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DE HOUDING VAN DE CHRISTELIJKE 
SCHRIJVERS IN DE EERSTE TWEE EEUWEN 
VAN ONZE JAARTELLING TEGENOVER DE 

TOENMALIGE WIJSBEGEERTE 
DOOR 

DR. W. A. VAN ES. 

Een van de merkwaardigste teekenen van den onverzwakten 
scheppingsdrang van het jongere Calvinisme is wel de heroieke 
poging om te komen tot een eigen Calvinistische wij sbegeerte. 

Na eerst door tal van meer speciale studies den weg daartoe te 
hebben bereid, deed de hoogleeraar in de wij sbegeerte van het 
recht aan de Vrije Universiteit, Dr. H. DOOYEWEERD, een viertal 
jaar geleden bij den uitgever H. J. PARIS te Amsterdam drie deelen 
ter perse gaan van zijn omvangrijk werk over "de Wijsbegeerte 
van de Wetsidee", nadat tevoren zijn ambtgenoot in de litterarische 
faculteit van dezelfde .hoogeschool - we zouden bijna zeggen, zoo 
het niet al te gewaagd was, de "tweeling-vader" van het systeem, 
de philosophiae doctor D. H. TH. VOLLENHOVEN bij denzelfden uit
gever een inzonderheid om het historisch deel belangrijk werk 
over "Het Calvinisme en de Reformatie van de Wij sbegeerte" het 
licht had doen zien. Het verschijnen van deze werken werd 
tloen tevens het sein tot de stichting van de Vereeniging voor 
Calvinistische Wijsbegeerte, die in het begin des jaars haar 
vierde jaarvergadering hield, en in de Philo8ophia Reformata 
een eigen, om de drie maanden verschijnend tijdschrift heeft. 
Tal van geestdriftige, jongere adepten zijn sedert ijverig bezig 
de uiteraard niet gemakkelijk te verwerken leerstof in kleine en 
grootere geschriften en door artikelen in periodieken toe te 
lichten en te populariseeren ; terwijl de invloed van de nieuwe 
wijsbegeerte in gesproken en gedrukt woord door aan haar ont
leende dictie reeds zeer duidelijk merkbaar is. 
A. St. 3-m. XIV 
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Toch behoeft niemand er zich over te verwonderen, dat de 
instemming met deze grootsche poging ook onder geestverwanten 
niet, of, wil men, nog altijd niet zoo groot en algemeen is, als som
migen misschien zouden hebben verwacht, of gewenscht. Een wijs
begeerte is nu eenmaal geen kleed, dat men zoo maar aantrekt 
of aflegt, ook al vindt bedoelen en grondgedachte wel eenigen 
weerklank in den fond van ons denken. Een wij sbegeerte is de 
saamvatting van de diepste en laatste beginselen van ons prin
cipieele gedachtenleven. Wijziging er in brengt onwillekeurig ook 
verandering mede van geheel de daaruit opgebouwde ideologie. Een 
dergelijke invloed, zelfs met min of meer ernstige botsingen ge
paard, is dan ook reeds in Calvinistischen kring niet uitgebleven. 
Nu is het wel zeer vriendelijk, wanneer men aanbiedt onder ons 
gedachtenhuis een nieuw en beter fundament te willen aanbren
gen. Daarbij moet dan echter worden verondersteld, dat aan zulk 
een vernieuwing van het fundament ook behoefte wordt gevoeld, 
en men kan het toch niemand euvel duiden, dat hij, vooraleer 
hij zich daartoe leent, eerst rustig wil overwegen, wat daarvan 
de gevolgen voor geheel het gebouw zullen worden. Het is hierbij 
dan ook zeer wel verklaarbaar, dat tot hiertoe instemming met het 
overigens als zoodanig loffelijk pogen meer van de zijde van een 
jongere generatie, dan van mannen van een reeds meer bezonken 
en gevestigde wetenschappelijke overtuiging werd ingeoogst. 

Dan komt het ons voor, dat er ook nog een andere overweging 
dient in de schaal te worden gelegd ter verklaring van de. vrij 
gereserveerde houding, van verschillende zijde tegenover het 
nieuwe, wijsgeerige systeem. 

We bedoelen het niet als een verwijt tegenover de vaders ervan. 
Misschien kon het wel niet anders. 
Een wijsbegeerte heeft dit met de religie gemeen, dat ze altijd 

iets absoluuts heeft, iets van dat "zoo moet het" of "zoo is het, en 
niet anders". 

Het is dit absolute karakter, dat wel in het bijzonder ons 
Calvinistische denken eigen is, juist omdat het in den diep sten 
grond op een voor ons onfeilbare goddelijke openbaring rust. 

Onwillekeurig rij st dan ook de vraag: zou het, goed bezien, wel 
denkbaar zijn, dat men meer dan één Calvinistisch wijsgeerig sy
steem naast elkander kreeg? En bijvoorbeeld ook aan de Vrije Uni-
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versiteit meer dan één wij sgeerig systeem naast elkander zou worden 
gedoceerd? En toch behoudt een wijsgeerig systeem altijd iets per
soonlijks, iets individueels. Men kan wel van "immanentie-philo
sophie" spreken; doch bedoelt daarmede toch eigenlijk een ver
zamelnaam. Een enkelvoudige niet-Calvinistische, of wil men niet
Christelijke wijsbegeerte bestaat er niet. Er zijn ook op het terrein 
van het niet aan de Schrift gebonden denken vele, en velerlei zelfs 
tegenstrij dige, en elkander bestrij den de systemen. Juist de verwij zing 
naar die tegenstrij digheid was in de eerste eeuwen onzer jaartelling 
bij de intrede van het Christelijk geloof in dealgemeenedenkwereld 
een van de ijverigst gehanteerde wapenen bij de oude christelijke 
apologeten in hun bestrijding van de toenmalige heidensche wijs
begeerte. En ook het "archimedische punt" van de "Wijsbegeerte 
der Wetsidee" ontkomt aan dezeeenzij digheid niet. Bleef als alge
meen geldend uitgangspunt ook niet onweersproken. Vertoont tot 
in haar benaming tot het merk van haar min of meer juridische, 
staatsrechtelij ke origine. 

Hadden de vader.s van dit systeem daarmede niet wat meer 
rekening moeten houden? 

Het is misschien een blijk van de vastheid van hun overtuiging de 
waarheid gevonden te hebben, en een verklaarbare uiting van het 
enthousiasme, waarmede zij de propaganda van hun systeem zijn 
aangevangen. Doch zouden ze toch niet bedachtzamer hebben gehan
deld, wanneer zij hun systeem minder als "de" Calvinistische Wij sbe
geerte hadden aangeboden, waarmede ieder, die Calvinistisch denkt, 
het wel eens moet zijn? Zouden ze dan niet minder tot tegenstand 
hebben geprikkeld? Zou men bij de beoordeeling van het systeem 
niet veel vrijer hebben gestaan, wanneer ze eens alleen van een 
"pogen" tot, of een "proeve" van Calvinistische wijsbegeerte had
den gesproken? Er is toch allicht nog wel een ander Calvinistisch 
denkbeeld mogelijk, waarvan uit men dan misschien weer een iet
wat anderen kijk op het geheel van het bestaande hebben kan, 
zoodat men van daar uit dan allicht weer tot een anderen systema
tischen opbouw komen kan. 

Een andere zwakke zijde van de nieuwe richting lijkt ons de 
onhelderheid in haar verhouding tot de Schrift. 

In het Voorwoord van het IUe deel van zijn werk noemt Dr. 
DOOYEWEERD als het "uitgangspunt" van zijn wijsbegeerte, dat 
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zij "haar vasten grond niet" zoekt "in ideeën of in een gesloten 
denksysteem, maar alleen en uitsluitend in het levende Woord van 
God". Dit uitgangspunt is voor hem zoo onaantastbaar, dat hij 
het zelfs het eenige noemt, waarop hij zich heeft "vastgelegd". 
Dr. VOLLENHOVEN - en dit nog wel de theoloog-philosooph - laat 
zich echter in zijn publicatie vrij wat gereserveerder uit. Hij ver
staat onder "Schriftuurlijke wijsbegeerte" een "wijsgeerige grond
opvatting, welke voortdurend rekening houdt met de Heilige 
Schrift," en dit dan zoozeer doet "dat ze op de Schrift steunt, m.a.w. 
schriftmatig is" 1)! Dit klinkt alles veel vager, is veel zwakker, 
ook, minder helder, minder klaar, al is ons niet onbekend, dat er 
voor het gebruik althan'i> van de eerste uitdrukking antecedenten 
zij n. Want wat is dit: "rekening houden met de Schrift"? En hoe
ver gaat dit? In elk geval kunnen de woorden niets anders be
teekenen, dan dat men zijn systeem zelfstandig opbouwt, en zorgt 
dat men niet met de Schrift in strij d komt, of daaraan ook wel 
eens denkbeelden ontleent. En zoo ook, wanneer men zegt, dat de 
wijsoogeerte "steunt" op de Schrift. Ook dan zijn er weer twee, 
waarbij de Schrift de wijsbegeerte tot steunpunt dient. Ook lijkt 
ons de term "schriftmatig" vrij wat minder sterk dan "schriftuur
lijk". "Schriftmatig" is wat overeenkomt met de Schrift, en daar
mede niet in strijd is; doch dit behoeft dan nog niet aan de Schrift 
te zijn ontleend. Ook zoo krijgen we dus weer een "wijsbegeerte" 
die zichzelf opbouwt, en daarnaast de "Schrift", waarmede zij niet 
mag in strijd zijn, en ook wel denkbeelden gemeen heeft. Dus toch 
weer een "synthese", waartegen de nieuwe richting juist zooveel 
bezwaar heeft. Dan echter niet meteen aristoteliaanschen, of een 
anderen vorm van "immanentie-philosophie", maar met dien van 
de beide philosophische professoren van de V. D., of van wie 
overigens een gelijksoortige poging ondernemen zou. 

Is het echter, dat men zich toch eigenlijk de verhouding van zijn 
wij sbegeerte tot de Schrift veel nauwer denkt, en men wel ter dege 
de bedoeling heeft zijn wijsbegeerte aan de Schrift te ontleen en, en 
op den vasten grondslag van haar principiën op te bouwen, hoewel 
dan daarbij zonder twijfel ook "rekening houdend" met de vraag
stukken van den tijd, en met wat buiten eigen kring op het gebied 
der wijsbegeerte is en wordt gedacht, stuit men dan aan de andere 
zijde weer niet op een niet minder ernstig bezwaar, namelijk dat 
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men dan zoo nog eens gaat overdoen, wat reeds door anderen 
wordt verricht? Begeeft men zich daarmede dan niet op een ter
rein, dat eigenlijk de theologie toebehoort? Immers voor het zoe
ken in de Schrift naar de grondbeginselen van het leven is Schrift
uitlegging, is exegese noodig, en exegese is een tak van de theo
logische wetenschap. Deze beginselen, voor zoover reeds gevonden, 
legde de Kerk des Heeren vast in haar belijdenisgeschriften. De 
bestudeering van deze kerkelijke symbolen is weer een theologische 
wetenschap. De dogmatiek zoekt daaruit een alles omvattend, 
Schriftuurlijk systeem op te bouwen. En met de dogmatiek be
vinden we ons weer op het gebied der theologische wetenschap. 
Het is dan ook volstrekt niet onverklaarbaar, dat tot hiertoe de 
tegenspraak tegen de nieuwe wij sbegeerte, meer dan van die van 
anderen, juist van de zijde der theologen is gerezen. Het nieuwe 
wijsgeerige systeem raakte daarbij aan principiën, die juist op het 
gebied der theologie van het allerhoogste belang zijn. Zelfs op het 
standpunt van de "wijsbegeerte der Wetsidee" zal men moeten 
erkennen - we denken bijv. aan de beteekenis van het woord 
"hart" in de Schrift - dat men daarbij van gronddenkbeelden 
uitgaat, waarvan de vaststelling toch eigenlijk meer de taak van de 
theologie als "vakwetenschap" is. En wel is hiermede niet bedoeld, 
dat een Calvinistisch denker, niet ook zelf de Schrift zou mogen 
onderzoeken, om tot de vaststelling van zijn grondbegrippen te 
komen. Zoo is het leven niet in vakjes afgedeeld. Elk mensch, zoo 
is wel eens gezegd, in ieder geval: elk Christen is theoloog. Doch 
dan zal men toch wel zeer levendig in gedachte hebben te houden, 
dat men daarmede feitelijk geen wijsgeerigen, maar theologischen 
arbeid verricht, dat men wel goed in de schoenen moet staan, 
en zeker moet zijn van zijn zaak, om voor- zooveel het de wijs
geerige principiën betreft, tegenover de theologie positie te nemen. 

Den proef op de som geeft bij dit alles tenslotte de wijze waar
op het nieuwe denksysteem als "Calvinistische wijsbegeerte" wordt 
aangeboden in den nieuwsten wijsgeerigen kring. 

Men kan het er nauwelijks genoeg herhalen, hoe ook KUYPER wel 
een.s de verzuchting om een "calvinistische wijsbegeerte" heeft ge
slaakt, en gevoelt zich daarin sterk, dat men, hoe betwistbaar het ook 
ons voorkomt, en betwist het ook is - in het door hem geponeerde 
beginsel van "souvereiniteit in eigen kring" het uitgangspunt 
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voor eigen philosophie heeft gevonden. In werkelijkheid echter valt 
men toch feitelijk zoo goed als geheel het levenswerk van KUYPER 
af, door ook zijn arbeid als een vrucht voor te stellen van "een 
schoolphilosophie, welker bronnen in de heidensche Grieksche 
oudheid liggen". BAVINCK, de andere gezaghebbende naam op het 
gebied van de nieuwere ontwikkeling der Calvinistische weten
schap, komt er al niet beter af. Ook hij volgt een conceptie van de 
ziel, die door onze gereformeerde theologie van de scholastieke 
wijsbegeerte zou zijn overgenomen. 

Doch ook in wat men den "bloeitij d" van het Gereformeerde 
leven en denken noemt, ~ing men al aan hetzelfde euvel mank. Ook 
VOETIUS, de bekende bestrijder van de Cartesiaansche philosophie, 
werd gewogen en te licht bevonden; ook hij koppelde de gereformeer
de theologie aan de aristoteliaansche logica en metaphysica. En ook 
CALVIJN valt niet mee. Wel wordt er dan voordezen geestelijken vader 
van ons gereformeerde denken heel wat ter verontschuldiging aan
gebracht. De "nood van z'n leven". De kortheid van"de(n) tijd hem 
toegemeten." De zwaarte van "de taak, dieopz'nschoudersdrukte." 
"Daarbij was hij een kind van de generatie die, waarin zij ook 
uitmuntte, het verleden niet bijzonder nauwkeurig" zou hebben 
gekend. "Want ook een sterk historisch besef kan het gemis van 
een flink toegeruste wetenschap niet vervangen." Doch met dit 
alles moest het toch "heusch geen wonder" worden geacht, "dat 
CALVIJN hier en daar nog in de scholastiek is blijven steken" 2). 

En over deze scholastiek, en de middeleeeuwsche ontwikkeling der 
christelijke wetenschap is de nieuwere richting in het geheel niet 
te spreken. Ook niet over den tij d der patres, toen men zelfs "het 
groote verschil tusschen onderscheiden paganistische motieven en 
de grondgedachte der Schrift niet" zag 3). 

Zoo wordt dus door geheel de ontwikkeling der christelijke, ook 
van onze gereformeerde wetenschap in philosophicis een streep ge
haald. Kan er duidelijker worden gedemonstreerd, dat er voor ge
heel het nieuwere streven in het christelijke en Calvinistische ver
leden en heden ook niet de minste aansluiting is te vinden? Dat 
men iets nieuws zoekt, waarvoor in het christelijk en Calvinistisch 
denken tot hiertoe nauwelijks eenige aspiratie is gevoeld? 

Nu is hiermede de onrechtmatigheid van dit streven natuurlijk 

nog volstrekt niet bewezen. 
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In abstracto moet worden toegegeven, dat men zich in dit op
zicht in vroegere eeuwen kan hebben vergist, en men blind is 
geweest voor het bestaan van een levensnood, waarvoor nu einde
lijk de oogen zijn opengegaan. Doch dan zal men ook moeten toe
geven, dat het zeer wel te verstaan is, dat men nog altijd van 
onderscheiden zij de eenigszins sceptisch gezind is, niet alleen ten 
aanzien van het aanbevolen systeem zelf, maar ook tegenover de 
vruchtbaarheid van het pogen, dat men ondernam. Dat men in 
ieder geval wel eens rustig en aandachtig wil narekenen, ook wat 
dan zoo over vroegere eeuwen wordt beweerd. 

Dit te doen met betrekking tot de eerste twee eeuwen van onze 
christelijke jaartelling, is de bedoeling van het onderhavige artikel. 

We zijn de Redactie dankbaar voor de gastvrijheid ons daartoe 
in ons antirevolutionnaire tij dschrift geboden. 

Wel kan niet worden gezegd, dat het geheel buiten het bestek 
van het bedoelen van het tijdschrift valt. Immers, de wij sbe
geerte wil een onderzoek doen naar de principiën van alle weten
schap, en ook weer naar de principiën dier principiën, dus ook van 
die der staatkundige. wetenschap. Misschien dat zelfs meerdaneenige 
andere wetenschap juist de staatkundige gevoelig is voor elke ver
andering van de wijsgeerige atmospheer in denkbeeld en begrip. 
Doch rechtstreeks van staatkundigen aard is ons artikel toch ook 
weer niet. Er zal in de volgende bladzij de zeer weinig over poli
tieke of sociaal-oeconomische beginselen gesproken worden. Zoo 
was ons onderwerp om zoo te zeggen een grensgeval. We zij n de 
Redactie dankbaar, dat haar beslissing naar een voor ons gunstigen 
kant overgeslagen is. 

* * 
* 

Wanneer we in verband met de toenmalige wijsbegeerte spreken 
van de schrijvers in de eerste twee eeuwen van onze christelijke 
jaartelling, dan denken we daarbij in het bijzonder aan de dus
genaamde "Apologeten". 

De voorafgaande generatie, voor zooveel er nog geschriften van 
hen over zijn, die als meer onmiddellijk aansluitend bij den tijd 
der apostelen, en als nog hun leerlingen, gewoonlijk de "Aposto
lische vaders" worden geheeten, laten zich zoo goed als in het 
geheel niet met de wij sbegeerte in. Hun aandacht werd, althans voor 
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zooveel in hun geschriften uitkomt, nog alleen in beslag genomen 
door het interne leven van de Kerk, door vraagstukken, welke het 
leven hier beheerschen, en moeilijkheden en misstanden, welke 
hier uit het leven geboren werden. Als uitzonderingen zouden alleen 
kunnen worden genoemd allereerst een zekere Quadratus, een 
Athener, van wien EUSEBIUS verhaalt in zijn Kerkgeschiedenis 
(IV 3, 1), dat hij onder HADRIANUS, waarschijnlijk in de twintiger 
jaren van de tweede eeuw, den keizer een verweerschrift,. een 
apologie "ten behoeve van de onder ons geldende Godsvereering" 
heeft overhandigd, welke in den tijd van EUSEBIUS nog bij velen 
in handen was. Uit dit verweerschrift is echter niets meer bekend, 

I 

dan de kleine aanhaling, daar door EUSEBIUS medegedeeld. En dan 
nog de anonieme brief aan zekeren DIOONETUS, blijkbaar een be
langstellenden heiden, welken men een apologie in briefvorm zou 
kunnen heeten, en waarin de schrijver een enkele maal ook op de 
toenmalige wij sbegeerte komt. Over den tij d van vervaardiging is 
echter nog heel wat onzekerheid, hoewel hij tegenwoordig vrij alge
meen de tweede eeuw wordt toegewezen 4). 

In de tweede helft der tweede eeuw was de verhouding tot 
de heidensche omgeving echter heel wat gewij zigd. 

De interne, kerkelijke levensstroom onttrekt zich in dezen tijd 
ietwat aan ons oog, althans in de zoo schaars voor ons nog voor
handen christelijke litteratuur van dezen tijd, om dan straks in 
de tachtiger jaren in de ketterbestrijding 5) en het catechetisch 
handboek 6) van IRENEUS, den bekenden bisschop van Lyon, weder 
in volle kracht aan het licht te treden. Als getuige voor de intern
kerkelijke verhouding tot de toenmalige heidensche wijsbegeerte 
zouden we in den tij d daar tusschen alleen nog op den grij saard 
kunnen wijzen, die volgens het verhaal daarover van JUSTINUS 
MARTYR zelf in de inleiding van zijn Dialoog met den Jood TRYPHO, 
bij de bekeering van den grooten martelaar zulk een belangrijken 
rol moet hebben gespeeld (tusschen 155 en 160). Met den over
gang naar de tweede helft der eeuw zien we echter de christelijke 
belangstelling zich ook meer tot de heidensche omgeving wenden. 
Ook het krachtiger verzet, waarop men met de prediking van het 
Evangelie bij het heidendom stuitte, dwong daar reeds toe. Reeds 
het verweerschrift van QUADRATUS dan'kte daaraan zijn oor
sprong, zooals EUSEBIUS het uitdrukt: "omdat sommige slechte 
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mannen beproefd hadden den onzen overlast te doen." Maar toch 
ook de groei en de toenemende levensrijping der Kerk. Want de 
kerk van Christus heeft zich nooit als een secte gevoeld. Ze is 
zich van meet af ten volle van haar universeele, "haar wereld
overwinnende, wereldbeheerschende beteekenis en roeping bewust 
geweest. Men voelde zich naast de heidenen en de Joden gaarne als 
het nieuwe (Diogn. 1 vv.) of derde (Ar. 2) geslacht, of volk, of 

~ zede (epitlêdeuma; Dial. 119, 123). En reeds in den brief aan 
DIOGNETUS vinden we de gedachte uitgesproken, die later in de 
christelijke litteratuur zoo geliefd zal worden, dat de wereld 
eigenlijk om en door de Christenen bestond (VI) 7). En waar 
de Kerk zich krachtig genoeg begon te gevoelen, om zich nu ook 
haar plaats in het wereldleven te gaan veroveren, daar kon het 
niet anders, of zij moest wel vóór alle dingen haar positie bepalen 
tegenover de toenmalige philosophie. Dit lag reeds in den aard 
der zaak, in zoover de philosophie zooveel als het zelfbewustzijn 
is van cultuurperiode. En men destijds in de christelijke wereld 
zich zeer wel bewust was, van een geheel anderen geest dan het 
heidendom bezield te zijn. Doch ook uit hoofde van de buiten
gewoon belangrijke plaats, welke destijds de wijsbegeerte zich in 
het cultuurleven van het heidendom veroverd had. 

Wat de eerste reden betreft, is het in het bijzonder TATIANUS, 
die in dit opzicht de tegenstelling diep en scherp heeft gevoeld, 
en in zijn "Rede tot de Grieken" in allerlei vormen heeft uitge
sproken. Hij stelt cultuur (paideia) tegenover cultuur (12, 27, 
31, 34), wijsheid (sophia) tegenover wijsheid (25, 27, 31), zede 
epitêdeuma) tegenover zede (31, 35), wetgeving tegenover wet
geving (12, 28), levenswijze (politeia) tegenover levenswijze (27, 
28, 42) enz. Dan spreekt hij van "de dingen, die bij ons zijn" 
(ta par' hêmin), als die in tijd hooger opklimmen dan de cultuur 
(paideia) der Grieken (31). Of maant de Grieken tegen "onze 
paideia" niet zoo wrevelig te zijn (34), en beroemt zich er op, dat de 
"dingen van onze paideia" de bevatting der wereld te boven 
gaan" 12) 8). 

Doch ook van de alles beheerschende en overheerschende betee
kenis van de wij sbegeerte kan men zich voor den tij d van de 
intrede van het christendom in het wereldleven bij het heidendom 
nauwelijks een te overdreven voorstelling vormen. In het bijzonder 
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sedert den tegenstand van het oude Romeinendom in den geest 
van den ouden CATO was gebroken, en na DOMITIANUS de wind was 
gekeerd, en in plaats van slechts te zijn geduld, of zelfs bestreden, de 
beoefening van de wij sbegeerte juist van hoogerhand werd bevorderd 
en begunstigd, en men straks in MARCUS AURELIUS (161-180) zelfs 
een persoonlijken beoefenaar der wijsbegeerte op den keizerstroon 
zag. Het is dan ook iets meer dan bloote vleierij en een als wel
levendheid bedoelde captatio benevolentiae, wanneer de Apologeten 
de keizers als wijsgeeren, of als ~ultuurvrienden aanspreken, of 
zich beroepen op hun wijsgeerige kennis (Just. Ap. I 1 v.; Ath. 11, 
22, 24, 37). In Athene stelde MARCUS AURELIUS zelfs vier professoren 
aan om op staatskosten' in de systemen der vier voornaamste wij s
geerige richtingen van dien tijd te doceeren. En het schijnt, dat ook 
keizer HADRIANUS (117-138) iets dergelijks reeds te Rome had 
gedaan. Jade wij sbegeerte had voor het heidendom van dien tij d 
zooveel als de plaats der religie ingenomen. SENECA noemde haar 
niet alleen de beste maar ook de eenige leidsvrouw tot de zedelijk
heid. Aanzienlijke families volgden het voorbeeld van het hof, en 
hadden haar huis-philosophen, als geestelijke adviseurs, gelijk men 
later in christelijke eeuwen zijn slotkapelaans en private biecht
vaders zou hebben. Zelfs degenen, die persoonlij k zich weinig tot 
haar voelden aangetrdkken, en zelfs tegen haar ernstige bezwaren 
hadden, wilden de wijsbegeerte toch als geestelijke cultuurmacht 
niet missen, zooals er ook tegenwoordig wel over de religie wordt ge
dacht door hen, die zich overigens persoonlij k weinig aan haar la ten 
gelegen liggen! CICERO beschouwde de wij sbegeerte onmisbaar met 
het oog op de herstelling van geestelijke volksgezondhid 9). 

PLUTARCHUS prees ze in zijn boek over de opvoeding der jeugd, als 
de beste paedagogische kracht: "zooals de gymnastiek en de ge
neeskunde zorgen voor de gezondheid en de kracht van het 
lichaam", meende hij, "zoo geneest de zwakheid en de krankheid 
der ziel alleen door de philosophie" 10). De leiding en de opvoeding 
der jeugd werd dan ook in aanzienlijke families aan beoefenaars 
der wijsbegeerte toevertrouwd, terwijl reizende philosophen met 
hun populaire voordracht (diatribê) zorgden voor de verbreiding 
der denkbeelden onder het volk; die dan rondtrokken met knuppel 
en ransel in ruige mantels en met even lange ruige baarden, en 
zooals de bedelmonniken in latere eeuwen, met welke zij wel zijn 
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vergeleken, door hun talrijkheid en onbeschaamde manieren, met 
name in Griekenland een ware landplaag werden. Ook het oordeel 
der christelijke Apologeten is in hun geschriften over hen vaak 
zeer ongunstig, en met name TATIANUS hekelde ze met een scherpte, 
die al zeer weinig onderdoet voor die van een PLUTARCHUS en Lu
CIANUS of andere heidensche satyrici (1 VV.; 19; 25 v.) 11). 

Toch was het zoo ook weer niet alleen van buiten af, dat de 
aandrang kwam, om van Christelijke zijde zijn positie te be
palen tegenover het wijsgeerige denken van dien tijd. Ook het 
leven der Kerk drong mede daartoe. Hierin komt juist de 
grootere rijpheid van het Christelijk leven uit: ook bij haar, 
het wel "primo vivere", doch ook het "deinde philosophari". 
Bij de uitbreiding der kerk groeide mede het getal der Christenen 
aan, die ook zelf meer wijsgeerig waren geïnteresseerd; en zelfs 
juist door hun teleurstelling aan of onder invloed van de heiden
sche wijsbegeerte tot het christelijk geloof werden gebracht. 

Zoo was het met name met een groot aantal van de christelijke 
Apologeten van die dagen. 

Niet in het verre Oosten bij een THEOPHILUS, den bisschop van 
het Syrische Antiochië. In zijn drie boeken aan AUTOLYCUS toont 
hij al bitter weinig reëele kennis van de Grieksche philosophie 
te hebben. Een citaat uit de Nomoi van PLATO schrijft hij aan 
de Politeiai toe (lIl 16). Een woord uit het vijfde boek van diens 
Res publica aan het eerste boek (lIl 6). Ook zelf was hij zich van zij n 
geringe philosophische scholing blijkbaar wel bewust. Wanneer hij 
van PLATO spreekt, drukt hij zich zeer voorzichtig uit, en niet als een 
man, die zelfstandig tot een oordeel was gekomen: dat PLATO 
in het koor der wijsbegeerte eerbiedwaardiger "schijnt" gephiloso
pheerd te hebben (lIl 6), en zoo ook wijzer "schijnt" te zijn geweest 
dan de Grieken (lIl 16) . Ook in wat hij van zij n bekeering verhaalt, 
speelt de philosophie geen rol. Hij had destij ds blijkbaar moeite met 
het geloof in de opstanding gehad, doch had toen daarvan analogiën 
in de natuur ontdekt, en zich in de profetische geschriften verdiept 
en was zoo tot geloof gekomen. De schrijver van de kleine anonieme 
Oratio ad Graeco8, welke lang abusievelijk op den naam van JUSTI
NUS stond, was meer door het zedebederf, zooals zich dat in geschrift 
en leven placht te openbaren, van het heidendom afkeerig gewor
den 12). De Cohortatio ad Graeco8, het evenzeer anonieme ge-
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schrift, dat ook door sommigen mogelijk nog om en bij het einde 
van de tweede eeuw wordt gesteld 13), geeft wel blijk van uit
gebreide wijsgeerige kennis; zegt echter omtrent de bekeering van 
den schrijver zelf niets. Doch wel is het zoo, allereerst met geheel 
de rij van Apologeten, wier namen naar Athene, het groote middel
punt der wijsgeerige oudheid, heenwijzen. Hier had reeds de 
Apostel Paulus zijn eerste "apologetische" rede gehouden. en dit 
over dezelfde onderwerpen, de eenheid, de oneindigheid en de zelf
genoegzaamheid Gods enz., en de opstanding der dood en, welke 
voortaan zoo echt de eigenlijke onderwerpen der christelijke apolo
getiek zullen blijven. Doch ook reeds de eerste ons bekende christe-, 
lijke Apologeet, QUADRATUS wordt wel als Athener beschouwd, die 
daar in elk geval ook zijn verweerschrift den keizer overhandigd 
heeft 14). ARISTIDES noemt zelf zich in den aanhef van zijn Apologie 
zoowel wijsgeer, als Athener (philosophos athênaios). Athenagoras 
boven zijn Presbeia (smeekbede) niet alleen Athener, maar ook 
wij sgeer-Christen (philosophos christianos). Ook is er een traditie, 
dat PANTENUS, de eerste ons bekende leeraar van de zoo wijsgeerig 
aangelegde Alexandrijnsche school, een Athener van afkomst zou 
zijn geweest 15); en evenzoo diens leerling en opvolger aan het 
hoofd der school, CLEMENS ALEXANDRINUS, die ook de eer geniet 
de eerste te zijn geweest, die een vereeniging heeft beproefd 
tusschen pistis en gnosis, het christelijk geloof en de heidensche 
metaphysiek. Zoo zou er dus ook een persoonlijke verbindingslijn 
zijn geweest tusschen Athene, het middelpunt der klassieke, wijs
geerige oudheid, en Alexandrië, dat in de eerste eeuwen de hoofd
zetel van het christelijke, wijsgeerige denken was. 

Doch ook de andere lijn van Christelijke apologetiek, welke 
we in JUSTINUS en TATIANUS hebben, is niet minder wijsgeerig van 
oorsprong. Zelf verhaalt JUSTINUS ons in de inleiding op zijn 
Dw,logus, hoe hij in den tijd, die aan zijn bekeering voorafging, 
zich tot tal van wijsgeerige scholen had gewend, om voor zijn 
denken rust te zoeken; aanvankelijk had hij gehoopt, die ook bij 
de Platonisten te zullen vinden. De grijsaard, die het middel van 
zijn bekeering wordt, ziet in hem dan ook een "sofist", hoewel 
hij zelf zich liever een filo-Iogos, een liefhebber der rede noemt (2). 
Doch ook na zijn bekeering legt hij den philosophen-mantel niet 
af (1), en schaamt zich evenmin als ATHENAOORAS, - als 
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Christen, den philosophen-naam (8). Zelf schetst hij ons ook een 
tafreel van de wijze van zijn optreden, als christen-wijsgeer, in 
den strijd door hem te Rome met den cynischen wijsgeer CRESCENS 
gevoerd (Ath. IJ 3; Tat. 19). Is "Martelaar" ("Martyr") de eere
naam, waarmede zijn gedachtenis sedert in de christelijke kerk is 
blijven voortleven, door Tertullianus, wordt hij in een adem ook 
de "philosooph" genoemd. 16). En zoo was het ook met zijn leer
ling TATIANUS, hoezeer deze later ook door zijn afwijking zijn 
goeden naam in de kerk verspeeld heeft 17). Zelf verhaalt hij in 
zijn Rede tot de Grieken, hoe hij opgevoed in de Grieksche cul
tuur (42), en doorkneed in de handgrepen der Grieksche sophi
stiek, als "sophist" de wereld had afgereisd (35), en als zoo
danig zelfs een zekere vermaardheid had gekregen (1); doch ge
heel gedesillusioneerd aan het hellenendom, zich met afschuw 
daarvan had afgewend, en toen door het lezen van het Oude testa
ment tot het christelijk geloof was gekomen (29). Toch is hij 
daarna, volgens zijn zeggen, nog altijd, zij het "in den trant der 
barbaren" d. w. z. niet-Grieken, blij ven "philosopheeren" (42, 35). 
En zelfs deze man, die zooals zijn leermeester JUSTINUS een ge
boren Oosterling was, - JUSTINUS was een Palestijn, te Flavia 
Neapolis, het oude Sichem, geboren (Ap. I, 1); TATIANUS een 
Assyriër, gelijk hij zelf verhaalt (42) -, en die zulk een hardgron
digen afkeer had van geheel de Grieksche cultuur, is het geweest, 
die meer dan anderen het Christelijk geloof zoogaarna als "philo
sophie" heeft aangediend 18). 

Zoo nam dus in de tweede helft der eeuw de belangstelling voor 
de toenmalige wijsbegeerte in de Christelijke Kerk zienderoogen 
toe. En ook de uit dien tijd behouden gebleven geschriften geven 
daarvan menig blijk, hoe intensief en opzettelijk men destijds zich 
ook van christelijke zijde op de studie van dit belangrijk cultuur
element geworpen heeft; al was er dan ook verschil, en deed de een 
dit meer, zooals een THEOPHILUS en een IRENEUS door de omstan
digheden gedwongen, en anderen, zooals JUSTINUS en ATHENA
GORAS meer uit kracht van persoonlijken aanleg en lust. 

Het zou dan ook niet moeilijk vallen met de uit de geschriften 
van die dagen bijeengezochte gegevens een geschiedenis van de 
oude philosophie saam te stellen, welk althans in hoofdlijnen zoo
wel wat de historische data, als de karakteriseering van de op-
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volgende systemata betreft, niet zoo heel veel zou verschillen van 
wat er nog altijd van bekend is 19). Het kleine uiteraard niet diep
gaande, doch daarom o. i. nog niet onserieus bedoelde geschrift van 
HERMIAS, de "Diasurmo8 (Bespotting) der buiten-zijnde wijs
geeren," leidt door geheel de geschiedenis der Grieksche philosophie 
heen, om daarin op de onderlinge tegenstij digheid der meeningen 
te wijzen, en zoo te doen gevoelen, hoe weinig men erop ver
trouwen kon (10). Doch ook overigens vindt men in de geschriften 
dier dagen grootere en kleinere gedeelten aan de bespreking van 
de toenmalige wijsgeerige scholen gewijd 20). Doch dan altijd op 
kritische wijze. Ook val). die van PLATO, hoe zeer men zich in vele op
zichten in denkbeelden met hem verwant gevoelde 21 ). Men was zich 
destij ds tenvolle van de onoverbrugbare kloof bewust, waardoor het 
christelijk geloof van het heidensche denken was gescheiden. Al 
was het, dat zich in de manier waarop men aan dit gevoel van 
antithese uiting gaf, heel wat verschil voordeed ten gevolge van 
persoonlijken aanleg en levensloop, van temperament en levens
milieu. Het christelijk geloof heeft zich dan ook in dezen tijd 
met geen enkel der toenmalige wij sgeerige stelsels vereenzelvigd. 
Zelfs bij een man als ATHENAGORAS niet, al is hij nog wel het 
meest aan zijn philosophische origine getrouw gebleven; wat hem 
waarschijnlijk ook zijn reputatie in de christelijke kerk heeft ge
kost 22). Zoo schijnt het ons niet von overdrijving vrij te zijn, 
als wel op grond van enkele aanrakingspunten is beweerd: "allein 
ob halbe Freunde ob erbitterte Gegner der Philosophie - die 
Apologeten standen doch sämtlich auf ihrem Boden, und zwar 
in der Regel auf dem Boden des Platonismus. Obgleich sie ihn 
bekämpften, zogen sie ihn in die Kirche hinein, und bauten die 
kirchliche Glaubenslehre nach dem Grundrisz des Platonismus 
und mit seinen Bausteinen" 23). 

In de Kerk zelf echter bleef men blijkbaar algemeen in zijn koele, 
hautaine onverschilligheid ten aanzien van de heidensche wij s
begeerte volharden, en zich de woorden van den apostel Paulus 
herinneren, waarin hij zoo dringend tegen de verlokkende macht 
der philosophie had gewaarschuwd, en op de tegenstelling gewezen 
tusschen de wijsheid der wereld en de wijsheid Gods (Col. 2 : 8; 
1 Cor. 1 : 19 vv.). Ja zelf kon hier de onverschilligheid in vijand
schap ontaarden, gelijk dat ook in een volgende periode de Alexan-
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drijnsche CLEMENS ondervond, toen hij zijn bekende poging deed 
tot het scheppen van een synthese tusschen de wij sbegeerte en 
het christelijk geloof, en toen, gelijk de groote scholarch het zelf 
vermeldt, daarbij zoo telkens in botsing kwam met zelfs de meer
derheid in de Kerk, die de philosophie als een kwaad en als duivels
werk beschouwde, en in haar de hoer zag, voor welker verlokselen 
reeds de Spreukendichter (5 : 3) gewaarschuwd had (Strom. I 1, 
18; 5, 3, 29 e. a. pIl. )24). Ook zelfs een man als IRENEUS zag in de 
philosophie voor de Kerk niet veel meer dan een bron van ketterij. 
In de Epideixis spreekt hij over haar geen woord. In het tweede 
boek van zijn ketterbestrijding (14) laat hij wel enkele wijsgeerige 
namen de revue passeeren, doch hij maakt daarbij zeer sterk den 
indruk, dat zijn interesse voor de philosophie niet verder gaat, dan 
dat hij daarin een middel had, om tegenover de Gnostici van dien 
tijd te laten zien, hoe hun voorgewende nieuwe leer niet veel meer 
is, dan een "uit vele en allerslechtste lapjes saamgeflikte lappen
deken, met oude leerstellingen afgezet, die rieken naar onkunde en 
gemis aan godsdienstigheid". De wijsgeeren zijn voor hem "zooge
naamde" wijsgeeren, en kennen God niet (2). 

Bijzonder merkwaardig is in dit opzicht echter de figuur van 
den ouden grijsaard bij de bekeering van JUSTINUS, gelijk die door 
den Martelaar zelf in de inleiding op zijn Dialogus geteekend wordt, 
dien oude met dat niet licht te miskennen indrukwekkende uiterlijk 
en die vriendelijke, eerwaardige verschijning, die, gefingeerd of 
niet, toch in ieder geval daar wel als de representatie van den in de 
Kerk heerschenden geest zal zijn bedoeld. Veel heeft ook deze grijs
aard blijkbaar niet met de wijsbegeerte op. Zij schijnt hem iets 
onwezenlijks te zijn. Wanneer JUSTINUS zich aan hem voorstelt, als 
iemand die zulke eenzame plaatsen zocht, omdat die zoo geschikt 
zijn om na te denken, dan vat hij het door JUSTINUS gebruikte 
woord philologia spelenderwij s 25) op in den zin van woorden
lust, en vraagt of hij dus een vriend van woorden (philologos) en 
niet van werkelijkheid en waarheid is (philergos en philalêthês) ; 
en of hij niet liever een practicus zocht te zijn dan een sophist (3). 
Dan ontspint zich verder tusschen beide een wijsgeerig gesprek, 
waarbij de oude man welwillend de platonische beschouwingen van 
JUSTINUS volgt, een enkele maal ook zijn instemming betuigend, 
doch meest met kritische vragen reageerend, totdat eindelijk het 
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hooge woord er uitkomt, wanneer de Martelaar zich op PLATO en 
PYTHAGORAS beroept, als menschen die als een "muur en bolwerk 
der wij sbegeerte" waren geworden, en zoo de grij saard tot de be
kentenis wordt gedwongen, dat hem aan PLATO en PYTHAGORAS 
niets gelegen is, en in het algemeen niet aan menschen, die der
gelijke meeningen verkondigen (6). Dit zal dus wel zoo wat de 
algemeene levenshouding zijn geweest tegenover de philosophie in 
de Kerk van die dagen. Men hoorde haar beweringen, als het er 
op aan kwam, met meer of minder welwillendheid aan. Stemde er 
wel eens in toe; doch had meestal heel wat kritiek. En tenslotte stond 
men er vrij onverschillig tegenover, als tegenover iets, gelijk uit de 
woorden van den' oude verder blijkt, dat men ook bij het bezit eener 
goddelijke openbaring niet noodig had. 

En niet zooveel minder afwij zend is de levenshouding tegenover 
de toenmalige wijsbegeerte bij de christelijke schrijvers, wanneer 
zij zich destij ds meer naar buiten richtten, al is bij hen ook heel 
wat verschil in toon en timbre op te merken. 

De weinige volzinnen, welke de sch:r:ij ver van den brief aan 
DIOGNETUS wijdt aan de philosophie (VIII 1-4), zijn even zooveel 
blijken van zijn gemis aan eenige waardeering voor haar. Met 
name met betrekking tot wat die "geloofwaardige" wij sgeeren, 
zooals hij ze wel niet zonder ironie noemt, ten beste gaven omtrent 
God, Dien de een gelijk stelde met vuur, de andere met water, 
of met een der andere door God geschapen elementen. Hij ziet in dit 
alles slechts loos, onzinnig gepraat, gelijk te stellen met de mon
struositeiten en dwalingen der goëten, een woord, dat hier sterk 
den indruk vestigt van de beteekenis te hebben van bedriegers, in 
den zin waarin ook de apostel Paulus het in 2 Tim. 3 : 13 gebruikt. 
En zoo is het ook bij THEOPHILUS, den auteur van dat andere, meer 
als privaat schrijven opgestelde verweerschrift, aan een zekeren 

AUTOLYCUS gericht. 
Dat hij als bisschop van Antiochië, en dus een kerkelijk man, 

ten aanzien van de philosophie geheel op het standpunt der toen
malige Kerk zal staan, is niet anders te verwachten. Veel goeds 
weet dan ook hij niet in de heidensche wijsbegeerte op te merken. 
Wanneer hij het over haar corypheeën heeft, dan kan ook hij niet 
nalaten van "dusgenaamde" wijzen en dichters te spreken (II 33), 
een term, die gelijk andere, gelijksoortige ("zoo gezegde", "ge-
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waande") ook elders (Ar. 3; Ir. II 14, 2), en zelfs bij JUSTINUS (Ap. 
II 9) gevonden wordt. In de Coh. wordt zelfs betwijfeld, of die 
wij sgeeren wel "den naam van de wij sbegeerte waardig" zij n (36) 
en van hen gesproken als van menschen, "die vruchteloos den 
naam van de wijsbegeerte te schande maken" (35) en een "val
schelijk dusgenaamde" wijsbegeerte beoefenen (35). TATIANUS (3) 
noemt ze "wijsgeeren, die geen wijsgeeren zijn", of volgens een 
voorgestelde emendatie met een woordspeling "lawaaimakers" 
(philopsophoi) en geen wijsgeeren (philosophoi) 26). Voor THEO

PHILUS is geheel hun wijsgeerig denken nutteloos en god-loos (III 
2), "leuterpraat" (phluaria), een uitdrukking, die in dit verband 
bij hem zeer geliefd schijnt te zijn, zelfs als het over PLATO gaat 
(II 12, III 1). Wel leek, wat zij zeiden geloofwaardig op het oog, 
omdat ze het zoo mooi konden zeggen, doch in werkelijkheid was 
het "dwaas en loos", en was er zelfs geen toevallig vonkje van 
waarheid in te vinden. En zoo er nog iets waars in was, dan was 
het nog zoo met dwaling vermengd, dat het, als honing en wijn 
of iets anders, dat met een doodelijk vergif was vermengd, niet
tegenstaande alle woordenrijkdom nog onbruikbaar en zelfs scha
delijk was (II 12). 

In de Coh. is dan wel een man aan het woord, die blijkbaar heel 
wat meer werk van de Grieksche philosophie had gemaakt, en wel 
in het bijzonder van PLATO. Doch dit verhinderde hem niet zich 
ook even scherp in zijn beoordeeling uit te laten. Want dan moch
ten de philosophen zich al zelf aandienen, als degenen, die de ware 
en goddelijke kennis hadden (1), zegt hij, en ook de Grieken hen 
beschouwen, als een "vasten muur", waarachter men zich bij wat 
dichters hadden gefabeld, zocht te verschuilen (3), in werkelijk
heid was er ook volgens dezen schrijver uit hoofde van hun dwa
ling (7, 14, 35) en onwetendheid (5, 8, 35, e.a. pIl.) bij hen "niets 
waars" te lezen (8) ; ja, welbeschouwd waren hun meeningen nog 
veel belachelijker dan de godenleer der dichters (3), zoodat den 
Grieken wordt geraden, zich daarvan evenzeer, als van hun dich
ters, af te keeren (11), en, gelijk in het bekende verhaal, daarvoor 
hun ooren met was toe te stoppen, als voor een wel zoeten, maar 
schadelij ken sirenenzang (36). 

De warmgestelde kleine Oratio spreekt voorts niet veel over 
de wijsbegeerte, gelijk we zeiden, evenmin als het geschrift 
A. St. 3-m. XIV 2 
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van ARISTIDES, dat zich meer met de heidensche mythologie 
bezig houdt. Toch blijkt ook bij hen wel, hoe zij er over den
ken, wanneer de ORATIE juist daarin de uitnemendheid van het 
"goddelijke Woord", "de onvergelijkelijke wij sheid" ziet, dat het 
"geen dichters maakt, en geen wijsgeeren, noch geduchte rhetoren" 
(5) ; en ARISTIDES als zijn oordeel uitspreekt, dat de Grieken, die 
zich zoo op hun wijsheid laten voorstaan, in werkelijkheid daarin 
nog bij de andere heidenen achterstaan (8-11), en hij de leeringen 
welke de philosophen hun adepten inprenten, een groote dwaling 
heet (3). 

Zoo ziet men hoe eenstemmig destij ds onder deze chris
telijke scribenten t~n aanzien van de toenmalige wijsbegeerte het 
koor van afwij zing is. 

En niet anders is het weer, wanneer we van ARISTIDES af, verder 
de meer philosophische lijn volgen, al laat men zich hier althans 
over de wijsbegeerte gewoonlijk wel wat gematigder uit. 

Dan drukt A THENAGORAS zich alleen nog maar zoo uit, dat hij 
de wijsgeerige denkbeelden "niet overtuigend," "niet aanneme
lijk" (apithanos) acht (20); ook sluit hij zich meer dan eens 
bij de uitspraken der Grieksche wijsgeeren aan (19, 23). Zoo doet 
ook JUSTINUS (I 20), al is het dan meer uit zelfverdediging, en 
is JUSTINUS met name over de toenmalige philosophen-gilde 
toch wel weer heel wat minder goed te spreken, die naar zijn 
gevoelen ver bij de door hen opgewekte verwachtingen achter
bleven (Ap. I 4; Dial. 2) ; van welke hij ook zelf in den persoon 
van den stoicijn CRESCENS zulke droevige ervaringen had (II 3). 
Bij TATIANUS zijn we dan echter weer bij iemand die geen blad 
voor den mond neemt, en zich in de scherpte van zijn veroordeeling 
door niets laat weerhouden. Zijn radicale, tot absolutisme neigende 
geest moest bij hem wel, gelijk bij de doopersche richting van latere 
eeuwen, tot verscherping van de tegenstelling tusschen christen
dom en wereld, tusschen natuur en genade leiden, zoodat IRENEUS 
van hem vertelt, dat hij om deze reden ook "de redding van Adam" 
loochende (128, 1; III 23, 7 v.), met MARCION en andere Gnostieken 
het huwelijk als verderf en hoererij verwierp, en hij ook wel als een 
voorlooper van de secte der Encratieten is beschouwd (I 28, 1). De 
volstrekte afwijzing van de heidensche philosophie is dus bij hem 
zeer wel te verklaren, terwijl zijn ingekankerde afkeer van de 
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geheele grieksche cultuur het overige deed. Wanneer hij ter typee
ring eenige historische bijzonderheden uit het leven van de cory
pheeën der grieksche wijsbegeerte mededeelt, wordt, wat hij 
schrijft een chronique scandaleuse, ook wat betreft een man als 
PLATO, die volgens hem door DIONYSIUS om zijn gulzigheid als slaaf 
zou zijn verkocht (2 v.) ; en de teekening van de beoefenaars der 
wijsbegeerte van zijn tijd, al hadden deze daartoe wel aanleiding 
gegeven, een carricatuur (19, 25). Doch ook overigens kan TATIA
NUS nauwelijks een woord vinden scherp genoeg, om aan zijn 
diepen weerzin tegenover de Grieksche wijsbegeerte uiting te geven. 
Ravengekras, noemt hij, wat zij zeiden (1, 15), oude-wij ven-geklets 
(3), zuigelingen-gebrabbel (30), leuterpraat (26) en dergelijke 
liefelijkheden meer, ook al traden ze daarbij op, alsof hun 
de wijsheid in pacht was gegeven. En om het daarbij te 
laten, hoe een HERMIAS over de geheele Grieksche wijsbegeerte 
dacht, - de man, "die in de voetstappen van JUSTINUS wan
delde, en de geestigheden van TATIANUS nabootste", zooals 
wel van hem is gezegd 27) - kan reeds worden gezien in 
den titel van zij n libel, dat hij ",diasurmos" (irrisio ) doopte 
d. w. z. "spotschrift over de buitenstaande wijsgeeren". En wan
neer hij aan het einde van zijn revue de rekening over haar 
opmaakt, dan is zijn conclusie, dat uit de onderling strijdige mee
ningen blijkt, hoe aldus het, namelijk door de heidensche wijsgeeren 
ter hand genomen, onderzoek "zonder einde en zonder grens" is, 
en het resultaat, dat verkregen werd "onbepaald en zonder nut", 
terwijl het "noch dooreenige duidelijke werkelijkheid noch door 
een heldere redeneering bevestigd werd". 

Nu zou het ons zeker te ver leiden, hierbij dieper in te gaan 
op de materiëele kritiek, welke destijds van christelijke zijde op de 
onderscheiden wij sgeerige systemen werd geoefend, hoe interes
sant dit misschien ook in menig opzicht zijn kon. Toch zij ons 
daarbij een tweetal uitzonderingen vergund, omdat ze een meer 
algemeen karakter dragen, en daarin ook het speciaal religieus 
standpunt van de christelijke kritiek duidelijk uitkomt. We be
doelen het telkens terugkeerend verwijt van atheiisme, dat men 
de Grieksche wijsbegeerte in haar onderscheiden vormen deed; 
en de openbaringsgedachte, waarop het christelijk geloof zich stelde. 

Wat het atheïsme betreft, ging men van christelijke zijde zeker 
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van een geheel ander begrip uit, dan waaraan men destijds bij de 
Grieken gewoon was. In populairen zin vereenzelvigde. de massa het 
godsgeloof, met de vereering der afgoden, of gelijk ATHENAGORAS het 
uitdrukte, men "mat de vroomheid af naar de wet der offeranden" 
(13). Ook was men zoo aan de beelden der goden gewend, dat 
men zich nauwlijks een onzienlijken God kon denken. "Toon mij 
uw God", zoo hooren we bij THEOPHILUS dien AUTOLYCUS vragen 
(I 1 vv.). En niet alleen een HERACLITUS, maar ook mannen als 
SOCRATES werden door het volk als atheïsten beschouwd. Ook de 
Christenen zelf, die zich daartegen dan met alle kracht hadden 
te verweren, als tegen een van de drie hoofdbeschuldigingen, waar 
men hun altijd altijd weer mede tegenkwam (28). ATHENAGORAS 
bijvoorbeeld wijdde aan de weerlegging van deze beschuldigingen 
het grootste gedeelte van zijn apologetisch geschrift, de Presbeia 

(4-30). 
Daarover dachten natuurlijk de christelijke schrijvers zelf geheel 

anders. JUSTINUS ging zoo ver, dat hij mannen als HERACLITUS en 
SOCRA TES, hoezeer ook bij het volk als atheïsten uitgekreten, zelfs 
naast Abraham, Elia en de vrienden van Daniël onder de Christenen 
rekende (Ap. 116), terwijl ATHENAGORAS "die griekschedichtersen 
wijsgeeren" tegen zulk een aantijging in bescherming nam, door 
staande te houden dat immers ook zij toonden kennis omtrent 
God te hebben (5); ook een PLATO, die den eenen bouwmeester 
van het heelal als den ongeschapen God had aangemerkt (6). 

Was zoo atheïsme bij de christelijke scribenten van dien tijd 
een veel enger begrip, dan destijds landläufig was, aan de andere 
zijde zagen zij weer heel wat atheïsme, waar het door de heidenen 
niet altijd werd opgemerkt. Namelijk niet alleen bij die brute 
atheïsten, die openlijk voor hun godsvèrloochening uitkwamen, van 
welke in de oudheid een zekere DIAGORAS (29) het type was (Ath. 
4), die zelfs zoo ver was gegaan in zijn verachting van allen gods
dienst, dat hij niet alleen de Orphische geheime leer, en de Eleusini
sche en Kabirynsche mysteriën onbeschaamd aan de openbaarheid 
had prijs gegeven, maar ook een beeld van Hercules had in stukken 
gehouwen om er "zijn rapen op te koken". Doch ook heel wat philo
sophisch atheïsme, daar, waar men dan het bestaan van God wel niet 
met zooveel woorden loochende, doch materialistisch God feitelijk 
zoo aan het schepsel gelijkstelde, dat het onderscheid tusschen God 
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en schepsel wegviel. Zoo bij de jongere natuurphilosophen van den 
vóór-Socratischen tij d, die zoo menigen trek van overeenkomst 
vertoonen met het materialistisch evolutionisme van tegenwoordig 
(30). Zoo doceerde EMPEDOCLES volgens THEOPHILUS atheïsme 
(lIl 2), en was ANAXAGORAS volgens IRENEÜS (Il 14, 2) een 
religieloos (irreligiosus) mensch, die trouwens ook bij de heidenen 
reeds den naam van "den Atheïst" droeg. Ook ATHENAGORAS (22) 
wijst er op, dat zoo ZEUS, HERA, AIDoNEus en NESTlS volgens 
EMPEDOCLES niets dan de elementen: vuur, water en lucht zijn, 
dan "geen hunner een god is", waar deze dingen in de door God 
onderscheiden gemaakte materie hun bestaan en oorsprong hebben. 
En TATIANUS, dat zij, die bijvoorbeeld, gelijk de Lampsacener 
Metrodorus de goden allegorisch tot natuurverschijnselen maakten, 
daarmede feitelijk de godheid, zooals de Grieken zich die voor
stelden, ophieven (21). En dit geldt dan volgens THEOPHILUS (Il 5) 
ook van HOMERUS, als hij den oorsprong der goden ziet in OCEANUS, 
d. w. z. het water. "Door dit te zeggen", meent hij, "handhaaft hij 

natuurlijk geen bestaan van God meer. Want wie weet niet, dat 
OCEANUS water is? Maar als hij water is, dan is hij geen god. God 
evenwel, indien Hij de Maker van het heelal is - en dat is Hij -, 
is dan ook de Schepper van het water en de zeeën". Want zoo 
maakte men den ongeschapen, zich altijd gelijkblijvenden God 
gelijkwaardig met de vergankelijke, vervloeiende en veranderlijke 
materie (Ath. 22). TATIANUS acht het dan ook eigenlijk voor hem, 
als christen, ongeoorloofd de christelijke conceptie van God ook maar 
te vergelijken met zulke in materie en slijk zich wentelende wezens 
(21). Dan ook van degenen, die de goden uit atomen lieten voort
komen en daarin weer ondergaan; en hun geen grooter vermogen 
toedichtten, dan ook de menschen hadden, gelijk THEOPHILUS zegt 
(lIl 7). Waarbij hij wel mede zal gedacht hebben aan EPICURUS, 
die ook volgens TATIANUS de goden verachtte (27), en van 
wien THEoPHILuselders spreekt als van iemand, die het bestaan 
van God loochende (Il 4), als atheïst (Il 4; lil 6) zich ook 
tegen alle godsvereering keerde (lil 7), en leerde, dat, zoo 
er al een God zou bestaan, deze zich toch om niets zou bekom
meren, dan om zichzelf (Il 4), en niets meer zou kunnen dan de 
mensch (lil 7); gelijk ook IRENEUS van den god van EPICURUS 
spreekt als van een, die noch voor zichzelf noch voor anderen iets 
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tot stand brengt, d. w. z. voor geen ding voorzienigheid heeft (lIl 
24, 2). Zelfs PLATO rekende THEOPHILUS hiertoe, die wel het bestaan 
van goden aannam, doch ze volgens hem toch ook weer als stof
felijke wezens dacht (lIl 7) 31). Zelfs schuilt hier het grootste 
bezwaar, dat men tegen de Grieksche voorstelling van het ont
staan der wereld had - een bezwaar, dat zeker niet minder 
tegen huidige, evolutionistische voorstellingen daarvan zou kunnen 
gelden -, dat men wel van een wording der wereld sprak, maar 
dat men verlegen stond bij de vraag door wien ze was geworden 
(Theoph. 1I 5). Want als er dan eerst een chaos zou zijn ge
weest, en een ongeschapen materie, dan moet er toch ook een zijn , 
geweest, die haar anders inrichtte en van gestalte deed ver-
anderen. Dit kan toch de materie niet zelf hebben gedaan. En 
ook ZEUS en KRONOS niet, want die zijn eerst lang daarna ge
worden (11 5). "Wat", zoo vraagt ook ATHENAOORAS (19), "zou 
uit eenvoudige en eenvormige elementen tot stand kunnen komen? 
Voor de stof is een kunstenaar noodig, en voor den kunstenaar 
stof. Of hoe zouden de uitbeeldingen kunnen ontstaan zonder stof, 
of den kunstenaar? Ook heeft het geen zin, dat de materie ouder 
zou zijn dan God; want het is noodzakelijk, dat de werkende oor
zaak eerder bestaan heeft, dan de dingen die worden." En THEO
PHlLUS komt tenslotte vragenderwijs tot de conclusie, dat er iets 
"souvereins" (kurion ti) moet bestaan, dat de materie geschapen 
heeft; d. w. z. God, die haar ook als kosmos geordend had (kata-

kosmein, 11 6). 
Bij anderen merkte men dan weer een meer praktisch atheïsme 

op in agnostischen of deïstischen zin. 
Van het eerste was de Abderiet PROTAOORAS in de oudheid het 

type, wiens standpunt het was, dat zoo er al goden zouden zijn, hij 
toch niet in staat zou zijn te zeggen, of ze er zijn noch hoedanig ze 
zij n, omdat er veel was, dat hem daarin verhinderde, zoowel van
wege de duisterheid der zaak zelf, als de kortheid van het mensche
lijke leven" (Theoph. 111 7) 32). 

Een meer deïstisch atheïsme zag men bij PVTHAOORAS, die 
zich anders toch ook weer "zooveel inspanning omtrent de 
goden getroost had", en den tocht naar boven en beneden 
gemaakt" d. w. z. om het heelal te meten (Herm. 6), doch 
dan de uiterste grens der natuur had aangewezen en haar 
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zelfbeweging had toegekend, en daardoor de voorzienigheid Gods 
had afgesneden, en had beweerd, dat de goden zich volstrekt niet 
om de menschen bekommeren, die zoo ook met EUEMERUS, EPICURUS 
en anderen de noodzakelijkheid der godsvereering had geloochend 
(Theoph. III 7). En de Stoïcijnen van welke er volgens THEO
PHILUS (Il 4) ook al waren, die in volstrekten zin het bestaan van 
God loochenden, of leerden, dat, zoo hij al bestond, Hij zich dan 
toch over niets bekommerde, dan over zichzelf. Zelfs zou 
CHRYSIPPUS zich daarover evenals EPICURUS in onverstand onver
holen hebben uitgesproken. Doch ook JUSTINUS verhaalt van zijn 
bekeering, hoe hij in den tijd, toen hij nog zocht, zich juist daarom 
van den Stoïcijn had afgekeerd, omdat hij bij hem niets naders 
omtrent God gewaar werd, ja, de man er zelf niets van wist, doch 
ook het onderwijs hierin niet noodzakelijk achtte (Dia!. 2). 

Zoo zagen dan de christelijke schrijvers van dezen tijd over ge
heel de linie uit de toenmalige wijsbegeerte als een van de meest 
sprekende ~enmerken, het atheïsme hun tegengrimmen, gelijk ook 
THEOPHILUS verklaart, wanneer hij tal van haar corypheeën de 
revue heeft laten passeeren en dan besluit: "Dit zeggen we om hun 
nutteloozen en god-Ioozen (Atheon) denkbeelden te laten zien (lIl 2). 

De diepste en niet te overbruggen kloof tusschen het christelijk 
geloof en de heidensche wijsbegeerte gaapte echter voor de christe
lijke schrijvrs van dezen tijd in de openbaringsgedachte 33), en 
dit in verband met de beperktheid van het menschelijke weten in 
het algemeen, en ook den invloed, wel~en de zonde op dit mensche
lijke weten had. 

Immers was het juist door de goddelijke openbaring, dat de 
christelijke leer zoover verheven was boven alle andere mensche
lijke leeringen, en dat goddelijk karakter had (Ap. Il 10, 13), ja, 
de waarheid zelf, welke God is; en daarom vrij en aan niets ge
bonden en haar gezag aan zichzelf ontleenend (autexousios), boven 
alle kritiek en bewijsvoering, zelf de maatstaf, het kriterium, was, 
waarnaar alle menschelijke redeneering moet beoordeeld worden 
(Just. Res. 1; Dia!. 7); terwijl alles, wat daar buiten is, ook 
de leerstellingen der wijsgeeren, slechts "menschelijke" (anthro
peios, anthropinos Ap. Il 10; Dia!. 80; Res. 1) en "wereldlijke" 
(kosmikos Inst. Res. 1, 5, 10; Ath. 24), "aardsche" (epicheios. Ath. 
24) leeringen, redeneeringen en wijsheid waren, vrucht van men-
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schelijk denken (anthrO.pina ennO.ia Theoph. 11 8), "menschelijke" 
meeningen (anthrO.pinai dO.xai), waarmede men daarO.mO.O.k in 
het zO.eken naar de waarheid was tekO.rt geschO.ten (Ath. 7). Daar
mede stO.nd men dus nO.g geheel O.p, wat men tegenwO.O.rdig zO.u 
nO.emen, humanistisch, kO.smisch 34) standpunt, bleef men nO.g ge
heel binnen de grenzen van het natuurlijk, menschelijk intellect. Zelfs 
schO.O.I in de erkenning van dit wezensverschil vO.lgens IRENEUS het 
articulum stantis en cadentis van geheel het christelijk gelO.O.f, en 
was daarvan zijn raisO.n d'être afhankelijk, zO.O.dat hij het den 
GnO.stieken vO.O.r de vO.eten werpt, dat wanneer de wijsgeeren, aan 
welke zij hun denkbeelden hadden O.ntleend, de waarheid reeds , 
zO.uden hebben gekend, het dan O.verbO.dig zO.u zijn geweest, dat de 
Zaligmaker in de wereld zO.u zijn afgedaald (11 14, 7). 

Wat daarbij echter dan zo.o. in het O.O.g springt, is, dat het besef 
van de antithese in dit O.pzicht bij de christelijke schrijvers zo.o. 
algemeen was, en, hO.eveel verschil er O.verigens O.nderling tusschen 
hen mO.cht zijn, O.O.k zo.o. eenparig werd uitgesprO.ken. 

ZO.O. vinden we het reeds in den brief aan DIOGNEET, wanneer de 
schrijver O.ver de gO.dsvO.O.rstellingen der wijsgeeren O.nverbiddelijk 
den staf heeft gebroken, dan O.nmiddellijk daarO.p verder gaat: dat 
niemand der menschen GO.d heeft gezien nO.ch bekend gemaakt, maar 
God zelf zich tO.O.nde, en wel dO.O.r middel van het gelO.O.f, hetwelk 
alleen vergund is GO.d te zien (VIII 5 v.). Bij ARISTIDES en in de 
kleine Oratio kO.mt wel de tegenstelling niet zo.o. scherp uit; doch 
dit dO.et niets af aan het O.O.k in deze beide geschriften duidelijk 
ingenO.men O.penbaringsstandpunt 35). Bij JUSTINUS zijn we dan 
weer midden in de anthithese. Reeds wezen we O.p de fragmenten 
van zijn tractaat O.ver de Opstanding (Res. 1, 5, 10). In den DialO.
gus verklaart hij vO.O.r den JO.O.d TRYPHO, dat hij liever geen 
menschen O.f menschelijke leeringen verkO.os te vO.lgen, maar GO.d 
en de leeringen, die van Hem afkO.mstig zijn (80) 36). In het bij
zO.nder kO.mt echter hier in de inleiding tO.t den DialO.gus het ge
sprek in aanmerking, dat zich daar in het verhaal van zijn be
keering tusschen JUSTINUS en den grijsaard heeft O.ntspO.nnen. In 
het algemeen, zo.o. is het betO.O.g van dezen waardigen representant 
van het kerkelijk gevO.elen, zijn er twee wegen O.m tO.t kennis van 
iets te kO.men: eigen waarneming (hO.O.ren O.f zien) ,en VO.O.rts O.nder
richt O.f dO.O.r een O.f andere verhandeling (3). GO.d kan men echter 
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niet zien, tenzij het verstand met den Heiligen Geest is toegerust (4). 
Doch "hou zouden dan de wijsgeeren over God rechte gedachten 
hebben, of iets waars zeggen, terwijl zij geen wetenschap hebben 
(3). Zelfs weten ze niet eens te zeggen, wat de ziel is (5). En 
wanneer dan het hooge woord er uit is, dat hem PLATO noch 
PVTAGORAS, noch over het geheel iemand, die dergelijke meeningen 
koesterde, iets kon schelen (6), en JUSTINUS hem verlegen 
vraagt, tot wien hij zich dan om zulke leeringen moest wenden, 
blij ft de eerwaardige oude hem ook het antwoord niet schuldig, 
maar wijst hem den christelijken weg tot kennis aan, en verhaalt 
hoe er langen tijd geleden menschen waren geweest, die pro
feten worden genoemd, ouder dan deze vermeende wijsgeeren, 
zalige en rechtvaardige menschen, die ook bij God geliefd, door 
goddelijken geest hadden gesproken, en de toekomende dingen 
hadden voorspeld, die men toen ook zag gebeuren. Wat ze met 
den Heiligen Geest v<ervuld hadden gehoord en gezien, hadden ze 
zonder eenige vrees, of bijoogmerk op gezaghebbende wijze uit
gesproken, en aan geschriften toevertrouwd. Daarin kon men dan 
vinden, wat men over den aanvang en het einde der dingen, en 
wat de wijsgeer overigens moet weten. JUSTINUS moest nu maar 
bidden, dat hem voor alles de poorten des lichts zouden worden 
geopend, want de dingen daarin te zien en te verstaan, is niet het 
deel van allen, maar moet van God en Christus gegeven wor
den (7). 

Ziedaar dan het echte christelijke standpunt: èn objectief, èn 
subjectief, èn wat den inhoud betreft, èn wat het verstaan er van, 
zijn we voor de kennis der onzienlijke dingen van God en Christus 
afhankelijk. En als we daarin deelen, dan is aan die buiten
christelijke wijsbegeerte niet veel gelegen, die ons toch daarover 
van haar zelf niets waars zou kunnen meedeelen. 

Hetzelfde standpunt neemt dan ook TATIANUS in, de leerling van 
JUSTINUS, al loopt er door zijn manier van denken nog wel eens 
een rationalistische lijn. Trouwens hadden, evenals bij zooveel 
anderen (JUSTINUS, THEOPHILUS), ook bij zijn beekering de Oud
testamentische geschriften een beslissenden invloed gehad (29). Hij 
hield er wat eigenaardige anthropologische denkbeelden op na, die 
wel wat herinneren aan de Roomsche leer van het donum superad
ditum. De ziel, zoo meende hij, is "op zichzelf duisternis", er 
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is "niets lichtgevends" in haar. Oorspronkelijk was de ziel echter 
gehuwd met den goddelijken geest, die haar naar hoogere oorden 
moest leiden. Die Geest, welken hij met Gods beeld in de mensch 
identificeert (12), heeft echter nu de ziel terwille van de 
zonde verlaten, hoewel er nog wel een sprank van zij n kracht 
in haar was overgebleven, waardoor ze, zij het, zooals bij de heide
nen, in dwaling God blij ft zoeken. Bij enkele rechtvaardigen, 
namelijk de profeten is de Geest echter weder teruggekeerd. Die 
nu naar hen luisteren, trekken den verwanten Geest naar zich toe 
(13). Daarom had ook TATIANUS zelf de Grieksche sophisterei den 
rug toegekeerd, en volgde nu het Woord Gods (26), zich bewust , 
van God geleerd te zijn (29). En kennis van de bedoelde dingen is 
nu mogelijk voor den gene die de goddelijke openbaring der Schrift 
niet hoogmoedig verwenscht, maar er zijn aandacht aan geeft, en 
zoo tot de hoogste liefhebbers van God wordt gemaakt (12). 
ATHENAGORAS is dan de man, die ook als Christen nog het meest 
aan zijn oorspronkelijk philosophisch standpunt is getrouw ge
bleven. Doch als hij het over dit principiëele onderscheid tusschen 
het Christelijk geloof en de toenmalige wijsbegeerte heeft, dan 
geeft ook hij geen onzeker geluid. Ook in wat de grieksche dichters 
en wij sgeeren hadden geschreven ziet hij dan nog wel een "mede
werking van den adem Gods". Ze zijn er echter niet in geslaagd, 
zegt hij, de waarheid te vinden. En wat was daarvan de reden? 
Deze, dat zij van oordeel waren geweest, dat zij "over God niet 
van Gods wege" moesten worden onderricht, "maar ieder van 
zichzelf". Daarom die onderlinge tegenspraak bij hen over God 
en over allerhande wijsgeerige onderwerpen. "Wij daarentegen," 
zegt hij, "hebben van wat wij verstaan en geloofd hebben, tot ge
tuigen profeten, die over God en over de dingen Gods door godde
lijken geest uitspraken hebben gedaan." En hij geeft dan ook zijn 
keizerlijken adressaten de vraag in overweging, of het niet onrede
lijk zou zijn, om niet te gelooven in den Geest, die van Godswege 
de monden der profeten als organen in beweging gebracht had, en 
aan menschelijke meeningen de aandacht te schenken (7). En 
elders (24 in fine) ziet hij den afstand tusschen de "theologi
sche" 37) en de "wereldsche" wijsheid, als tusschen wat "waar
heid" en wat "aannemelijks", waar de eene "hemelsch" en de 
andere "aardsch" is. 
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Met THEOPHILUS komen we dan weer meer op kerkelijk terrein. 
Wat hij omtrent dit principiëele standpunt zegt, is daarom merk
waardig, omdat hij het in verband brengt met de natuurlijke be
perktheid van het menschelijk kunnen, en ook met den invloed, 
daarop door de zonde geoefend. 

Het eerste is daarom van belang, omdat de openbaringsgedachte 
daardoor niet beperkt blijft tot de verlossingsgedachte alleen, maar 
ook een wijdere, univer.seele strekking krijgt. THEOPHILUS gebruikt 
daarbij dan het wat bizarre beeld van een granaatappel, die van 
binnen in allerlei afdeelingen met pitten is ingedeeld, doch door 
een schil wordt omsloten. "Zoo wordt," meent hij, "de gansche 
schepping omvat door den geest Gods, en wordt de omvattende 
Geest met de schepping door de hand Gods omvat"; en "zooals 
dan de pit van den granaatappel, die binnen huist, de dingen buiten 
den bast niet zien kan, daar hij zelf binnen in is, zoo kan ook de 
mensch, die met 'de geheele schepping door de hand Gods omvat 
wordt, God niet aanschouwen" (l 5). Tot de dingen, welke we niet 
kunnen zien, rekent hij dan echter niet alleen God (I 5), althans 
zoo lang we de onsterfelijkheid nog niet hebben verkregen, zegt hij 
(l 17), doch ook de ziel (I 5). En ook de schepping der wereld, 
waarbij ook de profeten nog niet tegenwoordig zijn geweest (lIlO) , 

en de formeering van den mensch, die zonder goddelijke open
baring "een onoplosbaar vraagstuk" zou zijn gebleven (II 19). 

Over de gevolgen van de zonde op het menschelijk kenvermogen 
heeft, gelijk we zagen, ook TATIANUS gesproken. THEOPHILUS zoekt 
ook hierbij zijn denkbeelden weder saam te vatten in een beeld, 
namelijk van een roestigen spiegel, of een door uit het lichaam op
komende smetstof beneveld oog. Zoo is ook de mensch door de 
zonde niet in staat om God te zien (l 2). Hoewel zij zijn Geest 
inademen, kennen zij Hem niet (II 7). Onbekeerde menschen zijn 
dan ook bij THEOPHILUS menschen, die "God niet kennen" (II 17). 
En dit alles tengevolge van de verblinding der ziel en de verhar
ding van het hart (l 7). Doch tegenover dit alles staat dan de 
goddelijke openbaring. Want de profeten mogen er dan al zelf nog 
niet bij zijn geweest, toen de wereld ontstond, wel was in haar 
de Wijsheid Gods en de heilige Logos, die altijd bij Hem is. En 
die Logos, die Geest Gods is, en Begin, en Wijsheid en de macht 
van den Allerhoogste, is in de profeten nedergedaald en heeft door 
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hen verkondigd, wat op de schepping der wereld en alle overige 
dingen betrekking heeft (11 10). THEOPHlLUS komt dan ook voor 
de leer der schepping altij d met het getuigenis der Schrift 
(11 10 vv.). PLATO en de andere dichters en schrijvers hadden 
slechts bij gissing geschreven. En indien bij gissing, dat is hetgeen 
hij gezegd heeft "niet waar" (111 16). De Christenen daarentegen 
"ontvangen onderricht van de zijde der heilige profeten, die den 
Heiligen Geest Gods in zich hebben opgenomen (111 17). En de 
wereld zou om de ondeugd en de menigvuldige, in haar gepleegde 
zonde reeds lang hebben opgehouden te bestaan, zoo niet de wet 
Gods en de profeten voor haar als een bron waren, waaruit zoet-, 
heid en barmhartigheid en rechtvaardigheid en onderricht in 
Gods heilige geboden haar toevloeiden en voor haar opwelden 
(11 14). 

Evenzoo legt ook IRENEUS meermalen nadruk op de beperktheid 
van de menschelijke kennis, ook zelfs van dingen die "ante pedes" 
zijn, d.w.z. binnen de schepping bestaan,en door ons getasten gezien 
worden en "bij ons" zijn, en waarvan we de wetenschap dan 
toch ook maar aan God moeten laten. En hij noemt dan tal 
van voorbeelden, als het wassen van den Nijl, het verblijf der 
trekvogels enz., welke ons slechts merkwaardig zijn, omdat zij 
ons doen zien, hoe ver zich in tegenstelling met de oude 
wereld de grenzen der kennis ook van natuurlijke dingen zich bij 
ons reeds hebben verwij d. Zoo echter, meent hij, reeds bij zulke 
dingen ons weten zoo gering is, dan moet men zich daarover zeker 
niet verwonderen, wanneer het over de geestelijke en hemelsche 
dingen gaat, en die dingen waarvoor we openbaring noodig heb
ben. Zelfs niet, wanneer we niet alles kunen verstaan, dat God 
in de Schrift heeft geopenbaard (11 28, 2). 

Over de tegenstelling met de toenmalige wij sbegeerte te spreken, 
was er voor IRENEUS niet veel aanleiding, omdat hij het in zijn 
overgebleven werk meer met den vij and binnen de vesting, met 
de Gnostici, dan met dien daar buiten te doen had. Over zijn 
openbaringsstandpunt echter kan weer geen twijfel rijzen. Want 
"wijl het onmogelijk is zonder God", zegt hij, "God te leeren 
kennen, leert Hij door middel van Zijn Woord de menschen weten
schap van God (IV 5, 1). En in denzelfden geest in IV 6, 4: 
"De Heere heeft veeleer geleerd, dat niemand God kan kennen, 
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tenzij hem God onderricht, d. w. z. dat zonder God God niet wordt 
gekend." 

Het meest opzettelijk en het uitvoerigst stelt dan echter de 
C6hortatio hie~bij de tegenstelling met de heidensche wijsbegeerte 
in het licht. De eerste acht paragrafen van dit geschrift zijn zelfs 
hoofdzakelijk aan het betoog hiervan gewijd. Dan ook hier weer 
de telkens wederkeerende gedachte, en dit juist in verband met 
de kopstukken der toenmalige wij sbegeerte, dat uit hun onderlinge 
tegenspraak blijkt, hoe hun reeds de kennis van de dingen hier 
ontbreekt, en het derhalve wel niet te verwachten is, dat zij over 
de hemelsche dingen zooveel geloofwaardigs zouden kunnen zeggen, 
al spreken ze er in hun waan over, ook PLATO (5), als hadden zij 
deze dingen met eigen oogen gezien (6,7,36). Waar lag bij hen de 
fout? Zonder twijfel daarin, dat zij niet in de leer wilden gaan, 
meent het, bij degenen die het wisten, maar waanden met hun eigen 
scherpzinnigheid de hemelsche dingen duidelijk te kunnen kennen 
(7). En dit moest immers op niets uitloopen, want dit was toch voor 
menschen iets onmogelijks, zooals telkens weer wordt herhaald, 
om "zulke groote en goddelijke dingen van nature of door men
schelijk nadenken te kennen" (8). "Van nature" (physei) niet, d.w.z. 
door aangeboren kennis; door "nadenken" (ennoiäi) niet, als ver
worven kennis. Wie ze zelf zal weten, of in staat zal zij n anderen 
er van te onderrichten, moet zulke dingen eerst zelf hebben ge
leerd van die er wetenschap van hebben (3, 5, 11). Ook SOCRATES 

had dit verstaan, en was juist daarom de wijste der wijzen ge
noemd (36). En de mannen, die wisten, zijn de profeten, die ons 
niets geleerd hebben uit eigen verbeelding, noch onder elkander 
verschil hebben gemaakt, of beproefd elkanders leeringen omver te 
werpen, zooals de heidensche wijsgeeren, maar na zonder twist
gierigheid of opstandigheid van God de kennis te hebben ont
vangen, die ook aan ons hebben geleerd" (8). Zoo moeten we nu 
die dingen leeren kennen, door de gave, welke toenmaals uit den 
hooge op die heilige mannen is neergedaald, die dan ook geen 
behoefte hebben gehad aan kunst van woorden enz., maar zichzelf 
als reinen aan de inwerking van den goddelijken geest hadden 
beschikbaar gesteld, "opdat dat goddelijke plectrum, dat uit den 
hemel was neergedaald, zoo, als ware ze het instrument van deeene 
of andere cither of lier, de rechtvaardige mannen gebruikend, 
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ons de wetenschap der goddelijke en hemelsche dingen mocht 
openbaren" (8). Zoo was het eerst bij Mozes geweest. Daarna bij 
de overige profeten, zoodat al deze leermeesters der christelijke 
godsdienst "niets geleerd hebben uit hun eigen menschelijk den
ken, maar uit de gave, die van boven hun van God geschonken 
was" (10). 

Hier lag dus naar aller eenstemmig getuigenis de groote prin
cipieele tegenstelling tusschen de heidensche wijsbegeerte en het 
Christelijk geloof; in de openbaring en dit dan als bijzondere 
Schriftopenbaring. 

Met deze principiëele tegenstelling hangen dan ook verder de , 
andere ernstige bezwaren samen, welke van christelijke zijde tegen 
de toenmalige, wijsbegeerte werden ingebracht. 

Zoo in het bijzonder de ataxia, de bandeloosheid, gelijk het in de 
Coh. heet (3, 7), de innerlijke 38) en onderlinge 39) tegenspraak, 
waardoor de heidensche denkers elkanders leerstellingen ophieven 
(Theoph. 1I, 8) ; zelfs bij een man als PLATO (Theoph. III 7) ; en dit 
niet alleen in bijzaken maar ook in de meer cardinale (kuriotera, 
Just Ap. II 13) punten: over God, de materie, de verschijnings
vormen, en de wereld (Ath. 7) Hermias, die er een werking van 
de booze engelen in ziet (1), heeft aan het betoog daarvan geheel 
zijn geschrift gewijd (10). Uit deze ataxia blijkt dan weer hun 
onwetendheid, dwaling, gemis aan waarheid, misleiding (Coh. 
5, 7, 9, 11), want de wijsbegeerte is een enkelvoudige (mia) 
wetenschap (Dial. II 40). Hierbij sluit dan weder het tweede 
groote hoofdbezwaar aan: de onbetrouwbaarheid, en dit in het bij
zonder met het oog op het eeuwig lot (Coh. 1). De daarin ten 
beste gegeven denkbeelden zijn voor TATIANUS slechts invallen, op 
sluitredenen berustende waarschijnlijkheden (Tat. 3). Voor de 
Coh. goedkoope (pithanos) redeneeringen (4), een leugenachtige 
fantasie (38); voor tegenspraak niet onvatbaar (ouk anelegktos), 
zooals JUSTINUS het weer zegt (Il 13). Zoo schreven die Grieksche 
wijsgeeren "op het onzekere" (Theoph. III 16), en gaven slechts 
gissingen gelijk men het gaarne uitdrukt (Theoph. II 8; III 16; 
Coh. 5) ; zelfs een man als PLATO (lIl 16) ; en indien bij gissing 
dan ook niet "naar waarheid", "niet waar" (Theoph. II 8; III 16). 
En dat men in tegenstelling met het christelijk geloof ook in het 
bijzonder in deze onzekerheid weer een der kenmerkende zwakheden 

D 

z~ 

04 

Ol 

h4 
z< 
bi 

w 

in 
he 
r~ 

ho 
Me 
prl 

ree 

we 

g~ 

tiJ] 
CU1 

(T 
GO 
(Tl 
tat 

"p~ 
s 

toe 
län 
"in 
Dû 
red 

9 

11 

1 

pra 
mal 
and 

aan 
(bo 
Het 
uni' 

1~ 



DE HOUDING VAN DE CHR. SCHRIJVERS IN DE EERSTE TWEE EEUWEN 31 

zag van de heidensche wijsbegeerte, komt daarin uit, dat daarop 
ook een man als ATHENAGORAS wijst (7), die anders zeker niet 
onwelwillend tegenover de Grieksche wijsbegeerte stond. 

Intusschen betrof dit bezwaar niet alleen de intellectueele waar
heden, maar ook de moreele (Theoph. III 37). Want zooveel staten, 
zoo velerlei wetten (Tat. 28), en wat hij den een goed heet, heet 
bij den ander kwaad (Ap. II 9). 

(Slot volgt). 

1) Dr. D. H. TH. VOLLENHOVEN: Het Calvinisme en de Reformatie der 
Wijsbegeerte, bI. 22. 

2) VolI. t. a. p. bI. 20 v. 
3) Voll. t. a. pI. bI. 111. Ook het verslag van de rede van Dr. DOOYEWEERD 

in De Standaard van 5 Januari l.I.; sedert ook geheel in druk verschenen is 
het vierde kwartaal 1939 van Phil. Ref. bI. 193-232. Ons artikel werd echter 
reeds in het begin van 1939 opgesteld. 

4) De schrijver noemt zelf zich in XI een leerling van de apostelen. Dit 
hoofdstuk wordt echter met hoofdstuk XII als een later bijvoegsel beschouwd. 
Met het oog op den meer eleganten stijl heeft men de brief zelfs wel als een 
product der Renaissance gezien. Het komt echter voor in een handschrift, dat 
reeds in de 13e eeuw aanwezig was. Lang stond hij op naam van JUSTJNUS. 

5) Gewoonlijk als Contra haereses aangehaald. Dit werk bedoelen wij als 
we Ir. citeeren. 

6) "Ten bewijze der apostolische prediking," door ons als Epid(eixis) 
geciteerd. Wat de apologeten betreft, veroorloven we ons de volgende afkor
tingen Ap. I, II (JUSTJNUS, Apologia I en 11); Dial. (JUSTINUS, Dialogus 
cum Tryphone); Just. Res. (JUSTINUS, Fragment over de Opstanding); Tat. 
(TATIANUS, Aratia ad graecos); Ar. (ARISTIDES, Apologia) ; Ath. (ATHENA
GORAS, Presbeia); Ath. Res. (ATHENAGORAS, Over de Opstanding); Theoph. 
(THEOPHILUS, Aan Autolycus); Or. (Oratio ad graecos,anoniem); Coh. (Cohor
tatio ad graecos, anoniem); Herm. (HERMlAS, Diasurmos). 

7) Bijv. ook bij JUST. Ap. 11 7. Voor het denkbeeld van christelijke 
"paideia", zie ook Or. 5; Ath. 2; Coh. 38. 

8) Men houde daarbij het religieus ethisch karakter in het oog, dat de 
toenmalige wijsbegeerte eigen was; zie Ueberweg Grundrisz S. 486. Fried
länder memoreert (111 S. 123, 129), hoe MARC. AURELIUS zou hebben gezegd 
,,in een wereld zonder God niet te willen leven". Zoo kon ook TRYPHO in den 
Dialogus zich daarop beroepen dat de philosophen immers alijtd over God 
redeneeren enz. (1). 

9) Cic. Tusc. 111 1-7, zie Friedländer Sittengeschichte Roms 111 S. 266 f. 
10) Friedl. t. a. pI. 111. 
11) Ook JUST. Ap. 11, 19, die den Cynicus Crescens een leeghals en een 

praalhans noemt, geen philosophos (wijsgeer), maar een phiIopsophos (geraas
maker) en een philokompos (lawaaimaker). En ook, hoewel meer zakelijk, de 
anders de grieksche cultuur welwillend gezinde A THENAGORAS (11). 

12) In een in het Syrisch overgebleven bewerking wordt het geschrift 
aan een zekeren AMBROSIUS toegeschreven, een stedelijken magistraat 
(bouleutês), die daarin van zijn breuk met het heidendom rekenschap geeft. 
Het eenige overgebleven handschrift van de Oratio ging in 1870 met de 
universiteit van Straatsburg in de vlammen op. 

13) BARDENHEWER AL TKIRCHL. LIT. plaatst het geschrift tusschen 180 en 
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240. HARNACK e. a later, in de 2e helft der derde eeuw. Toch is het auteur
schap van JUSTINUS ook tegenwoordig nog wel verdedigd (WIDMANN). Merk
waardig is, dat in het geschrift alleen van het gezag van het Oude Testa
ment wordt gesproken, hoewel de schrijver alleen kata theon, dus wat de 
wijze van godvereering betreft, de oudtestamentische schrijvers zijn voor
vaders (progonoi) noemt (I); wat wel niet op een jongen datum wijst. 

14) Edgar J. GOODSPEED, Die ältesten Apologeten, p. 1. Volgens HIERO
NYMUS De vir. ill. 19; en Epist. 70 zou hij daar zelfs bisschop zijn geweest, 
waarvan de juistheid echter op chronologische gronden door velen betwij-
feld wordt. 

15) Bij PHILIPPUS SIDETES, 5e eeuw; zie KRÜOER in PRE XIV S. 627. 
16) Adv. Val. 5. 
17) Reeds IRENEUS noemt hem een "saamvoegsel van alle ketters," 

(connexio omnium haereticO'l'Um) 111 23, 8; doch dan eerst na den dood van 
JUSTINUS I 28, 1. 

,18) Zie hfdst. 21, 32, 33, 35, 42. Ook MILTIADES in zijn voor ons verloren 
gegane apologie, zie Eus. Kg. V. 17, 5; en MelifJo van SARDES in bij EUSEBIUS 
(Kg. IV 26) bewaarde fragmenten. 

19) Zoo is bijv. SOCRATES ook bij de christelijke schrijvers de groote "epoche
machende" figuur, door wien de geschiedenis der antieke wijsbegeerte als 
in een "oude" en "nieuwe" bedeeling was gesplitst; en die tegenover den 
Christus, als het ware als de hoofdrepresentant van de Grieksche philosophie 
werd beschouwd; vgl. JUST. Ap. 11 10; Ath. 8; Coh. 36; de uitdrukking 
"apomnêmoneumata" voor de evangeliën bij JUSTINUS (Ap. I 67; Dial. 100 
e. a. pl.); zie ook Uebf'ffW. S. 151; voorts JUST. Ap. I 5, 8, 46; 11 3, 7; 
Taf). 3; Theoph. 111 2. In de vóór-Socratische periode ging men, als den 
Oorsprong der Grieksch-wijsgeerige denkbeelden tot de oudste dichters en 
schrijvers terug (ORPHEUS; HESIODUS, HOMERUS) met een beroep op 
HERODOTUS (Ath. 14), vgl. Ath. 14, 17, 18,20,29, 32; Tat. 31, 39; Theoph. 
11 4, 5, 7, 8, 12; 111 2, 17, 30; Coh. 21; 15; Or. 2; HERM. 4; zie Ueberw. 
S. 28. De naam ,,J oniihs" voor de oudste philosophische school vindt men 
bij HERMIAS (4); die van ,,natuurphilosophie" in Coh. 3; als oudste van de 
"zeven wijzen" wordt THALES genoemd (Tat. 41). Van de na-Socratische periode 
worden PLATO en ARISTOTELES genoemd als de wijsgeeren, die bij de Grieken 
in den hoogsten roem stonden, en de voortreffelijkste in deugd werden ge
acht; van wie de Grieken ook hun "godsdienstleer" (logos peri tês eusebleias) 
hadden (Coh. 5). Als de voornaamste wijsgeerige scholen worden de Stoï
cijnsche, de Pythagoreïsche, de Peripatetische en de Platonische genoemd 
(Dial. 2) Doch ook de andere worden niet vergeten: de Theoretici, waar
schijnlijk de Sceptici (Dial. 2); de Cynische, de Epicureïsche school en tal 
van bijzonderheden van haar leer critisch besproken; enz. enz. Zie ook aant. 4, 5. 
Wanneer dan ook den Apologeten van dezen tijd, zooals in het bijzonder 
door J. GEFFKEN, Zwei G'T"iechische Apolo'geten (1907) wel eens gebrek aan 
kennis van de antieke philosophie is verweten, dan is dit bij rustige be
schouwing hunner geschriften minstens zeer overdreven. Natuurlijk waren 
zij geen scheppers van nieuwe, wijsgeerige systemen, en ook hebben zij geen 
philosophische katheders bezet. Wat zij beoogden was van geheel anderen, 
van religieusen aard, de verdediging van het christelijk geloof en dit onder 
den ernst van het zwaard der vervolging, dat elk oogenblik, gelijk ook bij 
JUSTINUS blijkt, toeslaan kon. Dat, wat trouwens door hen ook niet verheeld 
wordt (Ath. 23; Theoph. 111 6, 16), zij voor hun kennis van handboeken en 
bloemlezingen en andere tweede-handsche hulpmiddelen gebruik maakten, is 
toch op zichzelf niet zoo vreemd, en dit vooral niet in een eeuw, die ook 
in het algemeen niet door zelfstandig denken uitblonk, en waarin het wijs
geerig onderzoek voor het meerendeel in geleerde literaire studie opging; 
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vgl. WENDLAND Die Hell-Röm. Kult. S. 538; ook den spot daarover bij de 
satyrici als LUCIANUS in zijn Herrnwtinw; (Friedl. 1. c. lIl). SEXECA zuchtte 
"quae fuit philosophia, facta filologia est" (Epist. 108, 23). EPICTETUS 
hechtte dan ook aan zulk een arbeid uit wijsgeerig oogpunt weinig of geen 
waarde (Ep. 89, 8), zie ook Tatianw; 26. Hoe ongewoon destijds zulk een 
bronnenstudie was, moge o. m. blijken uit het feit, dat een zekere CLAUDIUS 
MAXIMUS, proconsul van Afrika juist zoo werd genoemd "als Kenner der 
Werke Platos im Original" (Apulejw; Apol. 64), en uit wat AUGUSTINUS 
daarvan met betrekking tot ARISTOTELES meedeelt, zelfs van de deskundigen 
van zijn tijd (Gonf. IX, 16). Ook zou het zeer onbillijk zijn de blunders, 
die THEOPHILUS volgens eigen getuigenis geen deskundige, maakte te generali
seeren. GEFFKEN vond dan ook geen instemming bij HARNACK; zie Miss. u. 
Ausbr. I S. 340, n. 2; Dogmengesch. I S. 496 f. n. 2. Ook WENDL., S. 64 ff., 
404 f. velt een veel gunstiger en billijker oordeel, al ziet ook hij o. i. de be
doeling van de Apologeten nog te veel, niet, zooals deze het toch zelf altijd 
laten uitkomen, in de verdediging van het christelijk geloof tegenover den haat 
en den laster der heidenen, maar in een pogen om dit christelijk geloof "in die 
Formen der Griechischen Philosophie (zu) fassen," wat o. i. voor zooveel 
daarvan sprake kan zijn, in ieder geval secundair is. 

20) Bijv. Dial. 3-8; Ath. 5-7, 19, 22-25; Ir. 1I 14, 1-6, en v. a. Goh. 
3-7, 19 en vervolgens geheel het boek door. 

21) V. a.Dial. 3-5; Ath. 6, 23; Goh. 7, 22 v.v. In het bijzonder wat de 
leer der zielsverhuizing betreft; T heoph. III 7; Ir. 1I 33, 1-5; e. a. pIl. 

22) Hij wordt slechts genoemd bij METHODIUS (± 311) en PHILIP. SIDETES 
(± 420). Overigens is "die kirchliche Tradition in Bezug auf ATHENAGORAS 
und seine Schriften höchst schweigsam. "EUSEBIUS kennt sie nicht," zie HARN. 
AL TCHR. Lit. S. 257 f. Ook GEFFKEN spreekt van de "geringe Anerkennung, die 
der Athener gefunden hat" (t. a. pI. S. 203). 

23) HARN. Miss. u. Aw;br. I S. 284. 
24) BARDENHEWER, Gesch. d. Altk. Lit. 1I, S. 43. 
25) Migne t. pI. aant. 68. 
26) Dezelfde woordspeling bij JUST. Ap. 1I 3. 
27) MIGNE VI p. 1169: Premit enim vestigia Justini, ejusque verbis et 

sententiis utitur pro suis videtur etiam Tatiani sales imitatus esse. 
28) "Ongodisterij, Theyestesachtige maaltijden (menscheneterij) en Oedi

pus-achtige geslachtsgemeenschap (Atk. 3). 
29) UEBERW, S. 129 "zu dessen spriichwortlichen Vertretern er im Altertum 

gehörte." Verder worden nog als openbare atheïsten door THEOPHILUS 
EPICURUS genoemd en CHRYSIPPUS, een Stoïcijn uit de 8e eeuw, en den meest 
god-Ioozen (athe8tatos) Euhemerus (ll 4; III 7). 

:JO) UEBERW. S. 95 n. 1 en a. pIl .. 
31) THEOPHILUS noemt ook nog den ACADEMICUS CLITOMACHUS, als iemand 

van wien men wist, wat hij had uitgedacht tot bewijs dat er geen goden zijn, 
en ook CRITIAS (lIl 7). 

32) Zie Ueberweg. THEOPHILUS geeft zelf de uitspraak in een wat gewijzigden 
en korteren vorm. De uitspraak van PLATO uit den Timaeus (28 c), die vaak, 
doch in onderscheiden bewoordingen bij onze Christelijke schrijvers wordt 
meegedeeld (Just. Ap. 1I 10; Ath. 6; Coh. 38), dat het moeilijk ("een werk", 
"ergon") is, god te vinden, maar niet mogelijk Hem aan allen bekend te 
maken, heeft meer op de mededeeling dier kennis betrekking. 

33) Ook FRIEDLÄNDER (lIl S. 246) vindt in de openbaringsgedachte de 
groote tegenstelling tusschen de toenmalige wijsbegeerte en het christelijk 
geloof, als hij daar schrijft: "Der Begriff einer absoluten, auf übernatürlichen 
Offenbarung beruhenden Wahrheit, fehlte ihnen ganz,und damit das Ver
ständnis dafür, dasz der Glaube und vollends die Unterordnung der Vernunft 
A. St. 3-m. XIV 3 
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unter den Glauben ein Verdienst sein, eine erlösende und beseligende Kraft 
haben können. Für sie war die höchste Aufgabe des denkenden Geistes das 
Suchen nach Wahrheit, dem nach der Ueberzeugung der Christen die Offen
barung für immer ein Ziel gesetzt hatte, so dasz es fortan nicht blosz 
überflüssig, sondern auch nicht mehrerlaubt war" ... "Während die Send
boten des Christentums die Erlösung durch den Glauben verhieszen, ver
kündigte die heidnische Philosphie die Befreiung durch das Wissen". Misschien 
is dat echter wat te absoluut uitgedrukt, in zoover de Grieksche philosophie 
in dit opzicht meer onder invloed van den Oosterschen geest was gekomen 
vgl. UEBERW S. 515; FRIEDL. III S. 159. De apologeten wezen hiervoor op 
PLATO, zie Theoph. III 17; Goh. 32 (gedacht is aan een plaats in de Menon 
p. 99 E; 100); Ath. 23. 

34) Dit is dus wat men tegenwoordig ,,humanistische immanentie-philoso
phie" noemt in tegenstelling met een religieus transcendentaal standpunt der 
wijsbegeerte. 

35) Ar. 15 VV.; Orat. 5. 
316) Zie voorts 48, 140; Ap. I 23, 44 e.a. pIl. 
37) Onzekere lezing.,Anderen vermoeden "profetische" wijsheid. MIGNE ver

taald: divina sapientia. 
38) Just. Ap. I 44; Coh. 7; Theoph. II 6; III 3. 
39) Just. II 13; Tat. 3; Ath. 7; Theoph. II 8; III 3; Coh. 4, 5, 7, 8; Ir. Il 

27, 11. 



GROEN VAN PRINSTERERS VOORLEZINGEN 
OVER ONGELOOF EN REVOLUTIE 

DOOR 

MR. B. DE GAAY FORTMAN. 

In zijn opstel "Groen van Prinsterer-nooit gevolgd" in den der
den jaargang der driemaandelijksche uitgave van Antire'Volutio
nare Staatkunde stelt prof mr. D. P. D. FABIUS de vraag: Worden 
Groen van Prinsterers geschriften gelezen? een vraag, die hij voor 
het verleden èn voor den tij d, waarin hij haar stelde, niet be
vestigend beantwoordt. 

GROEN zal weinig geldelijke baat bij de uitgaven zijner werken 
gevonden hebben; zelf was hij de grootste afnemer zijner ge
schriften. Op groote .schaal zond hij geschenkexemplaren aan zijn 
vrienden; vooral jeugdige vereerders konden op aanvulling van 
hun dikwijls niet zeer groote boekenschat buiten bezwaar van hun 
schatkist rekenen; vereenigingen en scholen kregen soms een heele 
verzameling van een bepaald werk of van verschillende uitgaven 
ten geschenke. Op de scholen liet GROEN zijn Vaderlandsche zangen 
ten gebruike bij zijn Kort overzigt van de Geschiedenis des Vader-
14nds verspreiden; zijn Handboek der Geschiedenis van het Vader-
14nd bracht hij door de Vereeniging VQor Christelijk Nationaal 
Schoolonderwijs onder het bereik der onderwijzers, en dr. KUYPER 
wist voor de Utrechtsche studentenvereeniging Philhistoria tot 
onderzoek naar de beginselen der christelijk-historische richting 
en naar hun toepassing een heel stel van GROENS geschriften te 
verwerven. 

Of het met Ongeloof en revolutie, een van GROEN'S omvangrijkste 
werken, waarvan hij bij de verschijning niet minder dan 87 ge
schenkexemplaren rondzond, beter gegaan is dan met zijne andere 
geschriften? Een man als de straks nog nader te noemen MAcKA Y 
VAN OPHEMERT had er weinig vertrouwen in. "Indien de Bijbel 
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de menschen niet tot den Heer brengt, zal Ongeloof en Revolutie 
het ook niet doen, maar het kan tot den Bijbel brengen", had hij 
GROEN bij de verschijning geschreven, en in zijn "Mei 1848" ge
dagteekend voorwoord van zijn uit het Duitsch vertaalde Bijdrage 
tot de geschiedenis van het radicalismus en communismus haalt 
hij van GROEN aan: "Vroeger hadden wij met een politieke dwaling : 
thans hebben wij met een sociaal wanbegrip te doen", verwijzende 
daarbij naar Ongeloof en revolutie (blz. 143), "hetwelk ik hoop", 
schrijft hij, "dat niet eerst dan zal worden verstaan als het te laat 
zal zijn de daarin gelegene lessen op te volgen." 

WORMSER schreef aan GROEN van een kantoorbediende, die hem 
over het boek blijkbaar met instemming gesproken had, en van 
een dokter, die ~r niets van begreep. 

De feiten, die men ten aanzien van dit boek kan laten spreken, 
zijn niet ontmoedigend, wanneer men die vergelijkt met het
geen van GROENS andere werken dienaangaande bekend is. Zelf 
gaf hij in Juli 1868 een tweeden druk bij H. HÖVEKER te Amster-

. dam (de eerste was in 1847 te Leiden bij S. en J. LUCHTMANS ver
schenen, nadat als eerste artikel in de periodiek der Christelijke 
vrienden, De Vereeniging: Christelijke stemmen in 1846 de tweede 
voorlezing "over het gestadig protest der wetenschap tegen het 
staatsregt der revolutie" verschenen was, en een jaar later daarin 
een fragment van de derde voorlezing onder den titel "Het god
delijk regt der overheid" werd opgenomen), in den tekst nage
noeg onveranderd, maar in noten uitgebreid met de ervaring van 
"een twintigjarig bij uitnemendheid revolutionair tijdvak." 

In 1900 is een poging tot een "nieuwe druk" in afleveringen 
à 10 ct. door den uitgever R. SUNGENBERG te Hoogeveen gedaan. 
Het is bij één aflevering gebleven. In het exemplaar, dat in de 
bibliotheek der Vrije universiteit berust, staat - waarschijnlijk 
met de hand van den vroegeren bibliothecaris dr. BREEN ge
schreven -: "Dit is een herdruk van den eersten druk, en als 
zoodanig een bibliographisch curiosum. Niet verder verschenen." 

Vijfendertig jaar na den tweeden druk verscheen een derde uit
gaaf, of liever: verschenen twee als "derde uitgaaf" aangekondig
de drukken bij H. A. VAN BOTTENBURG Amsterdam. De eene draagt 
het jaartal 1903 en heeft geen ander voorwoord dan de mede
deeling van den uitgever, dat deze derde druk geheel gelijk is aan 
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den tweeden. De andere "derde uitgaaf" bevat geen jaartal op 
het titelblad maar een voorrede van den hoogleeraar dr. H. BAVINCK 
van April 1904, waarin de beteekenis van GROENS werk bij ge
wijzigde omstandigheden ook voor de toekomst wordt uiteengezet. 

Deze uitgaven wijzen zonder twijfel op een herleefde bestu
deering van GROENS werk. De betrekkelijk spoedig daarop gevolg
de nieuwe uitgaven doen hetzelfde. Men ziet het boek meermalen 
aangekondigd als onderwerp van bespreking op de dagorde der ver
gaderingen van jongelingsvereenigingen, en antirevolutionaire 
propagandaclubs zullen daarin zeker niet achterblijven. Een be
werkte en aangevulde uitgave, die tegemoet wil komen aan moei
lijkheden, als waarmee WORMSERS medicinae doctor te kampen had, 
verscheen in 1922 bij J. H. KOK te Kampen van de hand van prof. 
mr. P. A. DIEPENHORST, waarin met een vierde uitgaaf waarschijn
lijk die van prof. BAVINCK bedoeld wordt. Twee jaar later reeds 
bezorgde H. VAN MALSEN bij KEMINK & ZOON te Utrecht een uit
gave - door hem "vijfde uitgaaf" genoemd -, waarin hij door 
zijn aanteekeningen en nabetrachting verband gezocht heeft "tus
schen het boek en Groens gedxLchtenwereld, zooals deze gaandeweg 
duidelijk wordt bij de bestudeering van zijn werk." Jhr. mr. A. F. 
DE SAVORNIN LOHMAN heeft deze uitgave van een inleidend woord 
voorzien. 

Sedert schijnt aan de vraag genoegzaam voldaan te kunnen 
worden. 

Van de voorgeschiedenis, de geschiedenis der totstandkoming, 
van ongeloof en revolutie moge ik hier iets meedeelen. 

Een lange tijd van voorbereiding dezer studie heeft GROEN ge
nomen. Zelf zegt hij wel, dat de bewerking van het laatste ge
deelte van zijn reeds eerder genoemd Handboek - in het najaar 
van 1845 nog ter perse - de rechtstreeksche oorzaak van de keus 
van zijn onderwerp is geweest, maar in GROENS archief vindt men 
met de vermelding "na 1835" niet minder dan 118 vellen "studiën 
over de revolutie en het staatsrecht." Mr. T. DE VRIES geeft 
in zijn Bibliographie (1908), blz. 47 een samenvatting van den 
inhoud dezer stukken, waaruit hun karakter als voorstudiën van 
het boek blijkt. Gewezen moet ook worden op GROENS voorredenen 
der Archives ou correspondance inédit,e, de la maison d' Orange 
Nassau. GROEN was nog niet gekomen tot een afgewerkt geheel, 
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toen hij in het einde van 1845 eenige vrienden uitnoodigde om 
zijn voorlezingen over Ongeloof en revolutie te komen bijwonen. Het 
GRoEN-archief bevat nog een nummer (59), door DE VRIES niet 
vermeld, als "Studiën voor Ongeloof en Revolutie, 1845 en 1846. 
22 stukken en vellen." Trouwens, raadpleging van de brieven der 
toehoorders toont aan, dat vooral in het begin opmerkingen, die 
zij na een voorlezing maakten, dikwijls bij de volgende beantwoord 
werden. En aan zijn Leidschen vriend J. T. BODEl NIJENHUIS 
schrijft GROEN 4 December 1845, dat hij veel werk aan zijn voor
lezingen heeft. Ongeloof en revolutie heeft onder de Voorlezingen 
den vorm gekregen, dien wij uit den eersten druk kennen, echter 
zonder dat reeds toen het voornemen tot de uitgave bestond. , 

De taak, die GROEN zich met zijn Voorlezingen heeft voorge-
steld, omschrijft hij in den laatst aangehaalden brief als "de aan
wijzing, dat de geschiedenis der laatste halve eeuw de eigenaar
dige ontwikkeling is der revolutiebegrippen" ; dezelfde omschrij
ving geeft hij drie weken later (23 Dec. 1845) in een brief aan 
prof. VAN ASSEN, waarin hij daarop laat volgen: "Eigenlijk is het 
onderwerp te uitgebreid doch ik zou gaarne in de hoofdomtrekken 
aan eenige welwillende en in Staatsregt en Historie niet onkun
dige hoorders het ensemble mijner convictiën te dier opzigte onder
werpen." 

Gelijk bekend is, geeft de voorrede van den eersten druk een 
uitgebreider samenvatting van het geheel. 

In de boekenkamer van GROENS woning aan de Korte Vijverberg 
te 's Gravenhage zijn de voorlezingen gehouden. Daar vond men, 
wanneer het gezelschap voltallig was, bijeen de heide zwagers van 
den spreker PHILIPSE en HOFFMAN, de vrienden en geestverwanten 
EloUT en MACKAY, GEFKEN en SINGENDONCK, CAPADOSE en De 
QUERTENMONT, de beide graven VAN BYlANDT, DELPRAT, GE
VAERTS, VOÛTE, GEVERS en VAN DER KEMP, en verder BOREEl VAN 
HOGELANDEN, DE GREVE, GOCKINGA, NOORDZIEK en VOllENHOVEN, 
die geen van allen tot den geestverwanten vriendenkring kunnen 
gerekend worden. 

GROEN was in zeker opzicht een groot redenaar. Zijn taal en stijl 
waren wèl verzorgd; hij was geestig, en wanneer hij in de Kamer 
sprak, groepten de leden om hem heen en zij luisterden met inge
spannen aandacht, zooals VAN DER KEMP, die hem meermalen op 
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de tribune ging hooren aan zijn vriend KOENEN in Amsterdam 
schrijft. Maar bij deze Voorlezingen in zijn woning was CAPADOSE 
toch minder tevreden over de uiterlijke voordracht van den spre
ker: " ... Noch stem noch houding bevallen mij," schreef hij 23 
November 1845 aan DA COSTA, verrukt over den inhoud nochtans, 
want dat "gebrekkige wat de uiterlijke voordracht betreft" wilde 
hij gaarne vergeten "voor de buitengewone klaarheid en overtui
gende waarheid van zijne voorstelling, die in een zoo kernachtige 
stijl worden meegedeeld, dat hij gewis geen woord te veel maar ook 
geen te min zegt." 

"Geen woord te veel", dit was juist een bezwaar voor een anderen 
toehoorder VAN DER KEMP, die zich daarmee rechtstreeks tot GROEN 
wendde (18 Nov. 1845): Gij zijt zoo machtig beknopt en concis, 
schreef hij, dat gij nimmer een woord of zin of zaak tweemaal zegt 
of uitdrukt. Dit is groote deugd in een geschreven werk, dat kan na
gelezen worden, maar voor hoorders, die, als ik, soms minder be
vattelijk zijn, en nu en dan door omstandigheden met hun ge
dachten even afzweven, is dit minder aangenaam. Gij moet uw 
hoorders steeds wat tegemoet komen door herhaling. Dikwijls heb 
ik lust om te zeggen: zeg dit nog eens. 

Het is mogelijk gebleken, de dagen, waarop de voorlezingen ge
houden zijn, bijna alle te bepalen. Vijftien voorlezingen werden 
gehouden, die overeenkomen met de hoofdstukken in het boek. 
8 November 1845 hield GROEN zijn "inleiding"; 15 November 
sprak hij over de wetenschap tegenover het .staatsrecht der revo
lutie, den 22sten over de antirevolutionaire beginselen, 29 Novem
ber of 6 December over historische staatsvormen, 13 December 
over misbruiken en 20 December over de verbastering van het 
staatsrecht. De 7de tot de 9de lezing (hervorming, ongeloof) 
moeten tusschen 27 December 1845 en 31 Januari 1846 zijn ge
houden. Daarna volgen: 7 Februari de revolutieleer in strijd met 
natuur en recht, 21 Februari de voorbereiding der revolutie, 
7 Maart de ontwikkeling (1789-1794), 14 Maart het schrik
bewind, 21 of 28 Maart 1794-1845. Den 4den April werden de 
lezingen gesloten. 

De duur van een voorlezing moet afgewisseld hebben tusschen 
drie kwartier en anderhalf uur. 

Doordat GROEN de uitgave zijner Voorlezingen haar oorspron-
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kelijk karakter heeft doen behouden - VAN DER KEMP heeft opge
merkt, dat op bladz. 201 achterwege gelaten is een zeer belangrijk 
betoog over de vraag, of het tevoren over het ongeloof in Frankrijk 
opgemerkte ook op Duitschland toepasselijk is -, hoort men hem 
ook spreken tot zijn hoorders. Hij weet, dat hij niet alleen met geest
verwanten te doen heeft. Voor sommigen hunner geldt de waar
schuwing, dat men niet denken moet met de Heilige Schrift als 
richtsnoer de wetenschap niet noodig te hebben (blz. 11; ik haal 
hier en verder den eersten druk aan); voor anderen (die hem 

. van overdrijving of opgewondenheid mochten verdenken) de ge
ruststelling, dat hij niet door eigen redeneering zal trachten te 
overtuigen maar de geschiedenis wil laten spreken, zelf mede
leerling zijnde' (blz. 16 en 17) ; tot allen richt hij meermalen het 
verzoek om hem, zoo noodig, nadere inlichting te vragen, tegen te 
spreken en terecht te wijzen (0. a. blz. 117). 

Op één uitzondering na is, voor zoover mij gebleken is, aan dit 
verzoek alleen gedurende de eerste vijf lezingen, dus gedurende het 
negatief betoog, dat noch de beginselen noch de staatsvormen noch 
de misbruiken de revolutie bewerkt hebben, voldaan. Ik kom daarop 
terug, wanneer ik stra'ks de toehoorders zelf aan het woord laat. 
Intusschen is het mogelijk, dat niet alle daarop betrekking heb
bende brieven bewaard zijn gebleven, en ook mondeling kunnen 
den spreker vragen gesteld en opmerkingen gemaakt zijn. Dit is 
zelfs waarschijnlijk. Immers, wanneer GROEN op 13 December 1845 
opnieuw aandringt op critiek, spreekt hij van de overeenstemming 
die gebleken is tusschen hem en sommigen, die bezwaren geopperd 
hebben, en daarbij worden enkele uit de briefwisseling niet bekende 
opmerkingen genoemd. Het blijkt, dat tegen GROENS schets van 
den aard der Europeesche monarchie en de wezenlijkheid van den 
invloed der verkregen rechten, in de vierde voorlezing gegeven, 
bezwaren zijn ingebracht, met erkenning nochtans van de wettig
heid en oorsprong der staatsregeling. "Het oppergezag is in de 
monarchie het eigendom van den vorst," had GROEN in dezelfde 
lezing gezegd, en tegen deze uitdrukking, ontleend aan het privaat
recht, was verzet gerezen, maar de souvereiniteit als afkomstig 
van God was niet betwist. En ook het bederf der staatsregelingen 
en den omvang der misbruiken achtten sommigen zijner hoorders 
van meer invloed, dan GROEN daaraan had toegekend, - hij geeft 
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nu de mogelijkheid daarvan toe, maar de Fransche revolutie moet 
toch een theoretischen oorsprong gehad hebben, meent hij. 

Hoe heeft GROEN zijn toehoorders bij elkaar gebracht? 
CAPADOSE vertelt er iets van aan DA COSTA, die hem verweten 

had, over GROENS voornemen hem niet ingelicht te hebben. Het 
is alles zoo stilletjes, "à la sourdine", gegaan, antwoordt CAPADOSE. 
GROEN is altijd bevreesd wat aanmatigend te schijnen, en aan 
ELOUT alleen had hij over zijn plan geschreven met verlof het 
in vertrouwen verder te vertellen. Langzamerhand wisten allen 
het in den vriendenkring, maar aan CAPADOSE, die nagenoeg dage
lijks een briefje van hem kreeg, had GROEN er niets over ge
schreven. Op een bezoek van GROEN bij CAPADOSE begon deze 
laatste erover; GROEN betuigde hem vergeten te hebben en noodde 
hem alsnog. 

Dus voor den engeren, geestverwanten, kring waren de lezingen 
in de eerste plaats bedoeld. Met twaalf hoorders werden de eerste 
drie gehouden. Tot twintig is het getal aangegroeid. Ik noemde 
hen reeds. Over elk hunner een woord, korter of langer, naar mate 
zij zich minder of meer over het onderwerp der Voorlezingen geuit 
hebben, of hun levensloop daartoe aanleiding geeft. 

Mr. J. A. PHILIPSE (1800-1884), met GROENS jongste zuster 
gehuwd, was een van zijn schoolmakkers en academievrienden 
geweest. Hij was in 1845 vice-voorzitter van het Provinciaal 
gerechtshof in Zuid-Holland. Eenige jaren later werd hij door 
den Koning benoemd in de Eerste Kamer, waarvan hij ook vele 
jaren de voorzitter is geweest. Als antirevolutionair heeft hij 
nimmer te boek gestaan. "Zijn conservatisme bleek," zegt zijn 
biograaf J. C. RAMAER in het Nieuw Nederlandsche Biografisch 
Woordenboek (lIl, blz. 1254), "bij de stemming over de afsGhaf
fing der doodstraf, die 15 Sept. 1870 met 20 tegen 18 stemmen 
werd aangenomen; hij was een der tegenstemmers." 

GROENS andere zwager M. A. F. H. HOFFMAN (1795-1874), 
·met zijn zuster MARIE getrouwd, stond dichter bij den antirevo
lutionairen staatsman. Waarschijnlijk woonde hij, hoewel Rotter
damsch koopman, in 1845 te 's Gravenhage. Later werd hij lid der 
Tweede Kamer. Als zoodanig stond hij meermalen, vooral in onder
wijszaken, aan de zijde der antirevolutionaire Kamerleden; het is 
echter niet juist hem als daartoe behoorende te beschouwen. 
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Anders dan uit den gemeenschappelijken bedankbrief, straks 
te noemen, blijkt van PHILIPSE en HOFFMAN niet, of en in hoever 
het voorgedragene hun instemming had. 

Dit is ook het geval met eenige anderen, zeker geen geestver
wanten in politieken zin, wier aanwezigheid in dit gezelschap dan 
ook niet zoo voor de hand ligt. 

Mr. C. H. GOCKINOA (1804-1882) was nog maar kort in Den 
Haag. In 1844 was hij van rechter te Winschoten lid van den Hoogen 
Raad geworden. Rechtsgeleerde was hij van buitengewone begaafd
heid. Ik acht het waarschijnlijk, dat GROENS zwager, een jongere 
broer van mevrouw GROEN, Mr. E. J. THOMASSEN à THUESSINK 
VAN DER Hoop, ~ubstituut-officier van justitie te Groningen, zijn 
ouderen stad- en academiegenoot, hem aanbevolen zal hebben voor 
dit gezelschap. Als hij later Ongeloof en en Revolutie van den 
schrijver ontvangt, schrijft hij, dat hij met veel genoegen de voor
lezingen heeft bij gewoond. Ook met instemming? Hij laat erop 
volgen, dat hij zich weinig op de hoogte gevoelt ter beoordeeling 
van het onderwerp en al het ter gelegenheid daarvan door GROEN met 
zooveel kennis en duidelijkheid verhandelde. Zijn lofredenaar in den 
Hoogen Raad teekent dezen toehoorder aldus: "Met een krachtigen 
practischen geest bezield, toonde GOCKINOA weinig neiging, om 
zich veel in diepe bespiegelingen te verliezen. Het godsdienstig 
gevoel uitte zich bij hem meer als prikkel tot ijverige werkzaam
heid en nauwgezette pligtsbetrachting. In geloovig Christelijken 
zin hechtte hij bij elke verschijning dezer wereld veel aan dien 
achtergrond, die naar zij ne overtuiging, hoe ook voor ons oog in 
nevelen gehuld, aan het tegenwoordig leven hoogeren gloed en 
blijvende waarde moest schenken." 

De jongste toehoorder was Mr. HENDRIK VOLLENHOVEN (1816-
1889). Eerst 29 jaar was hij oud. Reeds was de helft der voor
lezingen voorbij, toen hij GROENS kring binnentrad. Hij was sedert 
zes jaren werkzaam op het ministerie van Binnenlandsche zaken. 
Ik waag de veronderstelling, dat zijn vader, vroeger ambtenaar 
bij hetzelfde departement en als administrateur bij de afdeeling 
binnenlandsch bestuur meermalen te Brussel met den Koning, 
evenals GROEN, bij dezen toegang voor zijn zoon gevraagd heeft. 
Van Remonstrantschen huize, behoorde hij ook later niet tot 
GROENS geestverwanten. De eenige brief van VOLLENHOVEN in 
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het GRoEN-archief is die van 2 Augustus 1847, waarin hij, wel heel 
kort en beleefd, voor de toezending van Ongeloof en revolutie be
dankt. Ware het anders geweest, hij zou waarschijnlijk veel invloed 
ten goede hebben kunnen uitoefenen. bruners van 1848 tot 1881, toen 
hij het ambtelijk leven verliet, was hij werkzaam op de afdeeling 
Onderwijs van zijn departement, en de wetten van 1857 en 1878 
zijn goeddeels door hem ontworpen. Zijn biograaf in de Levens
berichten van "Letterkunde" (1890) verhaalt, dat THORBECKE, in 
1849 minister geworden, den referendaris VOLLENHOVEN opdracht 
gaf hem den volgenden morgen de schets eener lager-onderwij swet, 
zooals GROEN verlangde, ter hand te stellen. V. doorliep dien avond 
GROENS geschriften, maar slaagde niet een duidelijke formuleering 
van diens wenschen te vinden. THORBECKE drong niet verder aan. 
Aan de wet van 1857 had hij zijn benoeming tot commandeur der 
orde van de Eikenkroon te danken. 

Dezelfde biograaf deelt mee, dat in 1866 minister HEEMSKERK 
VOLLEN HOVEN erover onderhield, dat aan dezen begunstiging van 
het openbaar boven het bijzonder onderwijs werd verweten. Van 
de ongegrondheid van dit verwijt heeft de chef der afdeeling den 
minister kunnen overtuigen. "Ware er van begunstiging sprake, 
hij zou uit een gevoel van rechtvaardigheid eer geneigd zijn voor 
het bijzonder onderwijs op te treden, daar dit in sommige gemeen
ten wel eens tegenstand ondervond." 

Hoe ter wereld, is men geneigd te vragen, kwam in dezen kring 
verzeild J. J. F. NOORDZIEK (1811-1886), het latere lid van het 
hoofdbestuur der Orde van vrijmetselaren? Ik moet het antwoord 
op deze vraag schuldig blijven. Sinds 1840 was hij onderbibliothe
caris van de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage; later werd 
hij belast met de verzorging van de Handelingen der Staten-Gene
raal en directeur der stenografische inrichting van de Kamers. 
GROEN zal met hem in die hoedanigheid zeker meermalen in aan
raking gekomen zijn, maar zelfs van eenige vriendschappelijke ver
houding tusschen hen beiden blijkt voor of na de Voorlezingen niets. 

Wat spraakzamer dan de genoemden was Mr. F. DE GREVE 
(1803-1877). GROEN kende hem van de Leidsche academie, of
schoon DE GREVE daar drie jaar na hem was aangekomen. Op 
25-jarigen leeftijd werd hij hoogleeraar te Franeker, vanwaar hij 
in 1841 geen onverdeelde instemming betuigt met GROENS hem 
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toegezonden Handboek der geschiedenis van het vaderland. Ge
durende de Voorlezingen maakte hij een enkele opmerking over 
de verhouding tusschen Kerk en Staat, die zonder meer niet over
duidelijk is. Hij verklaarde niet te wenschen de overdreven N oord
Amerikaansche "isoleering" van Kerk en Staat, maar achtte ander
zijds de bemoeienis bij ons van den Staat met de Kerk te vèr gaand. 
Misschien geeft GROEN DE GREVE'S bezwaren weer, wanneer hij op 
blz. 117 bij de opsomming van eenige in den kring der toehoorders 
geuite bezwaren spreekt van hen, die geen vereeniging van Kerk 
en Staat wenschen, zooals zij meenen, dat GROEN begeert, maar 
een christelijke Staat, gegrond op hun afkeer van politiek atheïsme. 
VAN DER KEMP deelt ten minste mee (27 Dec. 1845 in een brief 
aan Mr. KOENEN): dat Groen bij zekere gelegenheid eenige nogal 
hevige aanvallen van DE GREVE, "die zich ook nog niet recht in 
het stelsel van GROEN schikken kan," had afgeweerd. 

DE GREVE was iemand, zoo zeide zijn ambtgenoot Mr. CONINCK 
LIEFSTING aan zijn graf, die levendig deelnam in al de groote levens
vragen, maar als man des vredes ver bleef van de bitterheid, waar
mee de strijd over leerstellingen maar al te dikwijls gevoerd wordt. 
In den godsdienst vond hij zijn steun. 

Een Groeniaan was hij zeker niet. 
Dat zal niemand ook gedacht hebben van Jhr. Mr. W. BOREEL 

VAN HOGELANDEN (1800-1883), tijdgenoot van GROEN aan de 
Leidsche academie, samen leerling van BILDERDIJK, samen lid 
der Dubbele Kamer in 1840, der Tweede Kamer ook, waarvan 
BOREEL later voorzitter is geweest, en waarin hij als zeer gematigd 
liberaal te boek stond. Hoe kwam hij hier? De band tu.sschen hem 
en GROEN schijnt niet zeer hecht te zijn geweest. In de weinige 
brieven van zijn hand aan GROEN spreekt hij dezen aan als "Hoog
edelgestrenge" en "Hooggeachte Heer", maar mevrouw GROEN 
en mevrouw BOREEL kenden elkaar goed; er is een belangrijk 
aantal brieven van mevrouw GROEN in het BOREEL-archief, heeft de 
heer VAN MALSEN mij verzekerd. BOREELS bezwaren tegen GROENS 
leer wat betreft de verhouding tusschen overheid en onderdanen, 
door GROEN met name in zijn derde voorlezing uiteengezet, heeft 
BOREEL in zijn bedankbrief voor Ongeloof en revolutie (21 Aug. 
1847) uiteengezet. Hij blijkt een voorstan~er te zijn van de leer 
van het maatschappelijk verdrag, door GROEN in zijn zesde lezing 
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als grondslag van de geheele revolutionaire theorie aangewezen. 
Omdat ik steeds let op de vorming der maatschappij en op den oor
sprong der machten in de geschiedenis, schrijft BOREEl, kan ik op 
die verhouding geen beginselen toepassen, die ontleend zijn aan 
den rechtstoestand, die na de vernietiging van het aartsvaderlijk 
gezag nergens ooit meer voorgekomen is. De klippen, waartoe 
overdrijving op dien weg leidt, werden hem door de Voorlezingen 
gewezen en daarvoor wilde hij zich wachten. Zoo zag hij in de 
verhouding tusschen vorst en volk volstrekt niet een overeenkomst 
zonder meer. Wel opdracht der vorstelijke waardigheid, als bij ons 
in 1814, bij overeenkomst met vaste regelen omtrent de uitoefening 
van de hoogste macht, maar geen opzegging wederzijds. Een trans
actie tusschen tegenovergestelde en strij dige beginselen noemde 
hij dit zelf. 

Maar ook daartegen had GROEN gewaarschuwd. "Wanneer 
men" ... , zoo zegt hij, "uit schrik voor deze revolutionaire ontwik
keling, die men voor overdrijving houdt, zich tegen haar, op grond 
eener zoogenaamde matiging verzet, wordt men, door zoodanig 
terugdeinzen voor de gevolgen zijner overtuiging, eigendunkelijk 
en insonsequent, en vervalt, om de akeligheden der regeringloosheid 
te vermijden, in eenen toestand, die even onbehagelijk als wankel
baar is, en die noodwendig een misnoegen en tegenstand opwekt, 
waarvoor men geen redmiddel heeft dan in verdubbeling van wille
keur en geweld" (blz. 6). 

Het politieke leven heeft BOREEl vaarwel gezegd, toen hij tien 
jaar na de Voorlezingen commissaris des Konings in Noord-Holland 
werd. 

Nauwer met GROEN verbonden waren Mr. E. J. A. GRAAF VAN 
BYLANDT (1807-1876) en Dr. E. F. H. M. GRAAF VAN BYLANDT 
(1813-1871). Laatstgenoemde was de in Den Haag bekende en 
geliefde geneesheer, stichter der Duitsche kerk aldaar. Hij was 
Duitscher (eerst veel later is hij als Nederlander genaturaliseerd), 
Roomsch van huis uit, maar zijn moeder was geesteskind der op
wekking van M. Boos en J. E. GOSSNER in Duitschland. Hij wordt 
ons geteekend als een levendig man, die zich kon opwinden, maar 
ook als een innig vroom man, die voor en met zijn patienten bad. 
In de politiek heeft hij geen rol gespeeld. 

Anders was dit laatste met EUoÈNE,den anderen VAN BYlANDT. 
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Deze is in de politiek een trouw volgeling van THORBECKE geweest, 
wat aan zijn christen-zijn geen afbreuk heeft gedaan. O. a. is hij 
gouverneur van Zuid-Holland geweest en in die hoedanigheid heeft 
hij zich veel moeite gegeven om het verzoek van GROEN en ELouT 
tot oprichting van een bijzondere school door Gedeputeerde Staten 
in beroep van een afwijzende beslissing van het Haagsche stedelijk 
bestuur ingewilligd te krijgen (briefwisseling met Mr. KOENEN). 
De vrijheid van schooloprichting beschouwde hij als een nood
wendig bestanddeel van godsdienst en gewetensvrijheid, en per
soonlijk oordeelde hij de oprichting dezer school nuttig en noodig, 
zonder nochtans de gemengde scholen volstrekt af te keuren of 
schadelijk te achten. Hij bereikte in deze zaak ook, dat in Januari 
1849 een gunstige beschikking gegeven werd. Een enkele maal 
kwam hij ter vergadering van de "Christelijke vrienden". GEFKEN 
teekent hen aldus: "Een liberaal in den edelsten zin des woords. 
Hij gunde ook van harte vrijheid en recht van bestaan aan per
sonen en instellingen, van geheel andere beginselen uitgaande dan 
die, welke hij was toegedaan. Een ruim hart was hem bij zonder 
eigen. Van de beginselen van den nieuweren tijd zag hij bij voor
keur de goede of christelijke zijde ... De liberalen ... vergaven hem 
met moeite zijn godsdienstigen kerkschen wandeL .. Bijzonder be
mind was v. B. bij de nederige standen door zijne gemeenzaam
heid en gemakkelijkheid in den omgang, waarin hij inderdaad iets 
origineels had." 

Tot de oudere geestverwanten van GROEN behoorden Jhr. Mr. 
L. R. GEVAERTS (1774-1864) en Jhr. M. B. H. W. GEVERS VAN 
KETHEL EN SPALAND (1789-1873). GEVERS was een der "zeven 
Haagsche heeren" , die zich in 1842 tot de Hervormde Synode 
wendden, en GEVAERTS sloot zich aan bij de Haagsche groep -
ook de zoo juist genoemde E. J. A. GRAAF VAN BYLANDT behoorde 
daartoe - die zich met GROEN in October 1848 tot den Haagschen 
kerkeraad zou richten als voortzetting van de "Verklaring van 
beginselen", op de vergadering vim 18 Augustus 1848 in Odeon te 
Amsterdam tot stand gekomen. GEVAERTS is lid der Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland geweest, GEVERS voorzitter der Algemeene 
rekenkamer; beiden behoorden tot den Haagschen "broederkring" 
en GEVERS was op de eerste vergadering der "Christelijke 
vrienden" . 
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Mr. CONSTANT DOMINIQUE AUGUST DE QUERTENMONT was Brus
selaar van geboorte (1806). In Leiden werd hij in 1826 als student 
in de rechten ingeschreven. Daar heeft hij waarschijnllijk aan de 
voeten van BILDERDIJK gezeten. In den Haagschen kring - ik 
meen, dat hij in Rijswijk woonde - trad hij niet op den voor
grond. CAPADOSE heeft voor hem na de tweede voorlezing toegang 
gevraagd bij GROEN, die reeds op familiairen voet met DE QUER
TENMONT omging. Hij heeft zich tegenover GROEN als "meer zuiver 
Bilderdijkiaan" dan deze niet verloochend. Goed was hij het eens 
met het betoog, dat de revolutie een noodwendig uitvloeisel is van 
het stelselmatig ongeloof, maar voorstander was hij van een meer 
absolute monarchie zonder constitutioneele vormen. Een aardige 
vraag - niet buiten deze opvatting om - stelde hij GROEN bij de 
verschijning van Ongeloof en revolutie, een vraag, die niet ongelijk 
is aan die, welke GROEN later meermalen in anderen vorm gedaan 
is: hoe moet het in de praktijk met uw leer gaan? Stel eens, schrijft 
hij, dat de Koning uw boek leest (inderdaad had GROEN het boek 
aan den Koning gezonden, en in het begeleidend schrijven den 
inhoud gekenschetst als een poging om te bewijzen, dat de vreeze 
Gods ook in staats- en volkenrecht het beginsel der wetenschap 
en de voorwaarde van recht, vrijheid en geluk is) en daaruit be
grijpt, dat niet de goede beginselen van staatsrecht worden toe
gepast en veranderen wil, hoe zou hij dan de staatslieden vinden, 
die hem kunnen helpen? en als dat gelukte, hoe zou men dan tot 
toepassing dier betere beginselen kunnen komen met een Kamer, 
bij welke steeds meer de meening veld wint, dat haar wil de hoogste 
wet is, en waarbij een bij den dag sterker wordende minderheid 
zich zelfs niet meer door haar eed tot handhaving der grondwet 
gebonden acht (immers: verwerping van begrootingen om ,:I",", 

Koning te dwingen zijn ministers af te zetten en de grondwet naar 
willekeur der Kamer te veranderen)? Zijn slotsom is, dat de 
Koning wel de minste schuld heeft aan het niet huldigen der ware 
en op Gods Woord gegronde beginselen. 

GROEN had het reeds in zijn eerste, door DE QUERTENMONT niet 
bijgewoonde, lezing gezegd, en nu had deze het kunnen lezen: "De 
zegepraal der beginsels die ik aanprijs, is niet spoedig te verwach
ten. De dwalingen die ik bestrijd, zijn krachtig genoeg om, ook 
waar zij op het veld der wetenschap worden overwonnen, nog ge-
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ruimen tijd, op het gebied der praktijk de overmacht te behouden" 
(blz. 7). 

Nog maar eenige jaren behoorde tot GROENS vriendenkring de 
bescheiden Prof. Dr. J. P. E. VOÛTE (1793-1851), ook een der 
oudste toehoorders. Hij was hoogleeraar in de logica en wij sbe
geerte, natuur-, wis- en sterrenkunde te Amsterdam geweest, daar 
onder den invloed van de Stemmen der Amsterdamsche réveil
vrienden gekomen, en sinds 1834 leefde hij, goed doende en evan
geliseerende, in Den Haag. Hij heeft goed geluisterd, en eenige 
moeilijkheden, die bij hem opgekomen waren, aan GROENS oordeel 
onderworpen; zij betroffen de onderdanigheid jegens de overheid 
naast de vrijmoedige beoordeeling harer daden. En ook kapittelt 
hij GROEN over de scherpte in diens optreden. Van harte was hij 
geestverwant, van zachtmoedige natuur; CAPADOSE noemt hem een 
"in de leer zeer gefundeerd man maar een zeer groote misantroop". 

Tot den kring van GROEN behoorde ook Mr. G. DELPRAT (1801-
1900). O. W. HORA SICCAMA (Groen-Gerretson, blz. 24) noemt hem 
"een der grootste vrienden van GROEN VAN PRINSTERER" en twijfelt 
niet "aan zijne oprechtheid en ijver in het godsdienstige". Met 
GROEN, ELOUT en PHILIPSE was hij lid geweest van het Leidsche 
studentengezelschap "Tandem fit surculus arbor". Advocaat was 
hij geworden, later raad-adviseur aan het ministerie van Financiën, 
diaken van de W aalsche kerk, waar de réveil-vrienden toen vrij 
geregeld kerkten. Van bijzondere belangstelling in het onderwerp 
der Voorlezingen is mij bij hem niet gebleken. 

Mr. J. W. GEFKEN (1807-1887), advocaat-generaal bij het 
Haagsche gerechtshof, had als student reeds GROENS geschriften 
met instemming gelezen, maar in diens Bijdrage tot de herziening 
der grondwet van 1840 een politieke omzwaai tot de verdediging 
der constitutioneele vrijheden in een tevoren (Beschouwingen over 
Staats- en Volkenregt) ongenoegzaam geachte grondwet gezien, 
die hem niet aanstond. Met alle achting voor den Evangeliebelijder 
en moedigen strijder voor de christelijke waarheid op zijn stand
punt en niet minder als historiekenner en geschiedschrijver was 
sedert dien zijn waardeering voor GROEN als politicus niet ge
rezen. Hij zegt van de Voorlezingen, dat hij er niet veel nieuws uit 
vernam; gewichtige waarheden vond hij op voortreffelijke wijze 
voorgesteld, maar allengs begon hem in het oog te vallen de een-
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n" zijdigheid, waarmee GROEN de revolutie of het liberalisme, die door 
hem al te zeer met de zonde scheen vereenzelvigd te worden, be-

de streed. De eerste Voorlezingen heeft hij niet bijgewoond. 
ler Twintig jaren later is GEFKEN na een verdienstelijke loopbaan 
Je- in West-Indië een goed jaar lid der Tweede Kamer geweest. Tot 
Lar de antirevolutionairen mag hij zeker gerekend worden; de christen 
~il- is antirevolutionair heeft hij GROEN nagezegd,met afwijking noch-
m- tans van meer dan een door dezen ontwikkelde theorie. Zoo was 
ige hij het niet eens met de leer van het "droit divin", ook in de 
eel Voorlezingen behandeld. Na den zondeval, door den staat van zonde 
eid noodzakelijk geworden, zijn onder Gods voorzienig bestel de staten 
;elt en machten ontstaan, aldus GEFKEN. In den Bijbel vindt men de 
hij 'macht als van God zijnde, de overheid als Gods dienares, voorge-
~en steld, en gehoorzaamheid en onderwerping aan alle van God ge-
p". stelde machten opgelegd, maar overigens niets van hetgeen op 
l- Roomsch voorbeeld het "goddelijk recht der overheid" genoemd 
em wordt. De steun en grondslag, die de overheid boven het mensche-
'elt lijk goedvinden behoeft, is gelegen in de erkenning van Gods 
!Iet souvereiniteit. 
~he Een en ander ontleen ik aan GEFKENS' Levenservaringen, reeds 
\Tas eerder genoemd, in handschrift bewaard, die zeker nadere bestu-
ën, deering verdienen om zijn tijd te leeren kennen, zijn veelzins merk-
,rij waardige persoon en zijn critische houding tegenover GROEN VAN 
arp PRINSTERER, vooral ook wat diens practische politiek betreft. 

In de ontwikkeling zijner verhouding tot GROEN is naast GEFKEN 
het te stellen Jhr. Mr. J. A. SINGENDONCK (1809-1893). Meer dan 
ten gene was deze in den tij d der Voorlezingen nog volop eens geestes 
ing met GROEN. Met algeheele instemming, mag men aannemen, zal 
ing hij naar den acht jaar ouderen leermeester geluisterd hebben. Op 
ver GROENS aansporing is hij 'kort daarop STAHL gaan bestudeeren, en 
ien, in De Vereeniging : Christelijke stemmen heeft hij eenige opstellen 
der geschreven, die daarvan blijk geven. Ook nu bij de Voorlezingen is 
nd- hij opgetogen. "Het was hoogst belangrijk", schrijft hij na de 
lVas eerste lezing aan DA COSTA, "hoe gaarne zag ik daar wat meer 
ge- bevoegde toehoorders; doch hoe zelden is het ook aan beoefenaars 
uit der wetenschap op dat veld inderdaad om waarheid te doen." En 
ij ze tegen het einde heet het: "Daar is weder hooge poezij in die be-
~en-schouwingen." Welbewust heeft SINGENDONCK daarna, na 1853 ge-

A, St, 3-m. XIV 
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leidelijk, met GROEN gebroken. Eerst op kerkelijk gebied, toen hij 
zich aansloot bij de mannen van Ernst en Vrede, daarna in de poli
tiek, waarop ook de band met zijn zwager VAN DER BRUGGHEN niet 
zonder invloed is geweest, en juist door die verwantschap brak 
ook de vriendschap met GROEN af, al bleef een verhouding van 
formeele plichtpleging, althans aan zijn zijde niet meer dan dat, 
bestaan. Hij heeft het Groen ronduit gezegd, dat de richting, die 
hij onder diens leiding en voorgang vroeger gemeend had alleen 
goed te zijn, hem nu voorkwam in vele opzichten nadeelig te zijn 
voor wat hun beiden dierbaar was, hun christelijk geloof. In de 
politiek speelde hij zelf geen rol, al sloeg hij den politieken strij d 
- hij was griffier der Eerste Kamer - van nabij gade. 

Naar de andere zijde, in Bilderdijksche richting meer, was zijn 
trouwe vriend Dr. A. CAPADOSE (1796-1874) eenigszins van 
GROEN afgewend. Zijn verwijt is, dat GROEN BILDERDIJK niet billijk 
beoordeelt, - dat deze in zijn tweede lezing te veel het verschil 
in plaats van de overeenstemming met BILDERDIJK naar voren 
heeft gebracht. BILDERDIJK toch heeft altijd betoogd wat nu ook 
deze Voorlezingen willen aantoonen: dat de ontwikkeling der revo
lutionaire beginselen het wezen en den grondslag van het poli
tieke stelsel van Europa uitmaakt, een onderwerp, dat ook CAPA
DOSE zelf niet vreemdwas,. Het was al weer vijftien jaren geleden, 
dat hij een boekje ter perse gelegd had Le despotisme considéré 
comme le développement naturel du système liberal et comme le 
complement de la revolte de l'homme contre Dieu, een onderdeel, 
dat - zij het op andere wijze - nu ook GROEN ter sprake bracht. 
In 1846 heeft CAPADOSE een vrije vertaling dezer Fransche uit
gave, Het despotisme zich uit het liberalismus ontwikkelende, doen 
verschij nen. 

GROENS meest verwante geesten waren ongetwijfeld ELOuT 
(1805-1893) en MACKAY (1806-1876), de eerste toen juist raads
heer in het Haagsche hof geworden,de andere destij ds referendaris 
bij den raad van State. Het is niet noodig veel over hen te zeggen. 
Zij hebben als antirevolutionaire staatsmannen hun sporen ver
diend. Zij aan zij hebben zij met GROEN in de Staten-generaal ge
streden en daarbij van groote eenstemmigheid blijk gegeven. Over 
de beginselen bestond tusschen hen geen verschil van meening. Op 
denzelfden grondslag bestreden zij de liberale beginselen, vochten 
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zij voor de Ke'rk en voor de School tegen Thorbeckianen en conser
vatieven. ELOUT heeft intusschen sommige opvattingen van GROEN 
niet onbestreden gelaten, zooals in de tweede lezing het naar voren 
brengen van de geschriften van de wij sgeeren der oudheid ten 
gunste van het antirevolutionair beginsel. 
MACKAY erkende het grif tegenover GROEN, toen hij Ongeloof en 
revolutie in handen had gekregen, dat hij in het staatkundige 
de beginselen, die hem van den leiband der dwaalbegrippen hadden 
losgemaakt en aan de hand des Heeren hadden doen gaan, aan 
GROEN dankte. "Gij hebt aan mijne overtuiging dien duw gegeven, 
waardoor het ita videtur ita est geworden is", schreef hij hem. 
"Het Woord, toegepast op de staatkunde, was voor mij als nieuw." 
En als dertig jaar later MACKAY zich in gedachten begeeft naar 
Blankenburg om GROEN op dien drie en zeventigsten verjaardag 
geluk te wenschen, heeft hij voor zichzelf slechts dit beteekenisvolle 
woord te zeggen: "GROEN, wat ik ben, ben ik, onder Gods goedheid, 
door u." 

De dankbaarste toehoorder was ongetwijfeld Mr. e.M. VAN DER 
KEMP (1799-1861). Hij was een man van studie, van historische 
studiën ook, en een man van beginselen tevens. Hij luisterde, 
maakte aanteekenirigen en aan de hand daarvan thuis een verslag 
voor zijn Amsterdamschen vriend Mr. H. J. KOENEN, die met hem, 
en somtijds ook rechtstreeks met GROEN in gedachtenwisseling 
trad. Zooals de meesten der aanwezigen heeft hij alleen in het 
begin eenige opmerkingen gemaakt, die hij dadelijk aan GROEN 
deed toekomen. Na de ontvangst van het boek doorliep hij het 
geheel nog eens en stelde hij met de bescheidenheid, die den leer
ling past, zij n meening naast - en soms tegenover - die van den 
leermeester. Een en ander is belangwekkend genoeg om er wat 
langer bij stil te staan. Jammer is het, vooral hier, dat wij GROENS 
wederwoord meestal moeten missen. 

Allereerst twee opmerkingen, reeds dadelijk na de eerste lezing, 
de inleiding, gemaakt, die elk op eigen wijze echt-VAN DER KEMP, 
getuigen van een open oog voor de werkelijkheid en van ruimte 
voor waardeering van anderer standpunt. 

Met name voor ons land had GROEN op het gebied der stoffelijke 
welvaart een droeve tegenstelling gezien tusschen het rèvolutie
tijdvak en de daaraan voorafgaande bloei en luister (blz. 1), en den 
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indruk gegeven van niets dan heil en welvaart te verwachten van 
de toepassing der antirevolutionaire beginselen. Dat klopt niet 
met de feiten, meent VAN DER KEMP. Hij ziet veeleer, wanneer 
de revolutionaire beginselen tot een zekere vastheid en orde ge

komen zijn, sterke bloei van handel en nijverheid en allerlei mate
rieele belangen in plaats van verval. Het kwaad is, meent hij, dat 
daarmee gepaard gaat toeneming der weelde en verwaarloozing 
van zedelijke belangen. En is het, vraagt hij, met de toepassing 
der antirevolutionaire beginselen in de staatkunde niet als met 
de betrachting van de wet Gods door den enkelen mensch, waar
aan vanwege de vijandschap der wereld groot materieel nadeel 
verbonden is? Zou zoo ook de huldiging der antirevolutionaire be
ginselen te midden van revolutionaire staten niet materieelen 
achteruitgang kunnen meebrengen? Maar natuurlijk, laat hij erop 
volgen, als met de antirevolutionaire beginselen bedoeld wordt 
terugkeer tot de wet en orde Gods, dan moeten deze gehuldigd wor
den, wat ook de uitkomst zijn moge. 

"De Christen zou ten onregte meenen dat hij, met het rigtsnoer 
der Heilige Schrift in de hand, de wetenschap niet behoeft. . . De 
vreeze des Heeren is het beginsel der wetenschap; maar het be
ginsel der wetenschap is de geheele wetenschap niet ... ", heeft 
GROEN gezegd (blz. 11). Dat is zeer juist, meent VAN DER KEMP, 
maar is daarmee niet in tegenspraak, dat gij spreekt van een be
ginsel, genoegzaam ter juiste beoordeeling, in den Christen? met 
de wetenschap zijn wij nooit klaar; wij kunnen andere inzichten 
krij gen, en daarom moet de Christen, hoe ook geoefend, steeds in 
twijfel zijn over de juistheid van zijn oordeel. 

In een schoone pericoop bij den aanvang der tweede Voorlezing 
heeft GROEN zijn standpunt ten deze nader ontwikkeld op een 
wijze, die zeker ook VAN DER KEMP voldoening verschaft heeft. 
Voor een beslissende en meesterachtige toon moeten wij ons wach
ten, zegt GROEN. De les "zijt met ootmoed bekleed" is bepaaldelijk 
tot ons gericht. "De geloovige weet dat het Woord aan al wat daar
op deugdelijk gebouwd, aan al wat daaruit met juistheid afgeleid 
wordt, onwrikbaarheid verleent; maar hij vergeet te dikwerf, dat 
de deugdelijkheid van het gebouwen de juistheid der gevolgtrek
king menschelijk werk is; zoodat hij, zeer ten onregte, zijn eigen 
arbeid met den rotssteen, zijn eigen redeneering met de uitspraak 
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des Allerhoogsten vereenzelvigt, en alzoo, bij het levendig besef 
van de onfeilbaarheid Gods, zijne eigen feilbaarheid vaak op de 
jammerlijkste wijze vergeet" (blz. 21). 

Het waren verder GROENS beschouwingen over de verhouding 
tusschen Kerk en Staat, die bij VAN DER KEMP bestrijding vonden, 
en wat GROEN op blz. 144 tot het einde van zijn zesde voorlezing 
zegt, is een uitvoerige weerlegging van KOENENS bezwaren, mee
gedeeld aan VAN DER KEMP, over miskenning door GROEN van het 
democratische beginsel van de Geneefsche kerkhervorming en over 
GROENS beïnvloeding door VON HALLER. 

Later, wanneer hij Ongeloof en revolutie niet alleen gehoord 
maar ook gelezen heeft, maakt VAN DER KEMP omtrent een viertal 
punten uitvoeriger opmerkingen. 

Het eerste betreft den oorsprong en het wezen van den Staat 
en het oppergezag. Op blz. 43 geeft GROEN als kenmerk van de 
souvereiniteit de onafhankelijkheid van het gezag; hij betoogt de 
ontwikkeling van den Staat als Goddelijke instelling uit de familie, 
den stam, het patriarchaal gezag tot monarchie of gemeenebest 
en aanvaardt de "perken" van het gezag in de onschendbaarheid 
van verkregen vrijheden en rechten. Dit is VAN DER KEMP veel 
te vaag en onzeker. Het is een theorie, achteraf opgezet, zonder be
wijs van haar geschiedkundige juistheid, die geen weerstand biedt 
aan de begoochelende duidelijkheid en consequentie van de revolu
tionaire theorie. Zijn begrip van deze dingen komt hierop neer: 

Daar alle recht in den wil van God moet -gegrond zijn, is de eerste 
vraag wat God ten aanzien van staat en oppergezag gewild heeft. 
Hierop is het antwoord Handelingen XVII, 26: God heeft uit eenen 
bloede het gansche geslacht der menschen gemaakt om op den 
geheelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden, te 
voren geordineerd,en de bepalingen van hun woning. Ware de 
mensch goed gebleven, geen zonde in de wereld gekomen, dan zou 
dat gansche geslacht der menschen één maatschappij hebben uitge
maakt, door de banden van de vreeze Gods en de onderlinge liefde 
aan elkander verbonden; dan zou er geen heerschappij van den een 
over den ander, als onnoodig in dien toestand, bestaan hebben; God 
de schepper zou de eenige herder zijn geweest. Echter is de zonde 
gekomen, booze en verdorven zin, eigenliefde, haat en afkeer, en 
de ééne maatschappij zou een chaos geworden zijn zonder de instel
ling van overheden en de vorming van afzonderlijke staten. Dwang
middelen waren noodig tegen de wederhoorigen, overheden en 
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regeeringen, met het zwaard des gezags, gepaard aan een uiteengaan 
in afzonderlijke staten. Die splitsing is dus een kwaad, inbreuk op 
de door God gewilde eenheid, dus inderdaad een werk des duivels 
(zie bladz. 59), maar een kwaad, dat noodzakelijk is, door God ge
wild om de eenheid zooveel mogelijk in stand te houden. En zoo 
is ten slotte Van der Kemp het eens met Groen: de staten zijn van 
Goddelijke instelling en met de natuur en de behoefte der gevallen 
menschheid in onafscheidelijk verband. Maar anders dan Groen ziet 
hij de staat niet als een vereeniging van personen of families tot 
een gemeenebest of rondom een machtig heer in een monarchie, 
maar juist door splitsing ontstaan. Het wezen van de monarchie ligt 
niet in den vorst maar in het volk, en de regeering is in den staat 
wat een arm of been aan het lichaam is. Had Groen in zekeren zin 
het ,,1'Etat c'est moi", aan Lodewijk XIV toegeschreven, verdedigd 
als toepassing van de waarheid, dat het vormend beginsel van den 
staat in de souvereiniteit ligt (bldz. 73), Van der Kemp zag het 
anders om: de regeering is gekomen na en om den staat. 

Aan deze opmerkingen knoopt hij beschouwingen vast over de 
vraag: wie moet als souverein erkend worden? Die door God is 
aangesteld; maar Groens uitlegging van Romeinen XIII, 1, dat 
Paulus doelt op wettige machten, lost de moeilijkheid niet op, daar 
een wet een reeds geordenden staat veronderstelt. Paulus, aldus 
Van der Kemp doelt met "de machten, die er zijn" op waarlijk be
staande, gevestigde machten, die werkelijk het zwaard der overheid 
in handen hebben. Op welke wijze zij in het bezit van dit zwaard 
gekomen zijn, doet niet ter zake, het onwederspreekbaar feitelijk 
bezit van dit zwaard is het bewijs van de door God gewilde eer
biediging van dit gezag, zooals het verlies van dit zwaard het ken
merk is van de door God gedane afstelling, en bij twijfel over Gods 
wil in tijden van tweespalt en verwarring moet de blijkbare onge
dwongen goedkeuring of onderwerping des volks de twijfel doen 
ophouden. 

Daarom verwerpt hij ook de reeds vermelde woorden van Groen 
op bladz. 71: het oppergezag is het eigendom van den vorst, want 
eigendom is bestaanbaar ook zonder werkelijk bezit, souvereiniteit 
zonder werkelijk bezit van de souvereiniteit niet. Koning Leopold 
was reeds lang vóór de erkenning door Willem I souverein van 
België, door het volk van België als zoo danig erkend. Ontzetting uit 
den eigendom is niet mogelijk, maar Filips 11 is, ook volgens Groen, 
terecht afgezworen om zijn misbruik van het 'gezag. 

Hieruit volgt, aldus Van der Kemp, dat in de monarchie alleen 
het door den invloed des volks getemperd gezag van den souverein 
normaal is en een absoluut gezag tegen den regel is. Het volk kan 
zich niet regelmatig en met kracht laten gelden (bladz. 44) dan 
door een behoorlijke volksvertegenwoordiging. 
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Het tweede punt, dat VAN DER KEMP behandelt, is het valsche be
ginsel van de revolutionaire leer van het maatschappelijk verdrag. 
De leer van "vrijheid, gelijkheid en broederschap" is noodig, omdat 
de vrijwillige verbintenis of verwerping een gelijkheid eischt, die 
in wezen niet bestaat, en dus een verstandsfictie is, die even goed 
tot een gelijkheid van den mensch met de engelen of God zelf had 
kunnen opgevoerd worden. VAN DER KEMP acht dit van meer be
teekenis dan GROENS betoog (bladz. 202), dat de valsche leuze 
uit de verwerping van Gods souvereiniteit ontstaan is, en had 
daaromtrent gaarne breeder betoog gehad, dat niet het verschijn
sel der ziekte maar haar beginsel bestrijdt. 

Ook VAN DER KEMP komt terug op de vereeniging van Kerk en 
Staat, om tenslotte iets te zeggen over GROENS verwijt van doode 
rechtzinnigheid en formulierknechterij aan de Godgeleerdheid der 
vorige eeuw. Is dit oordeel juist en billijk wat ons land betreft? 
vraagt hij. De rechtzinnigheid als de leer der waarheid kan nooit 
dood zijn, alleen de personen, die het geloof des harten missen, 
zijn dat. Is het dan .billijk het gemis des hartelijken geloofs zoo 
algemeen te stellen? Volgt dat uit de formulierknechterij? 
BRAKELS, Redelijke godsdienst en J. VAN DER KEMPS Catechismus 
hebben misschien den meesten invloed op de Godgeleerde wereld 
in de vorige eeuw gehad. Hierin vindt men dat niet, en is er wel 
een werk uit dien tijd, waarin de formulieren onbehoorlijk worden 
verheven en boven of naast Gods Woord gesteld? Dat de formu
lieren meer naar voren kwamen, vond hierin zijn oorzaak, dat de 
vijand daarop zijn aanval richtte. De Godgeleerde werken en 
preeken van toen mogen minder naar onze smaak zijn, zij waren 
naar de smaak der toenmalige geloovigen, die misschien in onze 
smaak minder behagen zouden vinden. Dat er toen bij allen uit
wendigen schijn veel gemis van hartelijk geloof was, is voor 
een deel te wijten aan de materieele welvaart en rust en 
misschien ook aan de vereeniging van Kerk en Staat in dien tij d, 
waarbij de uitwendige helijdenis meer in tel is dan het hartelijk 
geloof. 

Tot zoover VAN DER KEMP. De strekking van dit opstel brengt 
mee, dat op zij n beschouwingen en die der andere toehoorders 
- hoe belangwekkend met name die der geestverwanten van den 
spreker zijn - niet nader kan worden ingegaan. 
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Ik meen, dat met het vorenstaande· ter schetsing van den kring 
der hoorders mag worden volstaan. 

Niet te vroeg kwam de dankbetuiging der gezamenlijke toe
hoorders. Zij heeft gewacht op de verschijning van de voordrachten 
in druk als Ongeloof en revolutie. Eene reeks van historische 
voorlezingen. Dat was in het najaar van 1847. Het stuk moge hier 
in zijn geheel een plaats vinden. Het is met keurige hand geschre
ven en draagt een twintigtal handteekeningen, die der reeds ge

noemde mannen. Wat het geschenk is geweest, dat den brief ver
gezelde, is mij niet bekend. 

Aan den Hoog Edel Gestrengen Heer Mr. Groen 
van Prinsterer. 

In den winter van 1845 op 1846 genoten wij het voorrecht Uwe 
hoogst belangrijke Voorlezingen over het verband tusschen Ongeloof 
en Revolutie bijtewonen, en onlangs werd dat voorregt als bij ver
nieuwing genoten door Uw welwillend geschenk van een exemplaar 
dier Verhandelingen. Allen gevoelen wij ons gedrongen u daarvoor 
de verzekering aantebieden van onze levendige erkentelijkheid. 

Terwijl wij in uwe Bescl\ouwingen weder de vruchten hervonden 
van een naauwgezet, van een waarheid- en vrijheidlievend onder
zoek, bestraald door het licht van Evangelie en Geschiedenis, is 
het ons behoefte u te betuigen, dat de zorg, door u aan dien arbeid 
besteed, door hoorders en lezers hoog gewaardeerd is; gewaardeerd 
met gevoelens en gewaarwordingen, waarvan Uwe nederigheid alleen 
ons noodzaakt de regtstreeksche ontboezeming te bedwingen. Even
wel, daar het hier de hulde geldt, niet van ijdele pligtpleging, maar 
van welgevestigde hoogachting en van gevoelens wier betuiging ons 
als Nederlanders en als Christenen ter harte gaat, kan en behoeft 
hunne uitdrukking niet geheel achterwege te blijven. Als inwoners 
toch van een Vaderland, hetwelk op U en Uwe geschriften roem 
draagt en welks geschiedenis aan uwe onvermoeide werkzaamheid 
sedert lang de onmiskenbaarste verpligtingen heeft, hebben wij, wil 
er overtuigd van zijn, hoog gewaardeerd, zoowel het gewigt der 
behandelde onderwerpen zelve, die in onverbreekbaar verband staan 
met het heil van Nederland, als de voortreffelijkheid en de kracht der 
welsprekende, vergun ons de uitdrukking, der meesterlijke ontwik
keling. 

Als Christenen werden wij niet minder getroffen door eene be
zielde geloofstaal, die ook door de lessen der wereldgeschiedenis op
leidde tot de eenige bron van redding en waar geluk, die ons deed 
aanschouwen de rampzaligheden van ongeloof en van ongehoorzaam-
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heid aan God, en die ons wees op dien Heer, tot wiens verheerlijking 
alles moet mede werken, ook de bewondering van gaven door hem 
toevertrouwd en geheiligd in zijne dienst. Zijn zegen wordt U door 
allen uit den grond des harten toegebeden. Hij stelle u nog lang 
tot zegen voor Kerk en Staat. Hij beware U voor eene Hem toe
gewijde beoefening der wetenschappen; voor teedergeliefde betrek
kingen en vrienden, voor eene algemeen geëerbiedigde Gade, voor 
hulpbehoevenden en Weezen. 

Hetgeen wij u hiernevens aanbieden zij niet de maatstaf ter be
oordeeling van onze erkentelijkheid en hoogachting: slechts strekke 
het daarvan tot blijvend aandenken, en het herinnere u soms den 
vriendenkring. Gelief daarbij de betuiging aantenemen, dat de 
wensch, aan het slot van uwe voorlezingen geüit, tot bevestiging 
van den vriendschapsband bij voortduring vervuld wordt en dat de 
grondslag zelve van die vriendschap de waarborg blijft van hare 
duurzaamheid. 

'8 Gravenhage, den 30 October 1847. 

Amsterdam, Juni 1939. 



DE REGEERING VAN KONING WILLEM I 

DOOR 

A. R. DE KWAADSTENIET. 

"Maar wanneer men, gelijk thans dikwijls geschiedt, ook 
, wel om zich zelven een vrijbrief te geven, de schuld uitsluitend 

op rekening des Konings verlangt te stellen, gaat men met 
verregaande onbillijkheid te werk. Billijker is het te erken
nen, dat, èn de Ministers, èn de Nationale vertegenwoordiging, 
èn de Natie zelve, voor hetgeen plaats gehad heeft, aansprake
lijk zijn." 

GROEN VAN PRINSTERER. 

Het staatsrecht in het algemeen en zoo ook het Nederlandsch 
Staatsrecht, is niet te begrij pen zonder kennis van de geschie
denis. Tal van vragen, die zich in den tegenwoordigen tijd aan 
ons voordoen, kunnen slechts beantwoord worden, indien men 
kennis heeft genomen van hetgeen in het verleden heeft plaats 
gehad. En de oplossing van de problemen, waarvoor men zich 
vandaag geplaatst ziet, wordt vaak bemoeilijkt door hetgeen de 
historie ons leert. 

Oppervlakkig geredeneerd zou men dan wellicht kunnen zeggen, 
dat de kennis van de geschiedenis een hinderpaal vormt, om te 
komen tot oplossing van problemen. Doch die redeneering is na
tuurlijk onjuist. Wie belang stelt in de ontwikkeling van het staats
recht, zal kennis moeten nemen van de staatkundige geschiedenis, 
aangezien alleen dan medegewerkt kan worden aan een gezonde 
ontwikkeling van ons staatsrecht, indien men rekening wil hou
den met de fouten, welke blijkens de resultaten der geschied
schrijving, in het vetleden zijn gemaakt. 

Het vraagstuk van de macht der Kroon, dat in ons land in de 
vorige eeuw vele malen een onderwerp van discussie is geweest, 
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mag zich vooral in de laatste jaren weer in toenemende belang
stelling verheugen. 

Het belangrijke verschil tusschen toen en nu is echter, dat men 
in de vorige eeuw vrijwel immer er op uit was de macht der Kroon 
binnen steeds enger grenzen in te perken, terwijl er thans voort
durend meer stemmen opgaan, om die macht weer uit te breiden en 
aan de Kroon meerdere zelfstandige regelgevende bevoegdheid te 
verleenen. 

Telkens echter als er nu een pleidooi geleverd wordt voor 
herleving van het zelfstandig verordeningsrecht der Kroon, wordt 
er weer gewaarschuwd tegen het gevaar van een "nieuw despotis
me" en wordt in ons land het spookbeeld uit het verleden, het 
persoonlijk gouvernement van Koning WILLEM I, weer opgeroepen. 

De vraag of de gang van zaken te onzent ons er toe moet 
brengen om het pleit te voeren voor her.stel in ons staatsrecht van 
het zelfstandig Koninklijk verordeningsrecht, en zoo ja, welke op
lossing daartoe moet worden voorgesteld, willen we thans niet 
bespreken. 

In dit artikel willen we ons bepalen tot een bespreking van de 
regeering van Koning WILLEM I en tot de beschouwingen, waartoe 
het bewind van dezen "verlicht despoot", met name in de vorige 
eeuw, aanleiding heeft gegeven. 

* * 
* 

Op de regeering van Koning WILLEM I kan zeker gerechtvaar
digde critiek worden uitgeoefend. Dat in de eerste helft van de 
1ge eeuw gesproken kon worden van "verlicht despotisme ten on
zent" 1) en dat Koning WILLEM I terecht als "verlicht despoot" 2) 

kan worden aangemerkt, staat buiten twijfel. Er is geen reden 
daarop af te dingen, al zal men wel hebben te bedenken, dat Koning 
WILLEM I niet had kunnen regeeren, zooals hij gedaan heeft, indien 
de Staten-Generaal hun plicht hadden verstaan. 

Scherp heeft GROEN VAN PRINSTERER dat eens in het licht gesteld, 
toen hij schreef: 

"Men eert den Vorst niet, men onteert zich zei ven, wanneer men 
hem als onfeilbaar beschouwt. Maar wanneer men, gelijk thans 
dikwijls geschiedt, ook wel om zich zelven een vrijbrief te geven, 
de schuld uitsluitend op rekening des Konings verlangt te stellen, 
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gaat men met verregaande onbillijkheid te werk. Billijker is het la: 
te erkennen dat, èn de Ministers, èn de Nationale vertegenwoordi- V(J 

ging, èn de Natie zelve, voor hetgeen plaats gehad heeft, aan- V4 
sprakelij k zij n" 3). 

In dienzelfden geest liet THORBECKE zich uit, toen hij opmerkte: 
"Mogt men op den Koning den eersten steen werpen? Koning bl 

WILLEM I was hetgeen men hem had laten worden; Vorst en natie h~ 

hadden elkander in gemeenschappelijke dwalingen versterkt; hij sc 
had volk, vertegenwoordiging, ministers passief gevonden, en zich de 
daaraan gaarne gewend; slechts vriend van die activiteit, welke Zl 
hij zelf leidde. Wij achtten het thans met de eere en eerlijkheid w, 
van een publiek man onbestaanbaar, zoowel wanneer een minister zi: 
zijn naam leent áan een bestuur dat hij afkeurt, of zich laat op- v~ 
leggen hetgeen met zijn inzigt strijdt, als wanneer hij de verant- k< 
woordelijkheid voor zijne handeling op een ander laat rusten, of fi: 
zich met een ontvangen bevel meent te dekken" 4). h~ 

Slechts wie door dien geest bezield is, zal in staat zijn een recht- v~ 

vaardig oordeel te vellen over het bewind van Koning WILLEM I, hj 
zij het ook, dat hij niettemin moet komen tot een veroordeeling ,,1 
daarvan. hE 

* * 
* 

De karakterschetsen, door verschillende schrijvers van Neer
lands eersten koning gegeven, loopen nogal uiteen. 

GROEN VAN PRINSTERER zegt van hem: 
"Koning Willem I heeft gedurende dit zeven-en-twintig jarig 

tijdverloop, Nederland onder menigvuldigen lotwissel bestuurd. Be
kwaam, standvastig, in de behartiging van algemeene en bijzon
dere aangelegenheden werkzaam met rusteloozen ijver, hield hij 
gelijken tred met den tijd waarin hij geleefd heeft, zoodat ook 
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voor hem het Liberalisme de waarheid of minstens een bruikbaar sI 
en noodzakelijk regeeringsmiddel was. Minder Staatsman dan Ad- g~ 

ministrateur, zocht hij de kracht van het Monarchaal gezag in de 
onweerstaanbaarheid van perS(Jonlijk en alomvattend beheer, en 
gaf in zijn eigen voorbeeld het bewijs dat geen welmeenendheid n: 
van bedoeling of onverzettelijkheid van karakter de ontwikkeling m 
van een beginsel, waaraan me,n zich onderworpen heeft, belet. a< 
Beurtelings met overdrijving geprezen en met ondankbaarheid ge- d4 
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lasterd, doch lid met eere van een luisterrijk geslacht, mag hij 
voorzeker niet onder de dagelijksche menschen of middelmatige 
Vorsten worden gesteld" 5). 

DE BOSCH KEMPER geeft de volgende schets van WILLEM I: 
"In vele opzigten was hij een buitèngewoon mensch en een 

buitengewoon Vorst. Zijn geheugen grensde aan het wonderbare; 
hij begreep gemakkelijk den omvang van finantiëele en economi
sche plannen; hij stelde belang in zeer veel, zoodat hij zelfs tot 
de bijzondere aangelegenheden van zijne onderdanen afdaalde. 
Zuinig, bijna karig voor zich zelven, waardig in zijne hofhouding, 
was hij zeer vrij gevig en waagde gaarne groote sommen, ook uit 
zijn eigen kas, waar hij meende dat de uitgaven tot vermeerdering 
van den algemeenen rijkdom of ter leniging van geleden verliezen 
konden dienen. Hij had den aanleg om koopman en speculeerend 
financier te zij n, en dien aanleg openbaarde hij ook als Koning ... 
hij was door zijn karakter het stelsel van krachtige bescherming 
van industrie en handel toegedaan en een doordrijver van hetgeen 
hij goed oordeelde. De partijzucht heeft hem den bijnaam van 
"koppige" gegeven; er ligt daarin eenige waarheid. Hij hield vol 
hetgeen hij eenmaal voor goed en regt had erkend. Ja, hij kon 
het moeijelijk van zijne staatsdienaren verdragen, wanneer zijne 
meeningen van hen tegenspraak ondervonden; hij meende dat 
daardoor zijn regeeringsbeleid verzwakt werd. Zijn 'karakter helde 
over naar het onbuigzame; maar toch was hij niet wars om op 
genomen besluiten terug te komen, wanneer hij het wenschelijk 
achtte; maar hij wilde niet gedwongen zijn ... Bij groot zelf
gevoel miste hij een vast staatkundig stelsel voor het inwendig 
bestuur ... Hij was te veel een man der werkelijkheid en van het 
verstand om al de bewegingen der ideeën op godsdienstig en staat
kundig gebied te kunnen waardeeren ... Bij het uitvoeren van be
sluiten, die hij op zijn standpunt billijk oordeelde, achtte hij te 
gering de hartstogten van andersdenkenden ... 

Hij was meer administrateur dan Koning" 6). 

"Hij zat niet voor het genot op den troon" ; zegt THORBECKE, "hij 
nam zijne roeping, zoo als hij die begreep, ter harte; hij was de 
meest noeste werkman in zijn land; geen Vorst heeft ooit meer 
administratieve bedrijvigheid en standvastige regeringszorg aan 
den dag gelegd ... 
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Minder een man van gezag, dan van eigen wil, bereid om advie
zen te hooren, doch niet genegen om iets op anderen te laten aan
komen, minister aller departementen van algemeen bestuur, ver
langde hij geene zelfstandigheid, geene Staats- maar persoonlijke 
dienaren ... De regering, tot zijne individueele inzigten beperkt, 
trok noch bekwaamheid noch karakter aan; buitengewone men
schen waren lastig en niet bruikbaar. 

In de plaats van bekwaamheid en karakter drongen traditie en 
zelfzucht zich voor ... Eer burgerlijk, dan aristocratisch, vleide 
hem een napoleontisch gereglementeerde Staat met een constitu
tionelen gevel meer, dan de weerschijn van het stadhouderschap" 7). 

Dr. N. JAPIKSE getuigt: 
"Willem I, dé eerste en eenige Koning van het nieuwe rijk, is 

de talentvolste vorst uit de Friesche lijn der Oranjes. Aan zijn 
vader herinnert hij door zijn sterk geheugen en lust voor het dé
tail; maar hij mist geheel diens traagheid; hij bezit een groote 
eerzucht, die tot werken dringt, maar het nemen van een besluit 
kost hem toch dikwijls groote moeite. Hij heeft een goed, maar 
beperkt verstand. De revolutie heeft hem de oogen geopend voor 
de behoeften van het nieuwe, maar de ballingschap, die hem zuinig
heid geleerd heeft, heeft hem tevens onrust en ongedurigheid bij
gebracht, die hij niet meer kan afleggen" 8). 

En ten slotte, Prof. COLENBRANDER zegt van WILLEM I: 
,,'s Vorsten moeilijk verleden had hem geleerd, alleen op zich

zelven te vertrouwen. Wat deugd was geweest in andere omstan
digheden werd ondeugd nu de tegemoetkoming vaneen volk te 
beantwoorden ware geweest met overgave. Het hart, dat nimmer 
makkelijk bij hem gesproken had, was omschorst geraakt tegen de 
guurheid der tijden. Het brandde er wel, maar de vlam kon niet 
uitslaan. Aan den avond van zijn leven heeft hij veel bitters ge
oogst, maar niet meer dan hij gezaaid had. Zonder iets geniaals 
te bezitten had de Vorst een kloek verstand en een reusachtige 
werkkracht. Zijn sterke zelfzucht heeft hem soms beneden het 
vorstelijke doen dalen: zoo in zijn verhouding tot Napoleon in 
1802 en 1807. Maar het was een zelfzucht van ongewonen aard. Hij 
gunde zich geen rust; hij durfde het buitengewone aan; hij is be
zweken in het najagen van verre doeleinden. Hij heeft meer het 
eigen ik dan het N ederlandsche volk liefgehad, maar dat ik was 
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vrij van de vulgariteit waardoor toenmalig Nederland zich ken
merkte. Hij heeft geslaafd als weinigen, in een koningstaak zooals 
hij ze begreep. . . Hij wist wat hij wilde; de meeste Nederlanders, 
Hopendorp niet uitgezonderd, wisten toen eigenlijk niet heel pre
cies wat zij wilden. Dit verleende hem al dadelijk een groot over
wicht" 9). 

Is het dan wonder, dat een man met zulk een karakter, met 
zulke eigenschappen, zijn eigen weg ging en zijn persoonlijk stem
pel drukte op het bewind van die dagen. 

Het had geheel anders kunnen zij n, indien in het volk de ware 
geestdrift gegloeid had, indien het Nederlandsche volk uit den 
smeltkroes der verdrukking niet maar gelouterd, doch ook gestaald 
te voorschij n was gekomen. Dit was echter niet het geval. "Het is 
niet in conditie geweest", zegt COLENBRANDER 10), en dat kan niet 
ontkend worden, al is het overdreven om te zeggen, dat we onder 
WILLEM I op een laagtepunt van onze historie zijn. 

Als ons land zich bij het einde der Regeering van dezen Vorst 
in een ontredderden toestand zag gebracht, zooals TELLEGEN op
merkt 11 ), dan kan zulks niet alleen aan den Koning geweten 
worden. Trouwens, deze zelfde schrijver schreef naar waarheid: 
"Zoo iemand het M étier de Roi ernstig opvatte, zoo iemand zich 
afsloofde in de behartiging der publieke zaak, dan is het voorzeker 
Willem I geweest." 

Was een dergelijke uitkomst dan mede een natuurlijk gevolg 
van een Regeeringsstelsel als dat van de Grondwet van 1814 en 
1815, "waaronder een volk - uit monarchaal bijgeloof - zijn lot 
plaatst in handen van één persoon, die naar zijnen wil, naar zijn 
inzicht, buiten het weten des volks om, het land regeert"? Ook dit 
kan niet worden volgehouden. Want het persoonlijk gouvernement 
van WILLEM I werd wel gevoerd onder de Grondwet van 1814 en 
1815, doch het was met de geldende constitutie in strijd. Niet 
omdat Koning WILLEM I zich plaatste onder de vigueur van de 
Grondwet, doch juist omdat hij het met de naleving er van niet 
zoo nauw nam, is gerechtvaardigde critiek op zijn bewind uit te 
oefenen. 

Slechts wie zich stelt op het standpunt, door DA COSTA inge
nomen in zijn "Bezwaren tegen den geest dezer eeuw", kan een 
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regeering in strijd met de Grondwet geoorloofd achten. Dan im
mers luidt het oordeel: 

"De Koning is aan den eed, door hem op de Constitutie gedaan, 
niet gehouden, zoo dra hy oordeelt (en over dit oordeel is hy voor 
zijn geweten alleen aanspraaklijk) dat de intrekking derzelve, het 
zij geheel of ten deele, gevorderd wordt ter handhaving van zijn 
gezag als Vader, van zijne waardigheid als Vorst, van zijne ver
pligting als Stedehouder Gods in de wereldlijke bestiering van zijne 
Volken, en van zijne betrekking als Christen Koning, die de Her
vormde Geloofsbelijdenis, gelijk zijne Voorzaten, geroepen is aan 
te kleven en te beschermen" 12) ! 

De opvatting, dat de Constitutie niet meer is dan een "ellendig 
stuk papier", zOQals DA COSTA 13) het uitdrukte, kan niet worden 
onderschreven. Met name GROEN VAN PRINSTERER heeft gewezen 
op de groote beteekenis van de Grondwet. Overtuigd van den jam
merlijken toestand, waarin ons land, na de afscheiding van de 
Zuidelijke Nederlanden verkeerde, was hij van oordeel, dat Grond
wetsherziening geen heil kon brengen. In 1840 was z. i. niet ver
andering van Grondwet een eerste vereischte. Langs anderen weg 
kon verbetering worden ver kregen. "Die weg", zoo schreef hij 14), 

"is handhaving der Grondwet, gepaard met hervorming van het 
Bestuur". 

De Grondwet was een doode vorm gebleven, hetgeen zeker niet 
alleen aan den Koning te wijten was. Het was niet minder te wijten 
"aan het matte en laauwe van den Volksgeest, waar deze door geen 
hooger beginselen bewogen en aangevuurd wordt" 15). 

Onder het bewind van den eersten Koning is de Grondwet niet 
ontwikkeld en men heeft verzuimd de algemeene beginselen, welke 
zij inhield, door de wetgeving toe te passen. 

Indien de Grondwet was nageleefd, dan zou er van een "per
soonlijke alleenheersching" van Koning WILLEM 1 geen sprake zijn 
geweest, dan zouden de Staten-Generaal voor de rechten en vrij
heden van het volk hebben gewaakt, dan zoude klacht over te ver 
doorgevoerde centralisatie niet zijn gehoord. 

Zoowel Vorst als Volksvertegenwoordiging hadden dan ook 
schuld. 

Het is waar, Koning WILLEM 1 heeft eenigen tijd geregeerd zon
der Grondwet, bijna vier maanden oefende hij de onbeperkte sou-



DE REGEERING VAN KONING WILLEM I 65. 

vereine macht uit. Moet daarin dan de verklaring gezocht worden 
van het zelfstandig bewind door den Vorst ook na de totstand
koming der Grondwet gevoerd? Het moge verklaarbaar zijn, te 
rechtvaardigen evenwel niet. 

Koning WILLEM I was souverein, nîet slechts volgens de Grond
wet van 1814, die nadrukkelijk over de "souvereiniteit" sprak, doch 
ook na de herziening in 1815, al verviel toen het woord "souve
reiniteit" om te worden vervangen door "Kroon". Die vervanging 
beteekende geen machtsvermindering 16). 

De Koning is dus souverein. "In hem komen de verschillende 
vertakkingen van het gezag bij elkaar; hij is bevoegd tot alles, 
wat binnen den kring van het staatsgezag ligt, voor zoover het 
hem niet uitdrukkelijk door de grondwet onttrokken is (in dubio 
pro regel 17). 

Meerdere schrijvers zijn dezelfde meening toegedaan. TELLEGEN 
~ stelt de vraag: "Wat behoorde nu tot het terrein der wet, wat tot 

dat van de daden der souvereine waardigheid? Zoude de gissing 
zoo verwerpelijk zijn, dat, overal waar de Grondwet niet uitdruk
kelijk eene wet voorschreef, de .souvereine vorst zoude meenen te 
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kunnen volstaan met het onderwerp bij besluit te regelen"? 18) 

Prof. KRANENBURG is van oordeel, dat bij historische interpre
tatie voor deze opvatting nog het meest te zeggen is 19). 

Zoo zag het ook GROEN VAN PRINSTERER, toen hij schreef: 
"De Grondwet was voorwaar het palladium en het plegtanker 

van den Staat, maar eene wet van orde, waarbij het voorafbestaan 
van het Vorstelijk oppergezag erkend en dus aan den Vorst elk 
Souvereiniteitsregt, dat ze hem niet bepaaldelijk ontnam, overge
laten was, terwijl daarentegen geen Staatsligchaam eenige be-
voegdheid kon hebben dan welke stellig en ondubbelzinnig in de 
Constitutie toegekend werd" 20). 

En op een andere plaats drukt hij het als volgt uit: 
"Er is eene getemperde, maar wezenlijke Monarchie. De Vorst 

heeft, krachtens het erfregt van zijn Huis, door de opdragt van 
1813 nader uitgebreid en bevestigd, een zelfstandig gezag, voor 
welks vrij e uitoefening hij aan God alleen, maar ook voorzeker 
aan God, verantwoordelijk blijft: overigens gehouden aan de alge-
meene wet van regt en billijkheid, aan de eerbiediging van al wat 
zij daargesteld heeft, en meer bepaaldelijk aan de zorgvuldige in-
A. St. 3-m. XIV 5 
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achtneming der regels en vormen die in de Grondwet opgeteekend 
en vastgesteld zijn" 21). 

Indien Koning WILLEM I nu die regels en vormen, welke in de 
Grondwet waren opgeteekend en vastgesteld maar zorgvuldig in 
acht genomen had, dan zouden de klachten over zijn bewind be
duidend minder geweest zijn. Wel zou dan nog de vraag gebleven 
zijn, waar de grens ligt tusschen hetgeen behoorde tot de "wet
gevende macht" en dus door den Koning in samenwerking met de 
Staten-Generaal moest tot stand komen en hetgeen door den Ko
ning alleen bij algemeenen maatregel van bestuur kon worden ge
regeld, doch de bezwaren tegen de "besluiten-regeering" van Ko
ning WILLEM I zouden reeds tot heel wat geringer proporties zijn 
teruggebracht. ' 

Want het is niet zoo, dat de Koning slechts in de korte periode, 
dat hij de onbeperkte souvereiniteit uitoefende, besluiten afkon
digde die volgens de bepalingen der latere Grondwet tot het 
domein van de "wetgevende macht" zouden behooren, doch ook na 
1814 en 1815 werden verschillende aangelegenheden, waarvoor een 
wettelijke regeling noodig was, bij besluit geregeld. 

Volgens de Grondwet was het Koninkrijk der Nederlanden een 
beperkte monarchie, doch in werkelijkheid was het niet ver van 
het onbeperkte vorstelijke gezag verwijderd. 

Het bewijs voor deze stelling is niet moeilijk te leveren. De voor
beelden liggen voor het grij pen. 

Het kan, vooral in dezen tijd, zijn nut hebben, verschillende con
crete gevallen, waarin Koning WILLEM I in strijd met letter of geest 
van de Grondwet, zelfstandig besluiten nam, eens na te gaan, ter
wijl voorts dan nog aandacht geschonken kan worden aan enkele 
markante voorbeelden, waaruit het persoonlijk gouvernement van 
WILLEM I zoo duidelijk spreekt. 

Ongrondwettig waren natuurlijk niet de besluiten, welke genomen 
werden vóór dat de Grondwet van 1814 tot stand gekomen was. 

Provisioneel werden tal van besluiten uitgevaardigd, doch men 
kwam er in later jaren in meerdere gevallen niet toe de provisio
neele besluiten door een wettelijke regeling te vervangen, ook al 
betroffen die besluiten een materie, welke volgens de grondwette
lijke bepalingen een wettelijke voorziening behoefden. 
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DE BOSCH KEMP ER geeft een uitgebreide opgave van voor 29 
Maart 1914 - de datum, waarop de eerste Grondwet van kracht 
werd - uitgevaardigde besluiten 22) • 

Op den dag, waarop WILLEM I de regeering aanvaardde, werd de 
regie van den tabak vervallen verklaard. Op 7 December 1813 
werd het besluit genomen, waardoor de heffing der convooien en 
licenten op den ouden voet hersteld en de Fransche wetgeving om
trent dit onderwerp afgeschaft werd. Het besluit van 11 December 
1813, houdende bepalingen ten aanzien der lijfstraffelijke rechts
pleging, is in onze staatkundige geschiedenis berucht geworden, 
door den langdurigen strijd, die gevoerd moest worden voordat dit 
provisioneele besluit werd ingetrokken. Het heeft een ruim veertig
jarig bestaan gehad. Op 20 December 1813 werd een reglement 
van algemeene volkswapening, landstorm en landmilitie vastge
steld. 23 December d. a. v. werd een breedvoerig reglement vast
gesteld op het heffen van stedelijke en plaatselijke belastingen, ter
wijl op dienzelfden dag de belastingen werden uitgeschreven, welke 
gedurende het jaar 1814 zouden worden geheven. Op 24 Januari 
1814 kwam een besluit tot stand, houdende bepalingen omtrent den 
boekhandel en den eigendom van letterkundige werken. Bij besluit 
van 29 Januari 1814 werden vàstgesteld voorzieningen betreffende 
het geneeskundig toevoorzicht. Bij besluit van 2 Februari van 
laatstgenoemd jaar werd de Hollandsche gulden als nationale 
standpenning hersteld. Het besluit van 10 Februari d. a. v. droeg 
het toezicht op de politie op aan den procureur-generaal van het 
Hooggerechtshof, waardoor ook de instelling der Fransche ge
heime politie geheel verviel. Bij besluit van 18 Februari 1814 wer
den bepalingen gemaakt omtrent de plaatselijke begrootingen, 
waardoor de gemeentebesturen meerdere zelfstandigheid verwier
ven, dan zij onder het Fransche keizerrijk hadden gehad. Bij be
sluit van 20 Maart 1814 werd de wet van 3 April 1806 op het 
lager onderwij s weder geheel in werking gebracht. En bij besluit 
van 26 Maart 1814 - dus drie dagen voordat de nieuwe grondwet 
van kracht zou zijn - werden de heerlijke rechten gedeeltelijk 
hersteld. 

Uit een en ander blijkt wel, dat de Regeering niet stil heeft ge
zeten. Op enkele van de hierboven genoemde besluiten komen we 
nog nader terug. 
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Het was bij besluit van 20 Maart 1814, dat de wet van 3 April 
1806 op het lager onderwijs weder geheel in werking werd ge
bracht. 

Daartegen zijn door GROEN VAN PRINSTERER ernstige bezwaren 
naar voren gebracht. De wet van 1806 bedoelde niet een openbare 
school, waaruit het Christendom geweerd werd. "Maar de open
bare school moest voor allen toegankelijk zijn en daarom werd in 
art. 23 van het bij de wet behoorend Reglement voor het lager 
schoolwezen uitdrukkelijk bepaald, dat het geven van onderwijs 
in het leerstellige van het kerkgenootschap niet zou geschieden door 
den onderwijzer. Dit werd aan de kerk overgelaten. De wet van 
1806 maakte het aanvankelijk aan den geloovigen onderwijzer , 
mogelijk om een in waarheid geloovig onderwijs te geven; zij gaf 
evenwel ook aan den ongeloovigen schoolmeester de vrijheid om 
de kinderen begrippen in te prenten, slechts gegrond in rede en 
natuur. Dat het onderwijs op tal van scholen den eersten tijd zijn 
Christelijk karakter nog bleef behouden, was te danken aan de 
onderwij zers, die daaraan verbonden waren en niet het minst ook 
aan de omstandigheid, dat het schooltoezicht veelvuldig aan predi
kanten werd opgedragen. 

Het stelsel was echter verkeerd. In het belang van volkseenheid 
en nationale kracht wilde men alle (christelijke) gezindten op de 
school van overheidswege vereenigen. Daardoor bevatte de wet van 
1806 de "kiem van onchristelijkheid: de school is christelijk, voor
zoover de algemeenheid van haar inrichting dit vergunt"" 23). 

GROEN kon zich met het besluit van WILLEM I van 20 Maart 1814 
maar moeilijk vereenigen. De wet van 1806 bracht "een Christelijk 
en niet leerstellig onderrigt, historisch en zedelijk zonder dogma; 
dat is, eene zedekunde zonder wortel en zonder vrucht; eene ge
schiedenis waarbij, door weering van hooger licht, de aard en toe
dragt der feiten in valsch licht gesteld wordt. Vereeniging der 
Gezindheden; dus ter zijdestelling van hetgeen, naar de kerkleer, 
aanstootelijk, maar ook van hetgeen onmisbaar geacht wordt; ver
wringing of verzwijging der waarheid. Autorisatie en toezigt wille
keurig en streng ... de Wet kwam overeen met de wenschen en 
pogingen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en met de 
geheele strekking des tij ds: tusschenkomst en beschikking van het 
Staatsgezag was niet vreemd of ongevallig; vooral niet waar zij 
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plaats had, zoo het heette, om verlichting en beschaving te doen 
zegevieren op hetgeen als vooroordeel en bekrompenheid beschouwd 
werd" 24). 

Uitvoerig heeft hij zijn bezwaren tegen de wet van 1806 uiteen
gezet in een Nota van het jaar 1840. "Zonder eenige persoonlijke 
blaam te werpen op de verdienstelijke mannen, die in 1806 de 
uitkomsten van veeljarig onderzoek, in deze algemeene verorde
ning, als ware het, hebben zamengetrokken, durf ik echter be
weren, dat ook hun werk den stempel draagt van een tijd waarin, 
om het met zachtheid uit te drukken, de invloed, dien het Evan
gelie in een christelijk land behoort te hebben, op eene beklagens
waardige wijze uit het oog verloren werd." En iets verder merkte 
hij op, dat hij dus moest aandringen op een zeer aanmerkelijke 
wij ziging in het stelsel van de bestaande wet 25) • 

Het onderwij s behoort te worden geregeld bij de wet, zoo be
toogde GROEN op 31 Augustus 1840 in de Tweede Kamer. En hij 
schroomde niet uit te roepen: "J a, het Onderwij s in Nederland is 
onchristelijk. Niet als of dit verwijt elke School zou moeten treffen; 
geenszins; er is, ook bij de algemeenheid van het stelsel, over
vloedig reden om over uitzondering en inconsequentie dankbaar 
te zijn. Het Onderwijs is onchristelijk, omdat de wet van 1806, 
door de vereeniging der Gezindheden, een beginsel ingevoerd heeft, 
ten gevolge waarvan de Bijbel, óf niet, óf enkel behoudens goed
vinden van den R. C. Geestelijke, gelezen mag worden. Het is on
christelijk, omdat men, door de afscheiding van hetgeen onafschei
delijk is, niet slechts de leer des Bijbels ter zijde gesteld, maar ook 

c de geschiedenis des Bijbels van ziel en leven en waarheid heeft 
beroofd" 26 ) • 

Ook in zijn "Bijdrage" had GROEN reeds geschreven: "Het onder
wijs, hetgeen de gansche zedelijke ontwikkeling der Natie omvat, 

r moet geregeld worden bij eene wet. Dit blijkt uit de onderstelling 
van art. 145. En ook de Regeering, ofschoon zij meent, in de ver
pligting tot gestadige zorg, een regt van eigendunkelijke beschik
king verkregen te hebben, heeft echter zelve erkend dat eene wet 

1 geoorloofd en wenschelijk is: "Wij vertrouwen, door het uit onze 
E) eigene beweging inroepen van wettelijke bepalingen, op den bijval 
t van het verlichte en onbevooroordeelde gedeelte onzes volks aan

spraak te hebben." 
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Zoodanige wet moet "eene aanmerkelijke wijziging zijn van het 
bestaande" . 

Vooral moet zij, om eenige wezenlijke waarde te hebben, eene 
billijke vrijheid verleenen" 27). 

THORBECKE was ,hetzelfde gevoelen toegedaan. Hij schreef toch: 
"Behoort de inrigting van het publiek onderwij s aan de Kroon 

alléén ? Het artikel treedt ook in deze vraag niet. Het gebiedt 
zorge, en jaarlijks verslag te doen aan de Statengeneraal, zonder 
dat het beslist, of die tak door eene wet moet worden geregeld. 

Doch de Grondwet onderstelt op eene andere plaats, dat er wet
ten zijn opzigtelijk het openbaar onderwijs. En de Kroon heeft, 
bij boodschap van 26 Nov. 1829, een ontwerp van zulk eene wet , . 
voorgesteld aan de Staten-generaal; later op d. 27 MeI, weder 
ingetrokken, als zijnde "het raadzaam en voordeeliger, voor het 
tegenwoordige niet over te gaan tot het daarstellen van wetsbe
palingen over het onderwijs." 

"Inderdaad", zoo vervolgde THORBECKE, "kan slechts de wet 
Ie. de voorwaarden regelen, geëischt om het onderwijs als be

roep te kunnen oefenen; 
2e. de magt der Kroon om de provinciale en plaatselijke regee

ring tot de noodige zorge of maatregelen, in overeenstemming met 
het geheel, te verpligten, en 

3e. de regten van het Rijkstoezigt over de provinciale, plaatse
lijke en bijzondere instellingen van onderwijs te bepalen" 28). 

Uit het bovenstaande is reeds gebleken, dat in 1829 een concept
wet bij de Staten~Generaal werd ingediend. De Koning vertrouwde 
op den bijval van de natie te mogen rekenen, doch aangezien de 
Regeering kort daarop uit de aanmerkingen der afdeelingen de 
overtuiging had gekregen, dat voor het tegenwoordige geen wets
bepalingen omtrent dit onderwerp werden gewenscht, trok zij de 
concept-wet weder in. 

En zoo bleef de bij besluit van 20 Maart 1814 weder in werking 
gebrachte wet van 1806 gelden tot de we~VAN DER BRUGGHEN 
van 1857. 

Bij besluit van 26 Maart 1814 herleefden de heerlijke rechten 
weer, althans voor een deel. In de uitvaardiging van dit besluit, 
drie dagen voordat de eerste Grondwet van kracht zou zijn, meen-
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et den velen den invloed der oude aristocratie te bespeuren. De plat
telandsbevolking had dan ook allerminst reden om dankbaar te 

le zijn. TELLEGEN spreekt van genoemd besluit, als van een besluit 
"waarbij, in strijd met het beginsel van de vrijheid van den grond, 

1. : het recht van j acht en visscherij hersteld werd; waarbij, in strij d 
m met de vrijheid van godsdienst, het recht van collatie weder werd 
dt in 't leven geroepen; waarbij eindelijk, in strijd met het beginsel 
er dat niemand gezag over een ander mag uitoefenen, dan in 't be-

lang van dezen, de voordracht voor aanzienlijker en de begeving 
:t- van geringer betrekkingen weder aan de voormalige heeren terug-
ct, gegeven werd. Wanneer men bedenkt, dat dit besluit door den 
et souvereinen vorst genomen werd in de laatste ure der door den 
er nood van het oogenblik hem opgedragen onbeperkte macht, zoodat 
et het zelfs eerst na de aanneming der grondwet werd afgekondigd, 
e- dan gelooven wij niet te overdrijven, wanneer wij dit besluit een 

zwarte bladzij de noemen in de geschiedenis van dien vorst, en 
dan bevreemdt het ons, dat die zaak in die dagen geen aanstoot 

e- heeft gegeven; althans schijnt daarvan niets bekend te zijn ge
worden. Eerst in 1848 konden de bepalingen van dit besluit voor 

e- zoover tot het bestuur betrekkelijk weder worden opgeheven; voor 
et het overige wordt het platte land nog door den inhoud van het 

besluit gedrukt" 29). 

e-
Koning WILLEM I heeft ook gemeend - het is overbekend - te 

It- moeten overgaan tot de samenstelling van een reglement voor de 
:Ie NederIandsch Hervormde Kerk. Dat reglement, bij K.B. van 7 
:Ie Januari 1816 tot stand gekomen, is vrijwel geheel buiten de Kerk 
:Ie om aan haar opgelegd. 
s- De Revolutie had een einde gemaakt aan de Gereformeerde Kerk 
:Ie als Staatskerk. Na herstel van Neerlands onafhankelijkheid werd 

het wenschelijk geoordeeld, dat de betrekking der Ned. Hervormde 
19 Kerk tot den Staat geregeld werd. GROEN VAN PRINSTERER, die 
~N regeling dier betrekking eveneens gewenscht oordeelde, heeft ge

wild, dat de regeling van dit onderwerp door de wet zou ge
schieden. 

m Er heerschte in die dagen een lij delij ke gemoedsstemming en 
it, zoo komt het, dat DE BOSCH KEMPER schrijven kon: 
n- "De invoering van deze organisatie vond tegenstand bij enkelen 
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in stilte, openlijk alleen bij de classis van Amsterdam, die een 
adres aanbood aan de regeering, eenige maanden later gevolgd 
door een adres van de classis Leiden en Woerden; er volgde een 
zeer breedvoerig antwoord der regeering, om hare handelwijze te 
regtvaardigen, waarop in de eerste jaren eene algemeene stilzwij
gende goedkeuring op de organisatie van de Hervormde kerk 
plaats had" 30). 

GROEN VAN PRINSTERER merkte op: "de geestelijkheid zweeg, toen 
men aan den Staat alle kenmerken en waarborgen van een christe
lijken of protestantschen Staat ontnam; zij zag het aan dat de 
Hervormde Kerk ontbonden, en daarna, als nieuw kerkgenoot
schap, aan het Gouvernement vastgebonden werd; zij liet zich de 
vernietiging van' haar aloude, eigenaardige instellingen welgeval
len; zij vond er geen bezwaar in dat de hoogleeraren in de god
geleerdheid door de Regeering werden benoemd" 31). 

En in zijn "Handboek" schreef hij naar aanleiding van de vast
stelling van het besluit: 

"Zonder noodzaak, en in strij d met de geschiedenis, het regt, en 
het wezen der Kerk; in a. oorsprong; daar zij, door het Gouver
nement, zonder toestemming en ondanks tegenspraak, ontworpen 
en opgedrongen werd; b. inhoud, als zijnde ingerigt, naar de ana
logie van het nieuwe Staatsregt, met voorbijzage der eigenaardig
heden van den Presbyteriaansch-Synodalen Kerkvorm ... ; ver
nietiging van den invloed der Gemeenten, ten gevalle eener soort 
van aristocratische hierarchie uitloopende op de willekeur van een 
centraliseerend en reglementerend hoofdbestuur, uit den aard der 
zaak, even oppermagtig tegenover de Kerk als dienstvaardig en 
buigzaam jegens het Gouvernement. Oppergezag van den Staat 
ook in de magt des Konings op de keuzen voor het Bestuur en op 
de maatregelen zelve van Kerkbeheer. - Uitoefening van een jus 
in sacra, door omkeering der grondslagen van het Kerkregt ; een 
predikant bijkans ambtenaar, een lidmaat bijkans onderdaan, de 
Koning bijkans Regent" 32). 

Ook Dr. COLIJN wees er op, dat door de regeeringshandeling van 
Koning WILLEM I in 1816 de grenzen van het ius circa sacra wer
den overschreden. "Aan de Nederlandsch Hervormde Kerk werd 
een organisatie opgelegd, die geheel afweek van de histo
rische organisatie der oude Gereformeerde Kerk in ons land en 
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die met het wezen der Kerk niet in overeenstemming was"133). 
Dr A. GOSLINGA wees er in zijn inaugureele oratie terecht op, 

dat in de handboeken voor staatkundige geschiedenis weinig aan
dacht aan het K. B. van 7 Januari 1816 geschonken wordt. Toch 
was het een zeer belangrijk besluit. "Door aan de kerk een orga
nisatie op te leggen in lijnrechten strijd met haar belijdenis, schiep 
Willem I een conflict van onberekenbare gevolgen" 34). 

Op de beteekenis van het besluit, dat bovendien nog op incon
stitutioneele wij ze tot stand gekomen was, gaan we thans niet 
verder in. Volstaan wordt met het signaleeren van de ingrijpende 
daad van den Souvereinen Vorst. 

Tot fellen strij d hebben ook aanleiding gegeven de door den 
Koning uitgevaardigde besluiten, welke ten doel hadden het ge
bruik van de Nederlandsche taal te bevorderen in gewichtige tak
ken van openbaren dienst, b.v. de openbare administratie, de 
justitie en het onderwijs. 

In totaal zijn er zes z.g.n. "taalbesluiten" afgekondigd en wel 
het voorloopige taalbesluit van 1 October 1814, de eigenlijke taal
verordeningen van 15 September 1819 en 26 October 1822, twee 
besluiten van 28 Augustus 1829, welke de eerste phase van in
trekking der taalbesluiten uitmaakten, terwijl het besluit van 4 
Juni 1830 de tweede phase der intrekking weergeeft. 

Tijdens de overgangsperiode had generaal VINCENT reeds een 
decreet uitgevaardigd (18 Juli 1814), waarin bepaald werd, "dat 
de notariëele akten zouden geredigeerd kunnen worden in het 
Vlaamsch of in het Fransch, volgens den wensch van partij en of 
in iedere andere taal, die door den notaris en de partij en werd ge
kend. Echter waren zij, die akten, in andere talen verleden dan de 
Fransche, ter registratie aanboden, verplicht er ten hunnen koste 
eene Fransche vertaling aan toe te voegen, bevestigd door den 
notaris of een beëedigd vertaler" 35). 

Toen WILLEM I op 1 Augustus 1814 de teugels van het bewind in 
handen nam, was de vraag der regeling van het taalgebruik een 
der eerste, waaraan hij aandacht schonk. Precies twee maanden 
na de aanvaarding van het bewind over België, op den eersten 
October 1814, is het eerste en eenige taalbesluit door den Sou
vereinen Vorst afgekondigd. 
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Hoewel overtuigd van de noodzakelijkheid het Fransch toe te 
moeten laten in een deel van België, achtte de Souvereine Vorst 
het billijk het gebruik der Nederlandsche taal te herstellen overal 
waar die werd verstaan. Uitdrukkelijk wordt er in de considerans 
op gewezen, dat de N ederlandsche taal de landtaal is. De regeering 
beschouwde het besluit van 1 October 1814 als een uitbreiding van 
dat van VINCENT van 18 Juli van hetzelfde jaar 36). 

Het besluit van den Souvereinen Vorst van 1 October 1814 was 
echter slechts een aanloop voor de eigenlijke taalbesluiten, die 15 
September 1819 en 26 October 1822 het licht zagen. De Koning 
wenschte de "nationale eenheid" en een van de meest werkzame 
grondbeginselen daartoe was zeker wel de eenheid van taal. 

In het kort weergegeven hield het K.B. van 15 September 1819 
in, dat van de uitvaardiging af aan in de provincies Oost- en 
West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg door alle openbare amb
tenaren en in alle openbare bescheiden zooveel mogelijk van de 
landtaal gebruik moest worden gemaakt. "Het gebruik dier taal 
was verplicht,zoodra autoriteiten, colleges of ambtenaren met in
gezetenen te maken kregen, die de taal des lands reeds hadden 
gebruikt. Bij overtreding daarvan was de straf schorsing of af
zetting. De hoofdbepaling is deze, dat te rekenen van 1 Januari 
1823 in de provincies Limburg, Oost- en W est-Vlaanderen en Ant
werpen voor alle openbare zaken bij uitsluiting de landtaal moest 
worden gebezigd" 37). 

Bij besluit van 26 October 1822 werd het verbod van het gebruik 
der Fransche taal bij alle openbare aangelegenheden uitgestrekt 
tot de arrondissementen Brussel en Leuven en tevens werd be
paald, dat het verbod sedert 1 Januari 1823 absoluut zou zijn. 

PRAYON VAN ZUYLEN heeft er destijds de aandacht op gevestigd, 
dat van al de maatregelen, die den "ongelukkigen Koning Willem 
den haat zijner Belgische onderdanen op den hals laadden, er geen 
is, die tot zulke bittere verwijten aanleiding gaf als het taalverbod 
van 1819." Hij voegt er echter bij, dat die verwijten "gansch onver
diend" zijn. Sommige Belgen legden den Koning ten laste, dat hij 
verordeningen van zulk een buitengewoon belang regelde bij ko
ninklijk besluit inplaats van ze eerst aan de goedkeuring der 
Staten-Generaal te onderwerpen 38). 

De taalbesluiten, zoo is wel gezegd, zijn Of te vroeg Of te laat 
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;e gekomen. Te laat, omdat het eerste oogenblik van geestdrift voor-
It bij was en door "ontkiemende oneenigheid tusschen noord en zuid 
11 werd vervangen"; te vroeg, omdat men nog geen tijd had ge-
lS vonden "om door het inrichten van een Nederlandsch gezind on-
g derwijs, den invloed van vijf-en-twintig jaren Fransche overheer-
n sching uit te wis,Schen." 

Begin 1823 deed de Koning een onderzoek instellen, om te weten 
LS te komen, in hoeverre de bepalingen der taalverordeningen van 
5 15 September 1819 en 26 October 1822 werden nagekomen. 
g Op 28 Augustus 1829 werden twee besluiten uitgevaardigd, 
te welke de besluiten van 1819 en 1822 gedeeltelijk te niet deden. 

Het eene hield nadere bepalingen in nopens het gebruik der 
9 Nederlandsche taal in openbare akten. In de considerans wordt 
n uitgedrukt het verlangen des Konings om tegemoet te komen aan 
)- de bezwaren, die in sommige gedeelten van het rijk, ten aanzien 
le van het gebruik dier taal, zijn ontstaan. 
al Het andere besluit van denzelfden datum had betrekking op het 
1- gebruik der landtaal in strafzaken. Daar ook werd van den stren-
~n gen regel afgeweken, die het uitsluitend gebruik van het Neder-
f- landsch voorschreef: de beklaagde kreeg het recht de taal der 
ri rechtspleging te bepalen, zoowel gedurende het onderzoek als ter 
t- zitting, met uitzondering echter van de pleidooien. In de Vlaam-
st sche gewesten mochten voortaan beschuldigden en getuigen, die 

geen Nederlandsch kenden of zich in die taal moeilijk konden uit-
ik drukken, vragen of de rechter van instructie hem in een andere 
kt taal zou willen aanhooren en die was verplicht het verzoek in te 
e- willigen, tenzij hij de aangeduide taal niet verstond. Wanneer de 

strafzaken, die aldus door den rechter van instructie in een andere 
d, taal verhoord waren geworden, vervolgens voor de rechtbanken en 
m hoven werden gebracht, moest ook daar aan de beklaagden wor-
m den toegestaan, zich van een andere taal dan de N ederlandsche 
)d te bedienen, mits die taal verstaan werd door de rechters. Het be-
r- sluit maakte uitdrukkelijk een voorbehoud voor de pleidooien, die 
tij uitsluitend in het Nederlandsch moesten worden voorgedragen, al-
o- thans in de Vlaamsche provincies 39). 

er Was het Belgische volk door de concessies van 28 Augustus 1829 
nu bevredigd? Het antwoord moet ontkennend luiden. Men ver-

at langde de absolute vrijheid van taal en beschouwde de Koninklijke 
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besluiten van laatstgenoemden datum dus slechts als halve maat
regelen. 

Welnu, bij K. B. van 4 Juni 1830 werd de taalvrijheid verkregen. 
Een absoluut facultatief der Fransche taal werd gegrondvest. Zoo 
was de geheele taalwetgeving van Koning WILLEM 1 weer prijs
gegeven. In België juichte men, doch in het noorden vielen klach
ten te beluisteren. 

"De teerling is geworpen, Zuid-Nederland wordt weder 
Fransch ... Waar is nu, vragen eenigen met ernst, anderen spot
tenderwij s, dat hooggeroemde Je maintiendrai?" 40) 

Op 25 Januari 1825 kwamen twee Koninklijke besluiten tot 
stand, waarvan liet eerste tot strekking had opheffing der Latijn
sche scholen en kleine seminaria, en het tweede de oprichting van 
het Collegium philosophicum te Leuven, ten behoeve van R. K. 
jongelingen, die voor den geestelijken stand bestemd waren. Uit 
de stukken blijkt, dat degenen, die Koning WILLEM 1 van advies 
gediend hadden, overtuigd waren van het recht der regeering, om 
het voorbereidend onderwijs voor de toekomstige geestelijken te 
regelen. 

Deze besluiten hebben tot zeer veel critiek aanleiding gegeven 
en zij hebben, vooral in België, zeer veel gisting veroorzaakt, al
thans in R. K. kringen. De liberalen in België prezen de Regeering 
ten opzichte van de oprichting van het Collegium philosophicum. 

Jarenlang heeft de felle strijd geduurd, welke de "rampzalige 
maatregelen, die men tengevolge van het besluit van 1825 genomen 
heeft", veroorzaakt hadden. Door die besluiten werden inbreuken 
gemaakt "op het vaderlijk gezag". De vrijheid van opvoeding 
achtte men bedreigd. En ten onrechte? 

Dr. GOSLINGA heeft er op gewezen, dat ook op het gebied van 
godsdienst en kerk de verlichte despoten zich niet onbetuigd 
lieten. "Het lijkt, alsof er te dezen onder hen groot verschil be
staat. Tegenover spotters als Frederik 11 staat een Karel 111, die 
als een vroom man geteekend wordt. In Zuid-Europa drijft men 
de J ezuïten uit, en, zelfs na de opheffing der orde, laten Frederik II 
en Katharina ze in hun staten toe. Bij nader bezien echter slinkt 
het verschil grootendeels weg. Moge al de persoonlijke waardee
ring van den godsdienst bij hen uiteenloopen, tegenover de ge-
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zindheden trekken ze over het algemeen één lij n: aan de kleine 
groepen van dissenters, tot op dien tij d ondergehouden of althans 
achtergesteld, verleenen ze geloofsvrijheid, zij het vaak onder be
perkende bepalingen, terwijl ze de heerschende kerk aan de 
staatsmacht trachten te onderwerpen. Eén van de middelen, die 
ze daartoe aanwenden, is, dat ze de opleiding van haar dienaren 
aan zich trekken. Bekend is te dezen de oprichting van staats
seminaria in de Habsburgsche landen, ook met name in België" 41). 

Moet in dat licht ook beZien worden de handelwijze van Koning 
WILLEM I, met betrekking tot het Collegium philosophicum te Leu
ven? In dat geval heeft de Koning echter ongetwijfeld een neder
laag geleden. 

Bij Koninklijk besluit van 20 Juni 1829 werd de verplichting 
tot het betzoeken van het Collegium philophicum opgeheven en het 
bezoek facultatief gesteld. En dan volgt op 2 October 1829, zonder 
dat het aan advies van den Raad van State of van de bestendige 
Commissie voor den R. K. eeredienst is onderworpen, het besluit, 
dat bepaalde: 

art. 1. De bisschoppen kunnen zonder verwijl hunne bisschop
pelijke seminaria op grond van het concordaat inrichten gelijk zij 
zullen vermeenen te behooren; 

art. 2. Ook jongelieden die hunne voorbereidende studiën zon
der 's Konings toestemming in het buitenland hebben verricht, 
kunnen tot de seminaria worden toegelaten 42) .. 

Bij een niet in het Staatsblad geplaatst besluit van 9 Januari 
1830, bestemd om eerst bij het einde van den loopenden academi
schen cursus te worden publiek gemaakt, werd tegen dien datum, 
het bij de Leuvensche Universiteit opgerichte Collegium philoso
phicum opgeheven 43). 

Met betrekking tot de armenzorg was er heel wat te doen in 
ons land aan het begin der 1ge eeuw. Er heerschten verschrikke
lijke toestanden. In een stadje als Purmerend haalden in 1815 niet 
minder dan 80 bedelaars hun kostje langs de huizen op. 

"Te Amsterdam worden in 1789 81.100 menschen bedeeld, in 
1805 108.324 of zeer weinig minder dan de helft der bevolking, 
in 1818 99.198. Te Delft is het getal in 1805 1/3' te Leiden en 
Hoorn 1/4' te Haarlem en Rotterdam 1/6' in den Haag 1/8 der 

:1 
i, 
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bevolking. Ook al neemt men in aanmerking dat hier dubbeltel
lingen bij zijn en de bedeeling dikwijls in de verstrekking van 
gratis brandstof, goed'koope levensmiddelen of een toeslagje op 
het loon bestaat, en dus lang niet alle getelde personen als vol
slagen werkloozen zijn aan te merken, blijven deze cijfers ont
stellend" 44). 

Voorziening kon dan ook niet uitblijven. Het is JOHANNES VAN 
DEN BOSCH geweest, die de zaak heeft aangepakt en niet alleen 
den stoot heeft gegeven tot de oprichting van de Maatschappij van 
Weldadigheid, doch daarvoor ook belangstelling heeft weten te 
wekken, met name van Prins FREDERIK. 

De geschiedenis van genoemde maatschappij is in vele opzichten 
een lij densgeschiedenis geweest 45). 

Een overzicht te geven van de lotgevallen van deze instelling 
ligt natuurlijk buiten het bestek van dit artikel. Waar het op aan
komt is, dat VAN DEN BOSCH de noodzakelijkheid van een wettelijke 
regeling inzag en dan ook 2 April 1821 een concept-wet op de 
armenzorg, met toelichting, bij Prins FREDERIK, die voorzitter van 
de Maatschappij van Weldadigheid was, indiende. De zaak werd 
commissoriaal gemaakt en het resultaat van het onderzoek was 
niet een Wet op de armenzorg, doch de afkondiging van drie ko
ninklijke be.sluiten en wel: 

13 Maart 1822, K.B. dat de Ommerschans verklaart tot alge
meen bedelaarsgesticht voor alle bedelaars in staat om te arbeiden; 
contracten regelen de uitvoering (overbrenging van een getal, 
aanvankelijk op 500 bepaald, maar dat onder pressie van VAN DEN 
BOSCH verhoogd wordt tot 1000 en eindelijk, 22 Januari 1823, 
tot 1200) ; 

6 November 1822, K.B. dat de bedelaars verdeelt in 2 klassen: 
die bij vonnis worden opgezonden en die zich vrijwillig aanmelden 
(welke laatsten een zachtere behandeling ondergaan); 

6 November 1822, K.B. houdende overeenkomstige bepalingen 
voor de Zuidelijke provinciën, waar intusschen ook een M. v. W. 
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is opgericht 46). 0] 

Dit alles ging op deze manier buiten de Staten-Generaal b4 
om. In 1834 was de toestand zoo, dat de commissarissen het alter-
natief stellen: Of faillietverklaring, of overnemen door het Gou- N 
V'ernement van de geheele zaak met alle passiva. VAN DEN BOSCH 
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wist ten slotte een regeling te ontwerpen, welke leidde tot het 
1 K. B. van 17 Januari 1836, dat hoofdzakelij k het volgende inhield: 
) De koloniën van Weldadigheid zouden een kweekplaats worden 

van geschikte personen voor den dienst in Oost-Indië. Het Depar
tement van Koloniën zou verstrekken: Ie. een leening van 
f 1.300.000 à 4 %, verdeeld over 4 jaar, om de ontginning uit te 
breiden en de loopende schulden af te betalen; 2e. de winst op 

1 de Indische duiten 1836-1839 tot een minimum van f 300.000 
per jaar. 

r , 

Daartegenover stonden de voorwaarden, dat de Maatschappij 
geen geldleeningen meer mocht sluiten zonder toestemming van 
de Regeering en dat al haar onroerende en roerende goederen ver
bonden werden. 

"De Regeering bleek het K.B. van 17 Jan. 1836 niet ten volle 
te kunnen nakomen. De overwinst op de duiten heeft zij nimmer 
uitgekeerd, hoewel de Koning daartoe eenige malen bevel gaf. De 
schatkist raakte uitgeput ... 

Het jaar 1840 brak aan. Steeds sterker werd de drang van de 
Staten-Generaal naar openbaarheid der Staatsfinantiën. Een voor 
een moest de Regeering haar geheimen ontsluieren. Het eerst werd 
de Handel-Maatschappij aan het licht der critiek blootgesteld. 
Daarna kwam de Maatschappij van weldadigheid aan de beurt ... 

De finallcieele politiek van de Maatschappij werd aan banden 
gelegd en de opneming van huisgezinnen en afzonderlijke personen 
aan beperkingen onderworpen. De Regeering zou een gecommit
teerde benoemen om dit alles te controleeren. 

Mocht de Maatschappij niet aan haar verplichtingen voldoen, 
dan zou de Staat gerechtigd zijn haar bezittingen openbaar te 
verkoopen. 

Het contract werd onderworpen aan de goedkeuring van de 
Staten-Generaal" 47). 

Tal van Konin'klijke besluiten zouden zoo nog kunnen worden 
opgesomd, om te doen zien, welke belangrijke aangelegenheden "bij 
besluit" geregeld werden. 

Bij K.B. van 29 Maart 1824 werd besloten tot oprichting van de 
Nederlandsche Handel Maatschappij. 

Bij besluit van 17 Maart 1815 werd vastgesteld, dat de bepa-
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lingen van den Code-Pénal, waarbij straffen werden bedreigd 
tegen de priesters, die huwelijken hadden ingezegend, alvorens zij 
voor den burgerlijken stand voltrokken waren, werden afgeschaft. 

Belangrijk was ook het K. B. van 31 Januari 1824, rakende ver
gunning ter oprichting van "sommige fabrijken en trafijken". 
HOGEN DORP wees er op, dat dit besluit slaat op meer dan honderd 
soorten van fabrieken; van elk dezer soorten zijn er talrijke voor
handen, zoodat de beschikking duizenden van ondernemingen treft, 
verspreid door alle oorden van het Rijk en den kost gevende aan 
zoovele huisgezinnen, dat hij niet durfde te gissen naar het getal. 
En dan zegt hij: "Deze voordragt alleen van de zaak schijnt vol
doende te zijn, om aan te toonen, dat een beschikking van zulk eene 
aard het onderwerp is van eene wet" 48) • 

Voor het Hooger onderwij s werd een regeling commissoriaal 
gemaakt en bij K. B. van 2 Augustus 1815 kwam die regeling ook 
af, waarbij de onderwijsinstellingen te Leiden, Utrecht en Gro
ningen Rijksuniversiteiten werden. 

Critiek op dit besluit is niet achterwege gebleven. 
Maar veel ernstiger was de ontstemming, welke teweeggebracht 

werd door het K. B. van 25 September 1816, dat hooge scholen 
vestigde te Leuven, Luik en Gent. 

Onder de faculteiten wordt die van godgeleerdheid opgenomen, 
welke, volgens artikel 9, "zoodra de omstandigheden zulks zullen 
toelaten, zal worden opgericht tot vorming der kweekelingen voor 
den R. K. Eeredienst"; terwijl, volgens artikel 11, in afwachting 
daarvan de bisschoppelijke seminaria, "die thans in deze behoefte 
voorzien, (zouden) worden gesubsidieerd". Het episcopaat slin
gerde tegen het geheele besluit een banvloek: universiteiten kun
nen alleen bij pauselijke bul worden gesticht; bovendien doet 
art. 9 de toekomstige opheffing der bisschoppelijke seminarie 
vreezen 49). 

De strijd duurde tot 1829, toen de Koning bij zijn maatregelen 
ter tegemoetkoming aan sommige wenschen bij besluit van 2 Oc-· 
tober 1829, de vrijheid van de kleine seminaria herstelde. 

Ten slotte willen we nog melding maken van het K. B. van 5 
October 1822, het z.g.n. "Conflicten-besluit", een besluit, waatbij 
de Koning zijn bevoegdheid zeker te buiten ging. 
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Na enkele incidenteele besluiten, waarbij kennisname door de 
rechterlijke macht in bepaalde zaken werd uitgesloten, werd 5 
October 1822 bovengenoemd besluit uitgevaardigd, waardoor de 
rechterlijke macht niet meer zelfstandig haar competentie kon 
bepalen. De Kroon zou in het vervolg het beslissende orgaan zijn 
over de vraag of de rechterlijke macht een daad van de admini
stratie berechten mocht. 

Aan de Gouverneurs in de provinciën werd opgedragen, indien 
zij vernamen, dat besturen of bestuurders voor de rechtbank ge
roepen werden voor administratieve handelingen of daden enz., 
en zij termen daartoe vonden, te verklaren dat het Administratief 
gezag in de zaak tusschen beide treedt en te beweren, dat de ken
nisname niet aan de Hoven en Rechtbanken kan toekomen. Verder 

~l werd een geheele procedure voorgeschreven, terwijl zelfs strafbe-
Dk palingen niet ontbraken. 
'0- Mocht de Koning nu zulk een besluit uitvaardigen? 

THORBECKE zeide er van: "De voorgeschreven vormen zijn be
rispelijk, regeling buiten de wet is niet goed te keuren, maar de 

ht hoofdgedachte van het Besluit gaat met art. 163, welks in achtne-
en ming het ook uitdrukkelijk gebiedt, zeer wel zamen" 50). 

Buys daarentegen sprak van een besluit "dat, geheel in strijd 
m, met de beginselen van de Grondwet, in strijd ook met het be-
en paalde bij de wet van 18 Juni 1816, houdende intrekking van de 
or tijdens het fransche bestuur opgeworpen conflicten, aan de gou-
n.g verneurs van de provinciën de bevoegdheid gaf, om, wanneer zij 
'te meenden dat bij den rechter eene zaak was aangebracht, die ter 
n- beslissing stond van de administratie, de behandeling van die zaak 
.n- te doen schorsen tot dat de Koning de kwestie van bevoegdheid 
let zou hebben uitgemaakt. De krachtige oppositie, welke dit besluit, 
'ie dat dus op geheel onrechtmatige wijze ingreep in de bevoegdheid 

van de rechterlijke macht, al spoedig uitlokte, had geleid tot 
en allerlei pogingen en plannen om het absolute beslissingsrecht 
'c- daarbij aan den Koning toegekend, te beperken; maar al die po

gingen bleven vruchteloos, zoodat er ten slotte niets anders over~ 
bleef dan, ter bevrediging van de openbare meening, het geheele 

5 besluit van 1822 - oorzaak van zoo groot en zoo algemeen verzet 
Gij - weder in te trekken" 51). 

Niet minder scherp is Prof. KRANENBURG in zijn oordeel, als hij 
A. St. 3-m. XIV 6 

i 
I ' 
i 
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de vraag, of de Koning dat besluit mocht uitvaardigen, als volgt 
beantwoordt: 

"Neen, het was niet grondwettig; hij ging daarmee ongetwijfeld 
zijn bevoegdheid te buiten. Het is rechterlijk werk de eigen be
voegdheid des rechters vast te stellen. Wil men die bevoegdheid 
niet, dan behoort men haar uit te sluiten. Maar de Koning ba
seerde zelf wel diEi bevoegdheid op de Grondwet; hij beweerde n.l. 
dat de Grondwet, door aan den Koning de verplichting op te leggen. 
om niet te gedoogen, dat in eenig geval en onder eenig voorwendsel 
van die Wetten, Reglementen en Besluiten worde afgeweken, daar
door aan den Koning in het laatste beroep op de hoogste Regts
magt heeft toegekend over de wettigheid en geldigheid der Regle
menten, Verordeningen en Besluiten door de Administratieve 
Autoriteiten daargesteld, alsmede over de ambtshandelingen der 
openbare ambtenaren. 

Nu was in werkelijkheid een dergelijke, uitdrukkelijke toeken
ning in de Grondwet van 1815 niet te vinden. En daarmee viel de 
grondslag van de redeneering ineen, en was metterdaad dat Con
flicten-besluit ongrondwettig en daarom ongeldig" 52). 

Niettemin heeft de Kroon in tal van gevallen het middel, in 
bedoeld besluit aan haar gegeven, gehanteerd. Herhaaldelijk zijn 
daardoor zaken aan de beoordeeling der rechterlijke macht ont
trokken. 

Na de aftreding van Koning WILLEM I is het Conflicten-besluit I 
echter onder de algemeene afkeuring bezweken en bij K. B. van t 

20 Mei 1844 werd het ingetrokken. t 

* * 
* 

Met de hierboven genoemde voorbeelden is zeker wel een illustra
tie gegeven van de Z.g. "besluiten-regeering" van Koning WILLEM I. 
Van eenige volledigheid is natuurlijk geen sprake. Slechts de meest 
becritiseerde besluiten werden aangehaald. 

Daarmee is een belangrijk onderdeel van het persoonlijk gou
vernement van onzen eersten Koning naar voren gebracht. 

Wil men de zelfstandige regeering van Koning WILLEM I in het 
licht stellen, dan moet echter ook nog aandacht geschonken worden 
aan de wijze, waarop de Koning er steeds op uit was zonder mede
werking van de Staten-Generaal te regeeren, en wel in het bij-

t 

b 
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zonder hoe hij het hem bij de Grondwet opgedragen Opperbe
stuur over de Koloniën opvatte en hoe hij de contróle der Staten
Generaal over de financiën trachtte te ontgaan. 

"De Souvereine Vorst heeft, bij uitsluiting, het opperbestuur 
over de kolonrën en bezittingen van den Staat in andere wereld
deelen", bepaalde artikel 36 van de Grondwet van 1814. 

En artikel 60 van de Grondwet van 1815 luidde: 
"De Koning heeft bij uitsluiting het opperbestuur over de volks

plantingen en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen." 
WILLEM I las hierin een opdracht van algeheele zelfstandige 

regelingsbevoegdheid. Hij oordeelde dat dit voorschrift bestemd 
was om alle bemoeiingen van de Staten-Generaal met koloniale 
aangelegenheden af te snij den en het gezag over de koloniën, het 
wetgevend zoowel als het uitvoerend, enkel aan den Koning op te 
dragen. 

Zoo oordeelde de Koning niet alleen. Algemeen was men dezelf
de gedachte toegedaan. Bij de behandeling van het desbetreffende 
artikel in de Grondwetscommissie van 1815 vroeg het Belgische 
lid DOTRENGE: "wie heeft de legislatie-magt in de koloniën?" 
Daarop antwoordde HOGENDORP : "de Koning; dit is althans de 
intentie geweest" 53). 

Dr. W. A. KNI<BBE schrijft in zijn proefschrift (1935) nog: 
"Art. 60 der G. W. 1815 had het Opperbestuur over de volks

plantingen en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen "bij 
uitsluiting" den Koning opgedragen. De Koning was dus uitslui
tend verantwoordelijk voor dat bestuur, en dus ook voor de finan
ciën van de koloniën. Wanneer wij den Koning verantwoordelijk 
voor de financiën noemen, behoort dat echter niet te worden ver
staan in den geest, die het begrip "verantwoordelijkheid" onder 
de G. W. 1848 geleidelijk heeft gekregen. De Koning was geens
zins verantwoordelijk aan de Staten-Generaal, ook niet in dien 
zin, dat hij verplicht was inzage in het financieel beheer te 
geven" 54). 

HOGENDORP blijkt echter al spoedig van meening veranderd 
te zijn. 

Er is een plaats in zijn Geheime Aanteekeningen, zoo lezen wij 
bij VAN DER POT, die een bekentenis bevat, te meer merkwaardig, 
omdat zij zonder veel nadenken schijnt neergeschreven. HOGEN-

I' 

i 



84 A. R. DE KWAADSTENIET 

DORP heeft het daar over de behandeling in den Raad van State 
van de "Reglementen op Oost en West". "Of deze Reglementen", 
zegt hij, "door den Prins alleen, zonder de Staten Generaal, kon
den vastgesteld worden, trek ik heden (d.i. in 1817) in twijfel. 
Ik zag toen de gevolgen daarvan niet genoeg in. Men besloot het 
uit het artikel der Grondwet, waarbij het opperbestuur over de 
Koloniën aan den Souvereinen Vorst bij uitsluiting wordt opge
dragen. Dan, Bestuur is geene Wetgeving. De Grondwet is zo ge
steld, omdat men geene Compagnie hebben wilde" 55). 

THORBECKE blijkt het met deze laatste eens te zijn. 
"De natuurlijke beteekenis van het woord opperbestuur is 

klaar", schrijft hij, "opperste magt van bestuur of uitvoering, in 
overstelling tegén de magt van wetgeving". En dan wij st hij er 
op, dat de Koning toch ook het opperbestuur der geldmiddelen en 
der buitenlandsche betrekkingen heeft. "Bij uitsluiting" bedoelde 
de uitsluiting van de Oost- en West-Indische Compagnien 56). 

Buys twijfelde er aan, of de opvatting van THORBECKE wel juist 
was, ook al achtte hij haar in elk geval zeer goed te verdedigen 57). 

Toen bij de Grondwetsherziening in 1840 ook wijziging van de 
bepalingen ten aanzien van de Koloniën werden voorgesteld, heeft 
GROEN VAN PRINSTERER tegen het betreffende wetsontwerp ge

stemd. 
De motiveering, welke hij er van gaf, luidde: 
"Dat, terwijl ik het een onheil voor het Vaderland zou achten, 

indien de regeling der belangen van· de Overzeesche bezittingen, 
tot in de minste bijzonderheden, aan een talrijke Vergadering 
overgelaten wierd, ik mij echter evenmin vereenigen kon met een 
uitlegging van Art. 60, waardoor alle toezigt der Tweede Kamer 
onmogelijk of niets-beteekenend wordt. Dat ik de voorgestelde slot
bepaling vooreerst overbodig achtte; daar ongetwij feld de Re
gering, ook zonder dit bijvoegsel, over het batig slot niet naar 
willekeur mogt beschikken en de mededeeling der Staten van ont- : 
vangst en uitgaven geen waarborg hoegenaamd geeft. Dat zij 
bovendien, door min juiste opvatting van hetgeen in de Verga
dering gezegd is, het noodzakelijk gevolg zou kunnen hebben om 
den nu reeds twaalfjarigen strijd over den zin van het artikel 
ten voordeele van het Gouvernement beslist te doen achten" 58). 

Het kan niet worden ontkend, dat Koning WILLEM 1 zich in bij-
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zondere mate met het bestuur van de overzeesche gewesten heeft 
bezig gehouden. En hij durfde ook in te grijpen, getuige de op
richting van de Nederlandsche Handel Maatschappij en de invoe
ring van het cultuurstelsel. 

Met groote moeilijkheden had hij te kampen. Toen de nood het 
hoogst scheen, koos de Koning VAN DEN BOSCH, dien hij geschikt 
achtte om te helpen bij het betreden van nieuwe paden. 

Hoe eigenmachtig de Koning kon optreden, blijkt wel hieruit. 
dat in 1835 op de begrooting onder Uitgaven het hoofdstuk 
Koloniën zelfs geheel weggelaten werd. De Regeering deelde mede, 

;; dat de kosten van dit Departement voortaan buiten de Staats-
1 begrooting zouden gehouden worden. 
r Het gevolg was, dat de Kamer onwetend bleef over den werke-
1 lijken toestand. Van tal van aangelegenheden kwam de Tweede 
e Kamer maar zeer weinig ter oore. 

"De Koning stond op het standpunt, dat de Grondwet uitslui-
t tend aan hem het bestuur over de Koloniën opdroeg. Hij beschouw

de bezittingen als een soort Staatsbedrijf, waarover hij met Van 
e 
t 

den Bosch het beheer voerde, en waarvan hij de winst naar eigen 
inzicht kon besteden zonder daarvan rekenschap af te leggen aan 
de volksvertegenwoordiging. Noodgedwongen had men weliswaar 
een beroep op de Staten-Generaal moeten doen om leeningen te 
sluiten tot dekking van het Indische deficit. Maar toen de Kolo-

l, niale begrooting een steeds toenemend surplus ging aanwijzen, 
l, werd de Regeering weer minder mededeelzaam" 59). 

g 
* * n * 

'r Over het financieel beleid, zooals dat onder de regeering van 
,- Koning WILLEM I is gevoerd, zijn harde woorden gesproken. En 
~ niet ten onrechte. 
,r De financieele toestand liet zeer veel te wenschen over en de 
J- Staten-Generaal had - in tegenstelling met tegenwoordig - tot 
ij taak de regeering te remmen in het doen van uitgaven. Meerdere 
L- malen is in de Tweede Kamer dan ook ernstige critiek op het 
n financieel beleid geoefend. Verschillende omstandigheden, waar-
~l onder ook het systeem van de gesplitste begrootingen, hebben er 
~. toe bijgedragen, dat de Staten-Generaal hun controleerende taak 
j- niet naar behooren konden vervullen. 

i i 
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In de Grondwet van 1814 was bepaald, dat de begrooting in 
twee hoofddeelen gesplitst, bij de Staten-Generaal zou worden in
gediend. Het eerste deel, bevattende alle "zekere en bepaalde uit
gaven" zou eenmaal worden vastgesteld om geen verandering te 
ondergaan, dan wanneer eenig deel der uitgaven mocht komen te 
veranderen of geheel te vervallen. Het tweede hoofddeel der be
grooting zou bevatten de buitengewone en onzekere uitgaven, 
welke, inzonderheid in tijden van oorlog, naar voorkomende om
standigheden moesten worden geregeld 60 ) • 

In 1815 werden in de Grondwet o.m. de volgende bepalingen 
met betrekking tot de begrooting opgenomen in de artikelen 122 
en 123: 

Art. 122: ~ gemelde begrooting wordt in twee afdeelingen 
gesplitst; deze splitsing zal moeten plaats hebben bij de begrooting 
over den jare 1820, of zoo veel vroeger als de omstandigheden 
het toelaten. 

Art. 123: De eerste afdeeling bevat alle zoodanige gewone, 
zekere en steeds voortdurende uitgaven, welke uit den gewonen 
loop der zaken voortvloeijende, in het bijzonder tot den staat van 
vrede betrekking hebben. 

Deze uitgaven door de Staten-Generaal goedgekeurd zijnde, zijn 
gedurende de tien daaropvolgende jaren aan geene jaarlijksche 
toestemming onderworpen. 

Er kan over die uitgaven geene nadere beraadslaging vallen, ten 
zij de Koning in dien tusschentij!i te kennen geve, dat een ge
deelte dier uitgaven veranderd is, of geheel opgehouden heeft. 

Overeenkomstig deze bepalingen kwam in December 1819 de 
eerste tienjarige begrooting in de Tweede Kamer in behandeling. 

Toen bleek evenwel, dat de Regeering het toch reeds geringe 
recht der Kamer illusoir gemaakt had, door op de tienjarige be
grooting in allerlei behoeften te voorzien, waartoe, naar den geest 
der Grondwet, de jaarlijksche bestemd was. 

Vooral HOGENDORP trok tegen deze handelwijze fel van leer. 
Hij sprak o.m.: 

"Verliezen wij het jaarlijksche budget, dan verliezen wij alles ... 
Geeft den vorsten al de magt, sluit de vertegenwoordigers des 
volks buiten; welhaast zult gij de gevolgen zien, die een onbe-
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in paalde magt altij d onder de menschen te weeg brengt: zij maakt 
n- den vorst slecht, den onderdaan laaghartig ... Geheel mijn leven 
it- heb ik onveranderlijk doorgebragt onder de leuze: Oranje Boven. 
te Ik zal tegen deze concept-wetten stemmen, onder de leuze van: 
te Oranje Boven !"61) 

le- Zoo sprak HOGENDORP, die, toen bij de Grondwetsherziening van 
n, 1815 RAEPSAET zich verklaarde tegen het stelsel der gesplitste be-

n-

19 
,m 

le, 
m 
m 

grooting, beweerde, dat wanneer alle uitgaven jaarlijks moesten 
worden vastgesteld, alles dan op losse schroeven gezet werd, -
dat de regeering van de luimen eener vergadering zou afhangen, 
- dat dit niet in het belang van het algemeen zou zijn. 

De eerste ontwerpen der tienjarige begrooting werden 24 De
cember 1819 met overgroote meerderheid van stemmen door de 
Tweede Kamer verworpen. 

Daarmede demonstreerden de Staten-Generaal hun ontevreden
heid over den gang van zaken en hun bezorgdheid omtrent het fi
nancieel beleid der Regeering. 

Die bezorgdheid was trouwens reeds eerder tot uitdrukking ge
komen. 

HOGENDORP had reeds in 1816 te kennen gegeven, dat noodig 
jn was de grondslagen voor een goed finantie-wezen te leggen. Van-
h.e daar dat hij reeds tegen de begrooting voor 1817 bezwaren op

perde, hoewel hij ten slotte daaraan zijn stem toch niet heeft ont-
~n houden. Maar met de begrooting voor 1818 wenschte hij zich niet 
'e- meer te vereenigen. 

Ook VAN NES vAN MEERKERK oefende in die dagen scherpe 
critie'k. Reeds bij de behandeling van de begrooting voor 1818 

ile wees deze op de wenschelijkheid van de invoering der ministe-
g. rieele verantwoordelijkheid en beschuldigde hij de Regeering er 
g-e voorts van, dat de noodige zuinigheid niet in acht genomen werd 
le- en dat met name ten aanzien van de administratie van het leger 
,st te royaal met het geld werd omgesprongen. Niettemin werden de 

begrootingsvoorstellen met een flinke meerderheid aangenomen. 
!r. Bij de behandeling van de begrooting voor 1819 was het op-

es 
Ie-

nieuw HOGEN DORP, die zijn stem verhief en wees op de hooge 
bedragen, welke voor de landsverdediging werden aangevraagd. 
"In anderè hoofdstukken rekent men bij tonnen gouds, hier bij 
millioenen", zoo merkte hij op, en "hier" (bij de landsverdediging 

, 
" 
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dus) was het z.i. mogelijk tot aanzienlijke bezuiniging te geraken. 
Niet alléén bij Defensie echter drong HOGENDORP op versobering 
aan. Uitvoering van openbare werken en het verleenen van 
premies aan de nijverheid moest ook met meer bedachtzaam
heid geschieden. 

In verhouding tot de inkomsten waren de uitgaven nu eenmaal 
te hoog. Daar kwam bij - en het was weer HOGENDORP, die er 
op wees - dat de noodige openbaarheid ten aanzien van de pu
blieke financÏen ontbrak. Daardoor kon de Regeering de zaken 
steeds beter voorstellen, dan zij in werkelijkheid waren. 

Bij de behandeling van de eerste tienjarige begrooting in 1819 
barstte - zooals reeds werd opgemerkt - de bom. Het 'kon ook 
niet anders. In telegramstijl heeft GROEN VAN PRINSTERER eens zijn 
bezwaren tegen het financieel beleid van die dagen uiteengezet, 
toen hij schreef: 

"In 1815, ten gevolge van den oorlog, te kort van 40 millioen; 
doch ook in vollen vrede, om de kostbare inrigting van den Staat, 
gedurige achteruitgang, en het geneesmiddel erger dan de kwaal. 
Gedurende zeven jaren (1815-1821) reeks van begrootingen, 
waarin men eene aaneenschakeling vindt van misrekeningen, te
kortkomingen, leeningen, credieten; zood at de Staatsschuld, onder 
allerlei benaming en vorm, telkens vergroot wordt. Altijd dezelfde 
jaarlijksche verlegenheid, dezelfde tijdelijke crisis, dezelfde onge
lukkige maatregelen van behoud. Vermeerdering der schuld met 
meer dan 100 millioen. Wezenlijke redding ondenkbaar, zonder 
aanzienlijke beperking van uitgaven: men had zich bij de op
rigting van het Staatshuishouden overdreven denkbeelden van den 
Nationalen rijkdom gevormd, en een krijgsmagt aangehouden, , 
niet evenredig aan de bevolking en aan de krachten van het 
Land" 62). 

De eerste tienjarige begrooting is ten slotte in Maart 1820 door 
de Tweede Kamer aangenomen, echter eerst nadat vele posten ( 
naar de jaarlijksche begrooting waren overgebracht en de Re- ( 
geering de toezegging had gedaan, dat naar meerdere zuinigheid t 
zou worden gestreefd. II 

Die zuinigheid was zeker wel noodig. De behoeften van den 1: 
nieuwen Staat bleven zeer groot, de inkomsten bleven ver bij i 
de uitgaven ten achter, zoodat de nationale schuld regelmatig Jl 
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l. toenam. Niet minder dan drie belangrijke belastingregelingen 
g werden in de jaren 1816-1821 aan de Staten~Generaal ter goed-
n keuring voorgelegd en telkens bleken daartegen ernstige bezwaren 
1- te bestaan. 

De eerste belastingregeling kwam, na veel loven en bieden, 
,I in 1816 tot stand, op voordracht van den Minister van Financiën 
r 
.-
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ApPELIUS. 

De vereeniging tusschen Noord en Zuid moest nu eenmaal innig 
en volledig zijn. Het algemeene stelsel van indirecte belastingen 
werd ingevoerd bij wet van 15 September 1816, terwijl bij de wet 
van 3 October 1816 een algemeen tarief van in-, uit- en doorvoer
rechten in werking trad, dat kool en geit moest sparen en daarom 
het midden hield tusschen de tot dien tijd in de noordelijke en 
in de zuidelijke Nederlanden geheven rechten. In het bijzonder 
werd echter wel aan de wenschen der Belgen tegemoetgekomen. 

In 1819 werd het stelsel van rechten nog uitgebreid, o.m. met de 
accijnzen op suiker en koffie. 

Wederom werden de maatregelen fel becritiseerd. KEMPER 
schreef op 15 Februari 1819 in een brief aan den Koning o.m.: 

"Het voorgestelde belastingstelsel heeft weder alle wonden 
opengescheurd. De vereeniging met België wordt opentlijk ge
vloekt, en op grond van twee eeuwen ondervinding... ziet men 
in Rotterdam en Dordt, zoowel als te Amsterdam, in de nieuwe 
wetten niets dan een triomf der Zuidelijke jalouzij op de Noorde
lijken" 63). 

Ook HOGENDORP bevond zich onder de bestrij ders. Niettemin 
werden de voorstellen met kleine meerderheid aangenomen. Kort 
daarop, bij K.B. van 22 Mei 1819 werd aan HOGENDORP titel en 
rang van Minister van Staat ontnomen, een besluit, dat door velen 
als een weinig Koninklijke daad betreurd werd. 

De opbrengst der belastingwetten bleek reeds in 1820 onvol
doende te zij n. Wel liepen de inkomsten iets op, doch de handel 
ondervond de nadeelige gevolgen. Weer werd een herziening ter 
hand genomen. Op 1 Mei 1821 werd een stelsel van belastingen 
aan de Staten-Generaal aangeboden in een "beginselwet" , waarbij 
bepaald werd, dat een elftal soorten belastingen zouden worden 
ingevoerd, welke nader in bijzondere wetten zouden worden uit
gewerkt. 

; : I ~ 
i 
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Het verzet kwam nu hoofdzakelijk van de zijde der Belgen, die 
o.m. van oordeel waren, dat het ongrondwettig was een algemeen 
stelsel in discussie te brengen, voordat men over de bijzondere 
wetten kon oordeelen. HOGENDORP en KEMPER verdedigden de wet, 
die ten slotte werd aangenomen met 55 tegen 51 stemmen. De aan
neming van de bijzondere wetten volgde in Augustus 1822. 

De behandeling van deze voorstellen heeft zeker bij gedragen tot 
een verscherping van den toestand tusschen Noord en Zuid. 

De financieele verwikkelingen bleven intusschen aanhouden. 
Maatregelen moesten worden getroffen. De regeering diende nu 
een plan in tot vervreemding van 's Rijks domeinen door middel 
van loterijen bij tusschenpoozen, terwijl het Domeinbestuur 
dan gemachtigd zou' worden om de gelden en waarden onder zijn 
beheer uit te zetten en vruchtbaar te maken en met bijzondere 
personen geldelijke handelingen aan te gaan. Het Domeinbestuur 
zou verantwoordelijk zijn aan den Koning; opening aan den Staten
Generaal zou eerst geschieden na afloop der laatste loterij en ver

volgens alle vijf jaren. 
Met overgroote meerderheid (75-20) werd de Domeinwet echter 

verworpen. Deze inperking van hun contrólerecht ging de Staten

Generaal toch te ver. 
Wat nu? Op welke wijze moest nu het drieledig doel, dat de 

Koning zich, volgens COLENBRANDER64) stelde, n.l.: 1e. dekking 
van tekorten en voorziening in buitengewone uitgaven; 2e bank
instelling voor het Zuiden; 3e. vernietiging van uitgestelde schuld 
en onttrekking der financieele gestie aan de contróle der Staten

Generaal, worden bereikt? 
Daartoe werden aan de Staten-Generaal drie afzonderlijke wets-

ontwerpen voorgelegd. 
Het eerste, n.l. om 57t millioen 2t % inschrijvingen op het 

Grootboek uit te geven, ontmoette weinig tegenstand. 
Wel rees echter verzet tegen het tweede ontwerp, beoogende uit 

kracht van art. 30 en 31 der Grondwet aan den Koning zooveel 
domeinen in vollen eigendom af te staan, als een zuiver inkomen 
van f 500.000 vertegenwoordigde. 

Verschillende Kamerleden achtten deze overdracht ongrond
wettig, vooral omdat met geen woord gezegd werd tot welk doel 
de Koning deze domeinen wilde aanwenden, zoodat het den 
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schijn had, dat de wet een geschenk aan den Koning bedoelde. 
Scherp was de critiek door HOGEN DORP op het wetsontwerp uit

geoefend. 
"Gesteld, dat wij zulk eene gift mogen doen", aldus HOGENDORP, 

"dat de Grondwet ons veroorlooft, eene Wet te dien einde te 
stemmen, wat schrijft ons dan nog onze pligt voor, en welk ge
bruik behooren wij te maken van deze onze bevoegdheid? Van 
wien nemen wij de Domeinen? Van de Natie, welke sedert negen 
jaren zich de grootste opofferingen getroost heeft. Wij waren ver
armd en uitgeput, en de Vereenigde Nederlanden bragten aan
stonds acht en twintig millioen in de Kas, om den Oorlog te 
voeren. De Oorlog ontbrandt op nieuw in 1815, en het Koningrijk 
dekt alle de uitgaven met veertig millioenen. In 1818 komt er 
een lijst van te korten voor den dag, en de Nationale Vertegen
woordiging delgt alle dezelve met vijf en veertig millioenen. Niet 
langer dan het jaar daarna, wordt er wederom aangedrongen om 
een te kort te dekken, ten einde het tijdvak der tienjarige Be
grooting vrij van schuld in te treden, en vier en twintig millioenen 
worden er op het Grootboek ingeschreven. Het tienjarige tijdvak 
begint met 1820, en tot heden toe is er ieder jaar een te kort, ja 
~ebben wij reeds zekerheid van het te kort des )oopenden jaars. 
Boven en behalve deze te korten zijn ons buitengewone kosten aan
gekondigd; vijftig millioenen zijn gevraagd, en, om de helft daar
van te vinden, is ook zeer onlangs het Grootboek bezwaard ge
worden met zeven en vijftig en een halve millioen nieuwe schuld. 
Zoo zware vermeerderingen van schuld hebben tot nieuwe be
lastingen genoodzaakt, en van dezulken worden er voor het Syn
dicaat alleen ten bedrage van ruim zes millioenen geheven. Er 
worden jaarlijks domeinen verkocht voor renten en aflossingen. 
Dat alles is ontoereikend om de inkomsten gelijk te brengen met 
de uitgaven, en nieuwe. zware nieuwe belastingen zijn dit jaar 
toegestaan, om nieuwe tekorten in het vervolg voor te komen: Ge
slagt, Gemaal, Personeel. Aan eene zoo bezwaarde Natie, zouden 
de Domeinen afgenomen worden! En aan wien gegeven? Aan den 
Koning, die een ruim inkomen volgens de Grondwet geniet !"65) 

Op 10 Augustus 1822 werd het ontwerp niettemin aangenomen. 
Van de 110 leden waren er slechts 60 present en daarvan ver
klaarden 39 zich er voor en 21 er tegen. 
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Bij K. B. van 22 Augustus 1822 werd de sluier van geheim
zinnigheid, welke om bedoeld wetsontwerp hing, opgelicht. Het 
doel, dat den Koning voor oogen stond blijkt uit de volgende be
woordingen van de considerans van het besluit: 

"Hebben goedgevonden en verstaan, dat zich eenige ervaren 
personen, door Ons daartoe te committeeren en van de vereischte 
instructiën voorzien, onverwijld zullen begeven naar Brussel, ten 
einde met deskundigen, aldaar of in de naburige steden woon
achtig, in overleg te treden tot oprigting eener naamlooze maat
schappij, ten doel hebbende het gerief van landbouw, fabrieken 
en handel, en om steeds tegen een matigen intrest gelden te ver
strekken, welke tot het kweeken en uitbreiden dier gewigtige tak-

I 

ken van volksvlijt vereischt worden." 
De instelling, welke het gevolg was van dit besluit, de Alge

meene Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Volks
vlijt, werd de eerste Nederlandsche industriebank 66). 

De derde door de Regeering voorgestelde maatregel was de ver
eeniging van de Amortisatiekas, opgericht bij de wet van 14 Mei 
1814, en het Syndicaat der Nederlanden, ingesteld krachtens de 
wet van 11 November 1815. 

Het nieuw gevormde Amortisatie-Syndicaat zou dan worden be
last met: 1e. voorziening in buitengewone uitgaven van de schat
kist; 2e. voldoening van buitengewone pensioenen, lijfrenten en 
andere afloopende betalingen; 3e. het verschaffen der gelden, noo
dig tot saneering der N ederlandsche munt; 4e. het inwisselen van 
uitgestelde schuld, kansbiljetten en syndicaatbons ; 5e. de betaling 
van de rente der werkelijke schuld; 6e. de toepassing der wette
lijke bepalingen omtrent de amortisatie van schuld. 

Met 66 tegen 37 stemmen werd het wetsontwerp aangenomen. 
Hiermede hebben de Staten-Generaal den Koning wel een der 
machtigste middelen in handen gegeven om een zelfstandig bewind 
te voeren. 

De BOSCH KEMPER merkte naar aanleiding van de aanvaarding 
der wet op: 

"De wet op het Amortisatie-Syndicaat moest, naar onze over
tuiging, door een constitutioneel minister niet voorgesteld, - noch 
door een constitutioneel gezinde volksvertegenwoordiging aange
nomen zijn geweest. Zij streed met het eerste der finantiële grond-
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wettige beginselen: dat geene uitgaven mogen gedaan worden dan 
door de volksvertegenwoordiging vastgesteld, en dat rekening en 
verantwoording van alle ontvangsten en uitgaven zouden gedaan 
worden aan de Staten-Generaal" 67). 

En COLENBRANDER schrijft: "De Koning had het lang begeerde 
middel in handen gekregen tot manipulatiën met 's lands gelden 
buiten medeweten der Staten ... Generaal. Zij hebben de uitgestelde 
schuld in snel tempo doen verminderen, maar zijn aan vermin
dering der werkelijke nooit toegekomen, natuurlijk niet in den 
tijd na 1830 met zijn oorlogsuitgaven, maar ook vóór dien tijd 
niet" 68). 

Het oordeel van Dr. JAPIKSE is al evenmin gunstig. Hij schrijft: 
"De werkwijze van dit syndicaat, dat zijne bevoegdheden nog 

te buiten ging ook, heeft op den duur voor de financiën zeer 
ruïneuse gevolgen gehad" 69). 

GROEN VAN PRINSTERER formuleerde kort en bondig zijn meening 
aldus: "Speculatiegeest aangewakkerd; het Gouvernement voort
aan bij magte om, zonder gemeen overleg en somwijlen tegen den 
wil der Volksvertegenwoordiging, die meest aanzienlijke uitgaven 
te doen; de openbaarheid der geldmiddelen en de beraadslaging 
over het Budget, bij de Grondwet voorgeschreven, een ijdele ver
tooning, vermits men, met den sleutel van het Syndicaat, voor de 
geweigerde fondsen andere bij de hand had" 70). 

En in zijn "Bijdrage" merkte hij op: 
"Men beklaagt zich, ten aanzien der geldmiddelen, over geheim

houding, willekeur, en geldverspilling. 
De Grondwet heeft de meeste publiciteit in het beheer der geld

middelen gewild. 
Hiervoor is door de Algemeene Rekenkamer, de jaarlijksche 

overweging der schuld, en de openlegging en discussie van ont
vangsten en uitgaven, overvloedig gezorgd. De Grondwet beveelt 
de oprigting en instandhouding en gedurige uitbreiding niet van 
allerlei geheime administratiën en kassen, waardoor beraadslaging 
ijdele vertooning, en Staten-Generaal en Rekenkamer niet ongelijk 
geworden zij n aan wachten die angstvallig elk die door de poort 
komt doorzoeken, terwijl de vijand ongemerkt met volle troepen 
door de bres binnenstormt" 71 ) • 

Ondanks het geharrewar met de financiën scheen ons land om-
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streeks 1825 uiterlijk welvarend te zijn. "Het Amortisatie-Syn
dicaat bedekte het wezentlijke kwaad der finantiën, de afschaffing 
van enkele opcenten op de belastingen deden aan vooruitgang 
denken; - men hoopte reeds dat men de belasting op het gemaal 
zou kunnen missen. Al klom jaarlijks de schuld, op de beurs werd 
het staatscrediet opgehouden; jaar aan jaar steeg de prijs der 
Nederlandsche effecten" 72). 

Het was echter slechtsschijnwelvaart. En als WILLEM I in 1840 
afstand van den troon doet, is de toestand allesbehalve rooskleurig. 

"Vooral het financiëel beheer, door de regeering meer en meer 
aan het toezicht der Staten-Generaal onttrokken, baarde de groot
ste onrust, waaraan bij de beraadslagingen in de Tweede Kamer 
over de begrooting v~or 1840 zeer duidelijk uiting gegeven werd, 
zóó zelfs dat twee ministers het geraden achtten hun ontslag te 
vragen: een ongewilde inwij ding der ministerieele verantwoorde
lijkheid! Er bestonden in het financiewezen aller-onverkwikkelijk
ste verhoudingen. Alleen de Koning, zou hij zelf eenmaal gezegd 
hebben, kende de rijksfinanciën . .. Volgens een toezegging, nog 
onder Willem I gedaan, kwam de minister van financiën, Rochussen, 
met een (later niet volledig gebleken) staat der geldmiddelen bij 
de Staten-Generaal (einde 1840), die weldra zijn 'weg naar de 
openbaarheid vond: er viel ruim 25-1 mill. jaarlijks aan rente te 
betalen, benevens voor Indië bijna 10 millioen; met 1 Januari 
1841 werd een tekort van 34 millioen berekend. Nu wist men 
het!" 73). 

De kl~chten over het financieel bewind onder de regeering van 
Koning WILLEM I waren dan ook alleszins gerechtvaardigd. 

"De reddeloosheid der financiën was voor geen geheimhouding 
vatbaar," schreef GROEN. "Dagelijks werd wrevel en openlijk be
klag meer algemeen; de toon meer hevig en scherp; verwijt en 
aanklagt meer regtstreeks en uitsluitenderwijs tegen den Koning 
zelven gerigt" 74). 

Om verandering in dien toestand te krijgen achtte GROEN echter 
geen Grondwetsherziening noodig. De Grondwet van 1815 was 
genoegzaam om misbruiken tegen te gaan. Als de Volksvertegen
woordiging haar taak maar goed had verstaan. GROEN schreef 
dan ook: 

"Men beklaagt zich dat het Monarchaal gezag te hoog opgevoerd 
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is, dat er geene verantwoordelijkheid der Ministers bestaat, en 
dat de Regering in den persoon des Konings, als 't ware, zamen
getrokken is. Zou de handhaving der Grondwet zoodanige ont
aarding van den Staat niet voorgekomen hebben? Ik durf het be
weeren, op grond van hetgeen zij bepaalt en van hetgeen zij 
onderstelt. 

Openbaarheid der Financiën alleen is reeds bijna genoegzaam 
om het gezag binnen de voorgeschrevene perken te houden" 75). 

* * * 
Het bovenstaande zou zeker al voldoende zijn, om te laten zien, 

welke groote bezwaren aan het persoonlijk gouvernement van 
WILLEM I verbonden zijn geweest. 

Op één belangrijke wet moet echter nog gewezen worden, n.l. 
de wet van 6 Maart 1818, welke een algemeene strafbepaling 
bevatte op overtreding van welken algemeenen maatregel van be
stuur ook. 

Ofschoon de practijk den Koning reeds van den aanvang af een 
vrij ruim gebied had doen innemen met betrekking tot de regle
mentaire macht van de Kroon, gevoelde WILLEM I toch spoedig 
behoefte aan nog grootere vrijheid van beweging. "De noodzake
lijkheid echter om, wilde men de naleving van eenige regeling 
door strafsanctie verzekeren, die regeling vast te stellen bij de 
wet, deed de toenmalige regeering naar een middel omzien, dat 
het onnoodig maakte voor ieder afzonderlijk geval de wetgevende 
machine in beweging te brengen" 76). 

Het ligt buiten het bestek van dit artikel om den strijd te 
schetsen, welke in de vorige eeuw gevoerd is over de bevoegd
heidvan de Kroon om bepaalde aangelegenheden bij algemeenen 
maatregel van bestuur te regelen en de vraag te bespreken, waar 
de grens van de Koninklijke bevoegdheid ligt 77). 

In het kort willen we slechts wijzen op de beteekenis van de 
wet van 6 Maart 1818 en weergeven hoe over die wet geoordeeld 
werd. 

Bij de behandeling van het ontwerp van de wet bleek reeds, 
dat verschillende Kamerleden de groote beteekenis er van inzagen. 
HOGENDORP vooral had bezwaren. Hij erkende "de moeilijkheid, 
om de scheidingslij n te trekken tusschen wetten en algemeene 

. i 
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reglementen, maar hij geloofde, dat de publicisten het eens waren 
op dit punt, dat zij in de penale sanctie het onuitwischbare karak
ter van de wet zien" 78). Zijn conclusie was dan ook, dat art. 1 
van het wetsontwerp èn noodeloos èn strijdig met de Grondwet was. 

In de afdeelingen werd het stellen van een algemeene straf
bepaling onjuist geacht, aangezien niet de rechtbanken, maar de 
Koning zelf binnen de door het artikel gestelde grenzen de straf
maat bepalen moest. De Regeering antwoordde daarop: "De 
Koning, door aan de regtbanken de magt te laten om naar de 
omstandigheden de straffen, bij eene wet bepaald, op te leggen, 
heeft willen bewij zen, dat Hij alleen de geheele uitvoering van de 
Grondwet ten doel had, en geenszins eenige uitbreiding van Zijne 
Koninklijke magt." , 

Naar aanleiding van deze opmerking, schrijft VAN DER POT: 
"Er is in dit alles iets van het onoprechte, dat in meer regeerings
daden van Willem I pijnlijk aandoet" 79). 

Hij is voorts van oordeel, dat de Regeering met "een zekere 
handigheid" te werk is gegaan 80). 

De algemeene maatregelen van bestuur waren zonder strafsanc
tie en aangezien volgens de voorschriften van de Code d' Instruc
ti on criminelle, toen geldende, in verband met artikel 4 Code Pénal, 
geen veroordeeling tot straf mogelijk was zonder aanhaling van de 
wet waarop die veroordeeling steunde, werd de algemeene straf
sanctie voorgesteld. 

Het kan niet worden ontkend, dat door de aanvaarding van de 
wet de gelegenheid voor den Koning veel gemakkelijker werd om 
allerlei onderwerpen bij algemeenen maatregel van bestuur te 
regelen. Dat heeft de Regeering zeker ter dege beseft. 

Maar ook de Staten-Generaal is daarvan niet onkundig ge
bleven. Het is door meer dan één lid duidelijk uitgesproken. Men 
vreesde toen reeds de "besluiten-regeering", welke later zoo be
rucht geworden is. 

GENDEBIEN, één van de Belgische liberalen merkte o.a. op: 
"En als de Voorzienigheid onze wenschen vervult, door aan 

de eerste regeering van deze dynastie den langst mogelijken re
geeringstijd te geven, hoeveel Koninklijke maatregelen, uitgevaar
digd in naam van Willem I, zullen we dan wel niet krijgen?" 81) 

Niettemin werd de wet aangenomen met 61 tegen 10 stemmen. 
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"Nu kon het koninklijk recht van verordenen in zijn vollen om
vang worden uitgeoefend", schrijft Buys 82). En van dat recht 
werd ook een royaal gebruik gemaakt. Aan de wet werd een veel 
grootere uitbreiding gegeven, dan men bij de behandeling er van 
bedoeld had. Geen wonder. 

Alle regelingen, die aan de strafbedreiging van art. 1 van de 
wet van 1818 voldoende hadden, konden toen ook bij besluit wor
den vastgesteld en feitelijk werd derhalve dit deel van de wet
gevende macht aan de Kroon alleen afgestaan 83). 

* * * 
Valt er dan in de Regeering van Koning WILLEM I alleen maar 

te laken, en niets te prijzen? Natuurlijk niet. De Koning heeft hard 
gewerkt; vele goede maatregelen en besluiten, door hem genomen, 
zouden ook opgesomd kunnen worden. 

Doel was thans echter in het bijzonder de schaduwzijden aan 
de regeering van WILLEM I verbonden, te laten zien. Deze scha
duwzijden waren groot en v~l. Tegen overdrijving moet natuur
lijk worden gewaakt. 

Maar het is toch wel erg, als een man als ANTON REINHARD F ALCK 
in zijn brieven zich o.m. als volgt uitlaat: 

"De fouten liepen boven alle berekenbaar peil';; het vertrouwen 
des volks misbruikt, de Staten-Generaal jaren lang "om den tuin 
geleid." Eindelijk kwam de rekening der gevolgen, zóó zwaar, dat 
zelfs Falck uitriep als een ieder: wie had dat gedacht? "Van zulk 
een verwarring, van zulk een misbruik van magt, van zulk een 
gebrek aan waarachtigheid als nu van achteren blijkbaar gewor
den zijn, had ik nooit kunnen droomen." 

THORBECKE voegt daaraan toe: "Mogt men op den Koning den 
eersten steen werpen? Koning Willem I was hetgeen men hem 
had laten worden" 84). 

De Staten-Generaal waren ook niet onschuldig. En het is zeker 
daarom dat GROEN VAN PRINSTERER uitriep: 

"Bewaarders der Grondwet, hoe hebt gij de Grondwet be
waard ?" 85). 

Iets verder zegt hij dan nog: "De Grondwet is niet gehandhaafd; 
ofschoon zij de middelen inhield ter afweering van al hetgeen waar
over men zich beklaagt" 86). 

A. St. 3-m. XIV 7 
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Op de vraag: waarom toch is de Grondwet niet gehandhaafd 
geworden, heeft GROEN het antwoord gereed. DE BOSCH KEMPER 
schreef: "Naar de staatkundige beginselen was Willem I geheel 
een zoon dier liberale rigting, die door tegenstand tegen de Napo
leontische overheersching en afkeer van de omwenteling was ge
vormd." Welnu, GROEN betoogde, dat "een algemeen en onheil
aanbrengend beginsel sterker dan de aard der instellingen en dan 
de bedoelingen der menschen is geweest" 87). Dat is het liberale 
beginsel geweest. 

Is het wonder, dat GROEN dan tot de conclusie komt, "dat de 
eerste voorwaarde van verbetering in onzen toestand de aan
neming van echte N ederlandsche beginselen is, en dat slechts hier
door aan de Grondwet zal kunnen gegeven worden hetgeen zij 
behoeft: geen liberale herziening, geen herziening in schijn, geen 
afschaffing, maar behoud en verbetering in een antirevolutionairen 
en christelijk-historischen zin" 88). 

De burgerij heeft in de jaren na 1830 de wrange vruchten ge
plukt van het persoonlijk régime van Koning WILLEM I, zegt 
VAN DER POT. 

Inderdaad was er in 1839 reden tot verslagenheid en misnoegen. 
"De reddeloosheid der financien was voor geen geheimhouding 
vatbaar. Dagelijks werd wrevel en openlijk beklag meer alge
meen; de toon meer hevig en scherp; verwijt en aanklagt meer 
regtstreeks en uitsluitenderwijs tegen den Koning zelven gericht. 
Het scheen dat de beklagenswaardige Vorst aan het einde zijner 
menigvuldige lotwisselingen, de meest grievende ervaring, in de 
veranderde gezindheid van het Nederlandsche volk te gemoet ging. 
Geen wonder dat bij dergelijk vooruitzigt de last van het bestuur 
ondragelijk werd, en dat de schepter, na zoo menigerlei leed en 
teleurstelling, te midden van zooveel verdrietelijkheden en klim
mende zorgen, uit afgematheid en moedeloosheid, ontviel" 89). 

* * * 
En nu komen we tenslotte tot de vraag: Is het nu, gezien het 

"smartelijk einde eener Regeering onder daverend vreugdegejuich 
in het geredde Vaderland begonnen" 90), gewenscht om te streven 
naar uitbreiding van de Koninklijke macht? 

Of moet onderschreven worden, hetgeen TELLEGEN betoogde: 
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"Het kan dan ook alleen uit onbekendheid met de politieke ge
schiedenis van ons vaderland verklaard worden, dat bij dezen en 
genen soms de opwelling ontstaat om met terzij destelling van den 
overwegenden invloed der Volksvertegenwoordiging eene Vorste
lijke Macht terug te wenschen, zooals die onder de Regeering van 
onzen eersten Koning heeft gewerkt" 91). 

Het antwoord moet luiden, dat utibreiding van de Koninklijke 
macht door herstel in ons Staatsrecht van het zelfstandig ver
ordeningsrecht der Kroon, allerminst behoeft te leiden tot den 
toestand, zooals deze zich in de eerstet decennia na het herstel van 
Neerlands onafhankelijkheid heeft ontwikkeld. 

Reeds onder WILLEM I ging het verzet niet tegen dit recht zelf, 
maar tegen het verkeerd gebruik, dat deze Vorst van die bevoegd
heid maakte 92). 

Hoe zijn sedert dien de tijden veranderd en de verhoudingen ge
wijzigd! 

Toen een Volksvertegenwoordiging, welker leden aanvankelijk 
door den Koning werden benoemd, Staten-Generaal, welker ver
gaderingen niet openbaar waren, een Grondwet, op verschillende 
punten vaag en onbelijnd gelaten, "vermits men er dan van kan 
maken wat men wil," geen ministerieele verantwoordelijkheid. 

De gevolgen daarvan heeft men destij ds niet voorzien. 
Eerst misbruik van macht door den Koning, in de latere jaren 

van de vorige eeuw een geleidelijke "uitholling" van de macht der 
Kroon. 

Het klinkt als een jubelkreet, als Prof. KRANENBURG, sprekende 
over de opneming van art. 56 in de Grondwet van 1887 (thans 
art. 57), uitroept: 

"Intusschen, de belangrijkste winst van de opneming van het 
artikel is de erkenning in de Grondwet zelf, dat aan de Kroon geen 
zelfstandig regelend gezag met· betrekking tot de burgers toe
komt" 93). 

Maar slechts twee bladzijden verder moet hij reeds neer
schrijven: 

"De ontwikkeling der verhouding tusschen de regeling bij de 
wet en die bij algemeenen maatregel van bestuur is na de Grond
wetsherziening van 1887 zeer merkwaardig geweest. Het is daar
mi:;e wel eenigszins anders geloopen, dan men bij het ontwerpen en 
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de beraadslagingen over het nieuwe artikel 56 (nu 57) zal hebben 
gedacht. Niet, dat aan het beginsel is getornd ... Maar de wetgever 
zelf is er steeds weer toe overgegaan om uitgebreide opdrachten 
te geven tot regeling bij algemeene maatregelen van bestuur." En 
iets verder zegt hij, dat de "technische en industrieele ontwikkeling 
in onze steeds meer bevolkte samenleving bepaalde gevaren doet 
ontstaan, welke snelle voorziening eischen." Om door wetsbepa
lingen de met de techniek in onmiddellijk verband staande materie 
te regelen, is moeilijk. "Vandaar die uitgebreide opdrachten aan de 
administratie, welke technische deskunpigen ter beschikking 
heeft" 94). 

Is het wonder, dat steeds meer stemmen gehoord worden, die 
aandringen op herstel van de verordende bevoegdheid van de 
Kroon, aangezien meer en meer, tengevolge van de ontwikkeling 
der feiten de overtuiging veld wint, dat "de afschaffing van het 
zelfstandig verordeningsrecht der Kroon een misgreep is geweest, 
uitvloeisel van een onjuiste beschouwing over de verhouding van 
Kroon en volksvertegenwoordiging" 95). 

De beantwoording van de vraag in welke richting de oplossing 
moeten worden gezocht, wordt gaarne aan anderen overgelaten. 

Thans zat slechts de bedoeling voor aan tot toonen, dat het streven 
naar uitbreiding van de Koninklijke macht allerminst beteekent 
een terugverlangen naar een persoonlijk gouvernement, als bij 
Koning WILLEM 1 moest worden geconstateerd. 

Herstel van het zelfstandig verordeningsrecht van de Kroon 
is mogelij k, zonder dat men in de fouten van het verleden vervalt. 

1) Dr. A. GOSLINGA, "Het Verlicht Despotisme te onzent", in A. R. Staat-
kunde, maand. uitg. April 1938. . 

2) Dr. A. GOSLINGA, Koning Wille1n I als verlicht despoot. 
3) GROEN VAN PRINSTERER, Bijdrage tot herziening der Grondwet in Neder-

landschen zin, bI. 21. 
4) Mr. J. R. THORBECKE, Historische Schetsen, 1860, bI. 186. 
5) Handboek der Geschiedenis van het Vaderland, 2e gedeelte, 2e dr., bI. 965. 
6) Jhr. Mr. J. DE BOSCH KEMPER, De Staatkundige Geschiedenis van Neder

land tot 1830, bI. 505. 
7) Historische Schetsen, bI. 174. 
8) Dr.!. H. GOSSES en Dr. N. JAPIKSE, Handboek tot de Staatkundige Ge

schiedenis van Nederland, bI. 428. 
9) Prof. Dr. H. T. COLENBRANDER, Willem I Koning der Nederlanden, 1e 

deel, bI. 218. 
10) t. a. p., 2e deel, bI. 30. 
11) Mr. B. D. H. Tellegen, De Wedergeboorte van Nederland, bI. 93. 
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12) Mr. I. DA COS TA, Bezwaren tegen den geest der eeuw, Uitg. 1923 
A. W. Sijthoff's Uitg. Mij., bI. 26. 

13) Idem, bI. 23. 
14) GROEN, Bijdrage, bI. 15. 
15) GROEN, Handboek, bI. 967. 
16) Zie hierover nader: Mr. Dr. E. J. BEUMER, "De Macht der Kroon", in 

A. R. Staatkunde, maand. uitg. Maart 1939. 
17) idem, bI. 99. 
lS) t. a. p., bI. 75. 
19) Mr. R. KRANENBURG, Het Nederlandsch Staatsrecht, Ie deel, 3e druk, 

bI. 86. 
20) Handboek, bI. 1015. 
21) Bijdrage, bI. 77. 
22) t. a. p., bI. 398. 
23) Zie de bijdrage van Mr. J. TERPSTRA "Staat en School", opgenomen 

in Schrift en Historie, Gedenkboek bij het 50-jarig bestaan der georga
niseerde A. R. Partij, 2e druk, bI. 107. 

24 ) Handboek, bI. 924. 
25) GROEN, Verspreide Geschriften, 1860, 2e deel, bI. 160. 
26) GROEN, Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal in dubbelen 

getale, 1840, bI. 79. 
27) Bijdrage, bI. 92. 
2S) Aanteekening op de Grondwet, 2e deel, 2e uitgave, bI. 296. 
29) TELLEGEN, Wedergeboorte, bI. 57. 
30) t. a. p., bI. 515. 
31) GROEN, Verspreide Geschriften, 1860, 2e deel, bI. 177. 
32) Handboek, bI. 963. 
33) Dr. H. COLlJN, Saevis Tranquillus in Undis, bI. 558. 
34) Koning Willem J als verlicht despoot, bI. 53. 
35) F. BLAUWKUIP, De Taalbesluiten van Koning Willem J, bI. 22. 
36) Idem, bI. 24. 
37) Idem, bI. 55. 
3S) Idem, bI. 56. 
39) Idem, bI. 61, 278. 
40) Idem, bI. 296. 
41) Koning Willem J als verplicht despoot, bI. 1l. 
42) COLENBRANDER, t. a. p., deel 2, bI. 320. 
43) Idem, bI. 322. 
44) Idem, bI. 153. 
45) Zie hierover J. J. WESTENDORP BOERMA, Johannes van den Bosch als 

sociaal hervormer, de Maatschappij van Weldadigheid. 
46) COLENBRANDER, t. a. p., deel 2, bI. 164. 
47) WESTENDORP BOERMA, t. a. p., bI. 195 en 200. 
48) Mr. C. W. VAN DER POT Bz., Wet en Algemeene maatregel van bestuur 

in het Nederlandsch Staatsrecht, bI. 135. 
49) COLENBRANDER, t. a. p., bI. 226. 
50) Aanteekening,. deel 2, bI. 157. 
51) Mr. J. T. BuyS, De Grondwet, deel 2, bI. 374. 
52) KRANENBURG, t. a. p., deel 2, bI. 4l. 
53) Aangehaald bij KRANENBURG, t. a. p., deel 2, bI. 152. 
54) Dr. W. A. KNIBBE, De Vestiging der Monarchie, bI. 15. 
55) Zie hierover VAN DER POT, t. a. p., bI. 135. 
56) Aanteekening, deel 1, bI. 128. 
57) Buys, t. a. p., deel 1, bI. 230. 
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58) Adviezen, bI. 151. 
59) WESTENDORP BOERMA, t. a. p., bI. 37. 
60) Zie artikel 71 Grondwet 1814. 
61) COLENBRANDER, t. a. p., deel 2, bI. 38. 
62) Handboek, bI. 1009. 
63) DE BOSCH KEMPER, t. a. p., bI. 544. 
64) t. a. p., deel 2, bI. 122. 
65) DE BOSCH KEMPER, t. a. p., bI. 582. 
66) Zie MAR. B. C. M. COOPMANS, De ontwikkeling der Industrie-finan-

ciering. 
67) t. a. p., bI. 585. 
68) t. a. p., deel 2, bI. 125. 
00) GOSSES en JAPIKSE, t. a. p., bI. 438. 
70) Handboek, bI. 1016. 
71) t. a. p., bI. 16. 
72) DE BOSCH KEMPER, bI. 60l. 
73) GOSSES en JAPIKSE, t. a. p., bI. 469 en 473. 
74) Handboek, bI. 107!Y. 
75) Bijdrage, bI. 17. 
76) VAN DER POT, t. a. p., bI. 117. 
77) Zie hierover nader het artikel van Mr. Dr. BEUMER over "De macht der 

Kroon". 
78) Aangehaald door KRANENBURG, t. a. p., deel I, bI. 89. 
79) t. a. p., bI. 121. 
80) t. a. p., bI. 120. 
81) KRANENBURG, t. a. p., deel I, bI. 89. 
82) t. a. p., deel I, bI. 334. 
83) VAN DER POT, t. a. p., bI. 128. 
84) THORBECKE, Historische Schetsen, bI. 186. 
85) Bijdrage, bI. 26. 
86) Idem, bI. 39. 
87) Idem, bI. 42. 
88) Idem, bI. 43. 
89) GROEN, Handboek, bI. 1079. 
90) Idem, bI. 1080. 
91) t. a. p., bI. 93. 
92) De Standaard van 30 November 1938, in een hoofdartikel "De macht 

der Kroon". In de nos. van 16, 23 en 30 November 1938 werden onder ge
noemden titel beschouwingen gegeven, naar aanleiding van de rede van Mr. 
A. L. DE BLOCK over "De toeneming van de macht der Kroon", uitgesproken 
op 24 October 1938 bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoog
leeraar aan de Kath. Economische Hoogeschool te Tilburg. 

93) t. a. p., deel I, bI. 96. 
94) Idem, bI. 98. 
95) De Standaard van 30 November 1938. 



DE SCHRIFTELIJKE NALATENSCHAP VAN 
Mr L. W. C. KEUCHENIUS 

BESCHREVEN DOOR 

DR. D. J. H. TER HORST. 

In 1931 schonk Dr E. A. KEUCHENIUS de nagelaten stukken en 
correspondentie van wijlen zijn vader, Mr. L. W. C. KEUCHENIUS 
(1822-1893), aan de Koninklijke Bibliotheek. 

Dr. KEUCHENIUS brachteigenhandigeenige orde in deze papie
ren, doch hij overleed zelf voordat met een beschrijving van: het 
archief een aanvang was gemaakt. Die beschrijving volgt dan 
thans hieronder. 

Een strikt chronologische volgorde der portefeuilles was niet 
mogelijk, aangezien vele daarvan stukken uit verschillende jaren 
bevatten, die - hetzij oorspronkelijk door KEUCHENIUS zelf, hetzij 
later door zijn zoon - niet naar tijdsorde, doch systematisch naar 
onderwerpen waren bijeengevoegd. De nu gekozen volgorde is dan 
ook gedeeltelijk chronologisch, gedeeltelijk systematisch. De brie
ven, die in sommige bundels van naar onderwerp bijeengebrachte 
stukken te vinden zijn, waren niet steeds van voldoende belang 
om afzonderlijk beschreven te worden (vgl. bijv. 68 E 16); in de 
portefeuilles liggen echter dikwij Is gespecificeerde lij sten van den 
inhoud. 

De briefwisseling in het bij zonder geeft een buitengewoon goed 
inzicht in de vele en velerlei betrekkingen van een man als KEU
CHENIUS, die bij mede- en tegenstanders om zijn gaaf en edel 
karakter zeer geacht was. Het geheele archief biedt een treffend 
beeld van het welbestede leven, waarin het werd opgebouwd 1). 

De aan het begin geplaatste officiëele stukken zijn ongetwijfeld 
van bijzonder gewicht als de meest betrouwbare biografische ge
gevens, waarop door RUTGERS reeds gewezen is 2). 

De speciale collectie brieven (68 E 2-5) is niet zoo uitgebreid 
als men verwachten zou, maar dit heeft een reden, die voor KEU-
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CHENIUS zeer karakteristiek is. Van GROEN VAN PRINSTERER vinden 
wij een zestigtal, van KUYPER een veertigtal brieven bewaard. 
Daarnaast een schrijven van een zekeren J. VAN DER HORST, "werk
man" te Amsterdam. Dr. KUYPER schreef 3) dan ook: "Of het een 
werkman was, die bij hem aanklopte, of een vergeten man uit de 
kleyne luyden, dit kon voor KEUCHENIUS geen verschil maken. De 
waarde van wie tot hem kwam mat hij niet af naar kleedij of titel, 
maar eeniglijk naar wat er sprak uit het hart." En verder, over 
KEUCHENIUS en zijn petekind, KUYPER'S eigen, jong gestorven zoon
tje: " TerwijI hij gansche pakken brieven van aanzienlijke per
sonen vernietigd had, vond men in zijn nalatenschap de potlood
briefjes nog bewaard, die dit jongske hem had toegezonden." , 

De tallooze eigenhandige aanteekeningen van KEUCHENIUS over 
allerlei onderwerpen, grootendeels excerpten, zij n in de meeste 
gevallen niet nauwkeurig te dateeren, doch toonen ons een veel
zijdige en rijke lectuur als haar grondslag. Zij vormen een bonte 
rij van losse notities over letterkundige, politieke, theologische, 
e.a. vraagstukken, ook over het vaccine-vraagstuk (68 E 12), door 
VAN LIMBURG STIRUM terecht één van KEUCHENIUS' stokpaardjes 
genoemd 4). 

Behalve uit de politieke werkzaamheid van KEUCHENIUS, zijn 
tal van belangrijke stukken uit zijn loopbaan als advocaat bewaard 
(68 E 21). Zoo treft :men hier den completen tekst aan van de ge
wichtige pleitrede, in 1851 gehouden 5). 

Portefeuille 68 F 16 zal slechts voor niet-ingewijden een pro
bleem zijn. Ook deze verzameling behoort evenwel zeer zeker in 
dit, den geheelen KEUCHENIUS uitnemend typeerend, archief thuis: 
"Gelijk aan zijne vrienden welbekend was en ook uit zijne nage
laten papieren overvloedig blijkt, heeft hij te midden van velerlei 
zwaren arbeid telkens eene ontspanning gezocht in de oplossing 
van moeielijke wiskundige vraagstukken" 6). 

Sommige der hieronder beschreven stukken zijn gedrukt gewor
den. In de belangrijkste gevallen, maar niet steeds, is dit vermeld. 
Het boek van Dr. VAN DER WAL is in dit opzicht de voornaamste 
publicatie. 

1) Zie voor het leven van KEUCHENIUS het oriënteerende artikel van W. H. 
DE SAVORNIN LOHMAN in het Nieuw Ned. biografisch woordenboek, I (1911), 
1246-1249. Verder: F. L. RUTGERS in de Levensberichten der afgestorven 
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medeleden van de Mij. der Ned. Letterkunde, 1895, p. 243-302; A. KUYPER 
in Mannen en vrouwen van beteekenis, XXVI (1895), p. 155-272; 0. J. H. 
VAN LIMBURG STIRUM, Mr. L. W. C. Keuchenius. Proeve van een karakter
schets. Amst., 1896. (Eerst verschenen in De Indische Gids, 1896); S. L. VAN 
DER WAL, De motie-Keuchenius. Een koloniaal-historische studie over de 
jaren 1854-1866 (Diss. Utrecht). Gron., 1934; Dezelfde, Keuchenius jour
nalist, 1868-1869, in Ned.Historiebladen, 11 (1939), p. 174-190;J.A.H.J.S. 
BRUINS SLOT, Mr. L. W. C. Keuchenius, in Menschen in de schaduw. 's Grav., 
[1938], p. 37-61. 

2) T.a.p., p. 245. 
3) T.a.p., p. 233-235. Vgl. ook RUTGERS, p. 244: " ... Maar de brieven, 

die in originali of in afschrift bewaard zijn, zijn dan ook des te belang
rijker." - De briefjes van KUYPER's zoontje zullen wel aan den vader ge
schonken zijn; zij bevinden zich niet in dit archief. 

4) T.a.p., p. 82. 
5) Zie: RUTGERS, p. 265-266. 
6) RUTGERS, p. 252-253. Vgl. VAN LIMBURG STIRUM, p. 3: "Onder de 

papieren van Keuchenius zijn tal van uitgewerkte wis- en meetkundige for
mules en stellingen gevonden, tot in de lade van zijn parlementairen lesse
naar toe. 
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BESCHRIJVING. 

68 E 1 Officieele stukken betreffende verschillende feiten uit het leven van Keuche
nius, door hemzelf verzameld en chronologisch gerangschikt. 
217 stukken, grootendeels in-folio. 1840-1892. 
Diploma's, benoemingen, aanstellingen, enz. 

68 E 2-5 Brieven van verschillende personen aan Keuchenius. 405 stukken van ver
schillend formaat, in 4 portefeuilles. 1859-1892. 

I. C. Anemaet, Aquasie Boachi, F. A. J. van Asch van Wijck, A. van 
Assen, B. M. Bahlmann, H. W. Bakhuis Roozeboom, A. W. van Beeck 
Calkoen, N. P. van den Berg, B. A. Bergendahl, W. van den Bergh, W. 
B. Bergsma, J. van Beusekom, K. de Beijl, H. J. Biegelaar, A. M. de 
Blauw Sr., J. den Boer, C. W. J. van Boetzelaer van Dubbeldam, F. Bo
gaardt, Ch. Boissevain, J. F. Bongartz-Smeets, R. van der Borch van 
Verwolde, W. Bos, W. L. Braun, H. B. Breyer, J. G. Bruining, [J. F. D.] 
Bruinsma, A. Brummelkamp, J. Buyse, J. C. Castens, C. Croll, A. Cuipers, 
A. van Dedem, W.' K. van Dedem, G. Delprat, N. J. I. Dinger, [J.] 
Douwes Dekker, S. M. A. Dumosch, [H.] Dyserinck, A. Elout van Soeter
woude, P. J. Elout van Soeterwoude, C. C. E. d' Engelbronner, W. B. J. 
van Eyk, D. P. D. Fabius, J. C. Fabius, P, Frijlinck, E. M. W. Frijlinck
Brunsveld van Hulten, G. J. H. Furnée Jr. 

11. N. A. de Gaay Fortman, M. Gagnebin, B. J. C. de Geer van Jut
faas, P. Geesink, [L. W. C.] Gerlach, F. van Gheel Gildemeester, W. H. 
Gispen, M. H. Godefroi, M. J. de Goeje, G. J. Grashuis, G. Groen van 
Prinsterer, E. M. M. Groen van Prinsterer-van der Hoop, J. H. Gun
ning Wz., [C.] Hartsen, Th. Heemskerk, S. van Heemstra, H. Hekloot, 
W. A. Hermans, A. Hooft, A. van Hoogeveen Sterk-Saportas, J. van der 
Horst, [ ] Honcoop, U. J. Huber Noodt, W. van der Jagt, [M. C.] 
Klerck-van Hogendorp, P. J. Kloppert, J. Kort, A. F. Kouveld (met 
A. de Roever en C. A. de Roever), D. J. Krekel en A. Kuyper. 

111. J. H. van Leeuwen, J. Lion, [ ] Loder, J. Loudon, W. J. Louws, 
[Co Th.] van Lynden van Sandenburg, Ee. Mackay, W. Mac Kinnon, M. J. 
Mees, A. J. W. Monnik, C. Mulder, [S. C. H.] Nederburgh, [J. J.] Notten, 
[ ] van Nunen, W. J. F. Nuyens, A. Nijhoff, A. Pagé, [ ] Panne
koek, [J. D. W.] Pape, C. A. Pekelharing, H. Pel, H. Pierson, N. G. 
Pierson, D. van der Plaats, [A.] Prins, L. Ph. Prins, C. Pijnacker Hor
dijk, J. G. F. Riedel, [ ] van Riemsdijk, [J. J.] Rodiussen, P. Rood
huyzen, F. L. Rutgers. 

IV. A. F. de Savornin Lohman, M. A. de Savornin Lohman, W. H. de 
Savornin Lohman, [H. J. A. M.] Schaepman, B. van Schelven, A. C. 
Schepper, [A.] Schimmelpenninck van der Oye van Neyenbeek, I. J. 
Schussler, [H.] Seret, M. en R. de Seyff, J. C. Sikkel, [W.] Six, A. Sol, 
A. B. Stompff, J. F. Stroth, W. L. de Sturler, Th. Swart Abrahamsz, 
O. Q. van Swinderen, E. Testas, G. Tichelman, C. A. L. van Troosten
burg de Bruyn, R. ten Tije, D. Veegens, P. Th. Vermeulen, Ch. W. 
Vermeys, Mevr. Vermeys, J. W. E. Verstege, J. M. Voorhoeve, A. G. 
Vorderman, G. Warneck, F. van der Weerdt, P. J. Westerhoff, D. K. 
Wielenga, C. P. K. Winckel, J. Woltjer, J. A. Wormser, [E. W. F. 
Wttewaall] van Stoetwegen, J. Zaayer, H. Zeger de Beijl, J. L. Zegers, 
W. Zegers. 

68 E 6 Brieven aan Keuchenius, niet onderteekend of met onleesbare handteekening. 
6 stukken van' verschillend formaat. 1861-1890. 

68 E 7 Brieven van Vereenigingen enz. aan Keuchenius. 
17 stukken van verschillend formaat. 1866-1891. 
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Verzameling van grootendeels eigenhandige minuten en copieën van brieven, 68 E 8 
door Keuchenius aan verschillende personen gericht. 
46 stukken van verschillend formaat. 1861-1893. 
Aan I. D. Fransen van de Putte, N. Trakranen, J. P. A. van Zuylen van 
Nyevelt, P. J. Elout van Soeterwoud-e, G. Groen van Prinsterer, J. Lon
don, C. Mulder, D. van der Plaats, A. Kuyper, J. J. Cremers, A. Schim
melpenninck van der Oye van Nyenbeek, A. F. de Savornin Lohman, 
F. van Gheel Gildemeester, J. H. Gunning J. Hzn., C. Pijnacker Hor
dijk, e. a. 
Enkele namen van adressanten zijn onbekend of onzeker. De collectie 
bevat ook enkele brieven aan redacties en besturen van vereenigingen. 
No. 38: Aan het bestuur der "Unie" te Amsterdam, bevat als bijlage 
den brief van dit bestuur, geteekend door G. Ribbink en F. van der Goes. 

Brieven niet aan Keuchenius persoonlijk gericht, doch door hem in ver- 68 E 9 
schillende kwaliteiten ter inzage ontvangen. 
5 stukken in 8°. 1885-1891. 
Aan het Bestuur van den Bond tegen vaccinedwang, aan Ae. Mackay, 
aan de Commissie voor pensioneering, uitgaande van den Schoolraad, enz. 

Aanteekeningen over verschillende onderwerpen in alfabetische volgorde. 68 E 10-11 
731 losse stukken van verschillend formaat, in 2 portefeuilles. 

I. Alcoholisme en accijnzen, Algemeene politiek, Begrootingen, Bilder
dijk, Billiton, Buitenland, Buitenlandsche persoonlijkheden, C. Busken 
Huet, Bijbel, Calvijn en Calvinisme, Financiën, Gemeentewet, Godsdienst, 
G. Groen van Prinsterer, J. Heemskerk Azn., Joden, Kerk, Kiesrecht en 
Kieswet, A. Kuyper. 

Il. Militaire zaken en Marine, Nederlandsche persoonlijkheden. Par
lementaire zaken (1879-1893), Prostitutie, A. F. de Savornin Lohman, 
Scheiding van kerk en staat, Souvereiniteit en Volkssouvereiniteit, 
Varia, Waterstaat, Wetenschap en Wijsheid. 

Aanteekeningen over de eedsquaestie en enkele medische vraagstukken. 68 E 12 
128 stukken van verschillend formaat. 
Hierbij aanteekeningen over Geneeskundig staatstoezicht, Hondsdolheid, 
Beri-beri, Veeziekte, Vaccinatie. 
Onder de papieren van Keuchenius bevinden zich ook enkele couranten
knipsels en een paar brieven van W. van der Jagt, J. Meinsma, e.a., be
treffende de behandelde onderwerpen. 

Verzameling van geschreven en gedrukte stukken betreffende de Doleantie 68 E 13 
en de uitzetting van de daaraan deelnemende leden uit de Ned. Herv. 
Kerk te 's Gravenhage. 
72 stukken van verschillend formaat. 1886-1887. 
Hierbij verschillende brieven, aan Keuchenius gericht. 

Verzameling van geschreven en gedrukte stukken betreffende godsdienst, 68 E 14 
kerk en zending in Ned. Oost-Indië. 
60 stukken van verschillend formaat. 1859-1891. 
Bevat, behalve eigenhandige aanteekeningen van Keuchenius, ook brieven 
en nota's van anderen. 

Collectanea betreffende school- en onderwijszaken. 68 E 15 
187 stukken van verschillend formaat. 
Inhoud: 1. Algemeene aanteekeningen. 2. Schoolwetgeving en schoolstrijd. 
3. Vrije Universiteit. 4. Onderwijs in de koloniën. - Behalve eigenhandige 
aanteekeningen van Keuchenius bevat deze collectie ook verschillende ge
drukte stukken. 

Collectanea betreffende de "Scholen met den Bijbel." 68 E 16 
250 stukken van verschillend formaat. 1886-1893. 

I I. 
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Hierbij, behalve enkele eigenhandige aanteekeningen van Keuchenius 
en eenige gedrukte stukken, vele brieven, aan Keuchenius gericht in zijn 
kwaliteit van Secretaris der Commissie voor pensioneering uit den 
Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel. Deze brieven zijn gerang
schikt naar de XII Schooldistricten~ 

68 E 17 Aanteekeningen betreffende politiek en politieke partijen. 
214 stukken van verschillend formaat. 
Inhoud: 1. Conservatieve Partij. 2. Antirevolutionairen en hun "monster
verbond" met de R. Katholieken. 3. R. Katholieke Staatspartij. 4. Libe
ralen en Liberale Unie. 5. Arbeidersbeweging, sociale kwestie en socia
lisme. 6. Nationale Partij. 7. Varia. 

68 E 18 V M"zameling van stukken betreffende de verkiezingen voor de Tweede Kamer 
der S. G. in verschillende districten, waarin Keuchenius candidaat was 
gesteld. 
107 stukken van verschillend formaat. 
Bevat grootendeels brieven (felicitaties e. d.), verder enkele drukwerkjes 
(circulaires) . 
Inhoud: 1. Delft, 18M. 2. Arnhem, 1867. 3. Gorinchem, 1879. 4. Gorinchem, 
1884. 5. Middelburg, 1884 en 1886. 6. Amersfoort, 1886. 7. Ede, 1888. 
8. Goes, 1891. 

68 E 19 Collectanea betreffende de herzieningen van Grondwet en Kieswet. 
76 stukken van verschillend formaat. 
Inhoud: 1. Aanteekeningen bij de ontwerpen tot de in 1887 tot stand 
gekomen Grondwetsherziening, voornamelijk naar aanleiding van art. 194 
en art. 198. 2. Gedrukte stukken betreffende genoemde Grondwetsher
ziening uit de jaren 1884-1886, gedeeltelijk met eigenhandige aan
teekeningen van Keuchenius. 3. Aanteekeningen betreffende de Kieswet
Tak van 1892. 

68 E 20 Aanteekeningen betreffende het in 1882 door de Tweede Kamer der S. G. 
verworpen handelstractaat met Frankrijk. 
27 stukken van verschillend formaat. 

68 E 21 Stukken betreffende verschillende zaken, die Keuchenius in zijn kwaliteit 
van Minister van Koloniën of van advocaat behandeld heeft. 
55 stukken van verschillend formaat. 
Inhoud: 1. Zaak A. Galib-Bey, 1888. 2. Zaak R. L. Kellermann, 1887. 
3. Ontslag van den Resident van Cheribon [J.] Faes, 1883. 4. Het 
land Tjiomas, 1887-1890. 5. Zaak N. Thomsen, 1870-1879. 6. Zaak 
E. A. van Vloten, 1851-1852. (Hierbij o. a. de volledige tekst van de 
pleitrede door Keuchenius op 20 Juni 1851 voor het Hooggerechtshof 
van Ned.-Indië gehouden). 7. Zaak J. E. van Angelbeek, 1877-1884. 

68 E 22 Stukken betreffende de zaak Steyn Parvé-Monod de Froideville (land Pa
toekan). 
28 stukken in-4° en in-folio. 1872-1879. 

68 E 23 Stukken betreffende de zaak C. Roelants. 
70 stukken van verschillend formaat. 1891-1892. 

68 FIStukken betreffende verschillende koloniale zaken. 
21 omslagen, bevattende vele stukken van verschillend formaat. 
Inhoud: 1. H. Mac-Gillavry. Nota omtrent den staat der Javasche 
Vorstenlanden en de thans bestaande onlusten, Mei 1826 (171 blz.). 
Voorin ligt een brief van [J.] van Swieten, 6 Mei 1843 (11 blz.). 
2. M. C. Piepers. Memorie over den rechtstoestand der ingezetenen van 
Ned.-Indië, bepaaldelijk wat betreft het materieel privaat recht. c. 1890 
(41 blz.). 3. Aanteekeningen, deels van Keuchenius, deels van onbekende 
hand, over onlusten op Java en te Tjilegon, 1887-1889 (10 blz.). 
4. Collectanea betreffende koloniale militaire zaken, 1887-1889 (11 
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stukken). Hierbij een brief van [H.] Dyserinck, 28 Aug. 1888. 5. Stuk
ken betreffende den militairen geneeskundigen dienst in Ned. Oost-Indië 
(10 stukken). Hierbij vier brieven van H. Greve en de ontwerpen van 
redevoeringen, in andere redactie door Keuchenius in de Tweede Kamer 
uitgesproken. (Vgl. Handel. St. Gen., 1880-1881, blz. 469-471, en 
1881-1882, blz. 295-296). 6. Gedrukte Open Brief aan Keuchenius 
en elf anderen om mede te werken tot de vorming van een "Indisch 
Comité" in Nederland [1887], met afschriften van handteekeningen en 
drie andere, deels gedrukte, stukken, daarmede in verband staande. 
7. Ontwerp-Statuten voor eene Ontginnings-Maatschappij [1867], met 
toelichtende memorie, 1868. Beide stukken autograaf van Keuchenius. 
Hierbij afschriften der origineelen en copieën van twee andere memories. 
8. Aanteekeningen enz. betreffende de financiën van Ned O.-Indië (46 
stukken). 9. Aanteekeningen betreffende koloniale politiek (45 stukken). 
10. Aanteekeningen betreffende landbezit, erfpacht, heerendiensten, enz. 
(25 stukken). Hierachter: G. S. de Veer. De volksdeugd van den Javaan. 
Opstel van 9 blz. in-folio, met een brief van den schrijver aan Keuchenius, 
15 Dec. 1881. 11. Geschreven en gedrukte stukken betreffende de heffing 
van patentrecht, ingevoerd bij ordonnantie van 30 Dec. 1878 (25 stukken). 
12. H. Nijgh Jr. Drie brieven en een Nota betreffende de toevoeging 
aan het Departement der Burgerl. Openb. Werken te Batavia van een 
nautisch adviseur, 1881. 13. Aanteekeningen betreffende de schorsing 
van de Javabode in 1885 (2 bl.). Hierbij een nummer van het Bataviaasch 
Handelsblad (18 Nov. 1885). 14. Stukken betreffende het Charter, door 
de Engelsche regeering verleend aan The British North Company voor 
het ontginnen van gronden ter Noordkust van Borneo (4 stukken). 
15. Aanteekeningen enz. betreffende bestuurszaken in Ned. O.-Indië 
(21 stukken). 16. Aanteekeningen betreffende Flores (1 bl.). 17. D. Bodde. 
Nota over staatsspoorwegen op Java, 11 Juni 1888. 18. C. A. van Sype
steyn. Nota over de ontginning van delfstoffen in Suriname, 4 Jan. 1889 
(12 blz.). 19. Aanteekeningen betreffende J. Pz. Coen (5 bl.). 20. [J. J. B. 
Heemskerk]. Memorandum inzake de toelating van Chinesche Consuls 
in de Ned.-Indische bezittingen, 22 Mei 1888 (17 blz). Hierbij een briefje 
van J. T. Cremer (18 Sept. 1888) ter begeleiding. 21. Varia (zoutdepöt 
Batavia, tinproductie 1881-1882, landverhuur in de Vorstenlanden, enz., 
tezamen 10 stukken). Hierbij ook: C. J. P. Zoetelief. Rapport over het 
bestuur der Residentie Soerakarta, 8 Juni 1875. (Afschrift van 22 bI. 
met vele aanteekeningen in hs. van Keuchenius). 

Stukken betreffende cultures, cultuurstelsel, opium en opiumpacht. 68 F 2 
19 omslagen, bevattende 139 stukken van verschillend formaat. 1861-1891. 
Inhoud: 1-2. Aanteekeningen over cultures. 3. O. van Rees. Brief aan 
Keuchenius, 6 Mei 1861. 4. Verslag van de erfpachtsperceelen Mangoenan 
Djero en Pawon Sewoe over 1888. (Gedrukt). 5. Aanteekeningen over de 
cultures in Suriname. 6. H. J. Prins. Missive aan Keuchenius, 20 Juni 
1889. 7. Brieven van A. H. J. Bloys van Treslong Prins, M. J. Boissevain, 
G. A. de Lange, e.a. betreffende de koffiecultuur. Hierbij ook: K. W. 
van Gorkom. Nota over de gouvernementskoffiecultuur in het Kol. Verslag 
van 1889. 8-9. Aarrteekeningen over koffiecultuur. 10. Aanteekeningen 
over suikercultuur. 11. H. J. Prins. Missive aan Keuchenius, 30 Nov. 
1886. 12. Aanteekeningen over theecultuur. 13. Aanteekeningen over 
opium. 14. Afschriften van brieven en telegrammen betreffende het 
gebruik van opium, door Keuchenius als Minister van Koloniën aan den 
Gouverneur Generaal gezonden. 15-17. Nota's en andere stukken betref-
fende opiumpacht. 18. [Wo P.]Groeneveldt. Brief aan Keuchenius, 2 Jan. 
1891. 19. Stukken betreffende een Anti-Opium-Bond. 
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68 F 3 Verzameling van stukken betreffende Atjeh. 
7 omslagen met 43 stukken van verschillend formaat. 
Inhoud: 1. Losse aanteekeningen. 2. Beschouwing over de positie Kota 
Radja met voorwerken en de daarom gelegen postenketen in verband 
met de blokade. [co 1890]. (De naam van den schrijver is onleesbaar 
gemaakt). Hierbij: Opgaven van ontvangsten en uitgaven in Atjeh. [1888]. 
3. Vertaling van zes brieven van inlandsche hoofden, 1884-1888. 4. E. van 
Assen. Nota over de Atjeh-pacificatie, 1889. Met drie begeleidende brieven 
van den schrijver. 5. Nota's en missiven van E. van Assen, A. Sol en J. T. 
Cremer aan Keuchenius als Minister van Koloniën gericht, 1888-1890. 
Hierbij: concept-telegram van Keuchenius aan den Gouverneur Generaal, 
27 Nov. 1889. 6.Gedrukte stukken betreffende het werven van kolonialen 
en de Nota van inlichtingen daarover van den Minister van Koloniën 
(J. P. Sprenger van Eyk), 11 Mei 1887. 7. Elf brieven over Atjehsche 
aangelegenheden, grootendeels van E. van Assen, 1888-1890. 

68 F 4 Stukken, door Keuchenius verzameld in den tijd dat hij Secretaris Generaal 
bij het Ministerie van Koloniën was. 
21 stukken van verschillend formaat. 1854-1859. 
Hierbij nota's en minuten betreffende den bededag op 1 Mei 1855, het 
drukpersreglement voor Ned.-Indië van 1857, instructies voor den Gouver
neur Generaal, enz. Verder 12 brieven (van H. W. Mees, P. Mij er, C. F. 
Pahud, [J. R.] Thorbecke, e.a.). - Vgl. v. d. Wal, p. 54-55. 

68 F 5 Stukken uit den tijd van Keuchenius' lidmaatschap van den Raad van Ned.-
3 omslagen met 27 stukken in-4° en in-folio. 1860-1865. 
Inhoud: 1. Afschriften van adviezen enz. in den Raad overgelegd door 
Keuchenius. - Vgl. v. d. Wal, p. 61-62. Nos. 6-6a zijn afgedrukt bij 
Indië. v. d. Wal, p. 194-232. - 2. Brieven aan Keuchenius van L. A. J. W. 
Sloet [van de Beele], e.a. Hierbij ook het adres van Keuchenius aan 
Willem 111, 22 Febr. 1862. - Vgl. v. d. Wal, p. 59-60. - 3. Copie-brief 
van Keuchenius aan A. Prins, 28 Feb. 1862. - Vgl. v. d. Wal, p. 60. 

68 F 6 Stukken en aanteekeningen uit den tijd van Keuchenius' Ministerschap. 
27 stukken van verschillend formaat. 1888-1890. 
Hierbij o.a.: Nota's van J. Lion, A. W. P. Verkerk Pistorius, P. A. van 
der Lith, een brief van C. Snouck Hurgronje, 20 Oct. 1889, en de telegra
fische ontslag-aanvrage van den G. G. [0.] van Rees, 21 Apr. 1888. 

68 F 7 Stukken betreffende het ontslag, in November 1875 verleend aan A. A. M. N. 
Keuchenius als Resident van Soerakarta. 
2 stukken in-folio, tezamen 131 bI. 
1. Adres van landhuurders in Soerakarta aan den G. G. (Copie). 
2. Minuut-adres van A. A. M. N. Keuchenius aan den G. G. - Hierbij 
tevens twee gedrukte stukken. 

68 F 8 Cahier met aanteekeningen over verschillende Indische zaken. 
Het cahier (in-4°) is klaarblijkelijk in 1860 aangelegd. Slechts 17 bI. zijn 
beschreven. 

68 F 9 Varia. 
3 stukken in-4° en in-8°. 
1. Proclamatie van Willem 111, 10 Oct. 1866. (Gedrukt). - Vgl. v. d. Wal, 
p. 168. - 2. Manuscript van de rede, door Keuchenius op 21 Febr. 1867 
in de Tweede Kamer gehouden. - 3. Het laatste politieke stuk van de 
hand van Keuchenius, na zijn dood gevonden en voor het eerst gepubli
ceerd in "De Beukelaar" van 13 Febr. 1913. 

68 F 10 Brochures en overdrukjes van tijdschrift-artikelen van de hand van Keu
chenius. 
34 stukken, grootendeels in-So. 1866--1887. 
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Hierbij ook: Prikkelen en nagelen. Opstellen van wijlen Mr. L. W. C. 
Keuchenius. Uitgegeven door J. W. A. Notten. Leiden, 1896. - Voor een 
opgave van Keuchenius' gedrukte geschriften vgl. Rutgers, p. 300-30l. 
Bijna alle daar genoemde werkjes zijn in deze verzameling opgenomen. 

Verzameling van couranten-knipsels. 68 F 11 
58 stukken van verschillend formaat. 1866-1892. 
Betreffende politiek, Indische zaken, enz. enz. Hierbij ook een paar 
blaadjes in handschrift van Keuchenius en van W. van der Jagt (amb
tenaar bij het Ministerie van Koloniën). 

Verzameling van couranten-knipsels met artikelen van of over Keuchenius. 68 F 12 
36 stukken van verschillend formaat. 1869-1890. 

E. de Waal. Schets van den financiëelen toestand van Nederl. Oost-Indië, 68 F 13 
onder het bestuur van Z. E. den Gouverneur Generaal Baron van der 
Capellen, van 1819 tot en met 1825, voornamelijk wat betreft de laatste 
jaren van dat Bestuur. 
Het origineel was gedateerd: 1840. Dit afschrift in-folio (c. 1890) is ge
pagineerd: I-VIII, 5-9, 61--483. Keuchenius teekende op blz. 5 aan: 
"Vel 1 en 4 tim. 15 ontbraken." 

Stukken door de Commissie tot het ontwerpen van een Algemeen Burgerlijk 68 F 14 
en Lijfstraffelijk Wet Boek en namens dezelve door de Heeren C. Th. 
Elout en B. Donker Curtius overgegeven aan het Staats-bewind der 
Bataafsche Republiek [enz.]. 
214 blz. in-folio. c. 1804. 
Gedrukt in 1804 (Kon. Bibl. 386 A5). 

H. H. Dalman. Stamverwantschap, geen overeenstemming tusschen de na- 68 F 15 
tuurlijke en Christelijke openbaring. 
35 bI. in-folio. c. 1885. 

Oplossingen van wiskundige vraagstukken. 68 F 16 
59 stukken van verschillend formaat. 
Hierbij ook eenige correspondentie over deze oplossingen van P. van Oordt 
en [H.] Dyserinck. 

Plakboek met couranten-knipsels over Keuchenius, na zijn overlijden ver- 68 F 17 
zameld door Mevr. L. Keuchenius-Roorda. De knipsels, die grooten-
deels betrekking hebben op den dood van Keuchenius, doch gedeeltelijk 
ook op zijn laatste levensjaren, zijn geplakt in een album van breed
folio-formaat. Voorin ligt een foto van Keuchenius, te Batavia gemaakt. 



EEN LIBERAAL 
VAN ANTIREVOLUTIONAIREN HUIZE 

Mr D. J. BARON MACKAY VAN OPHEMERT (1839-1921). 

DOOR 

B. DE GAAY FORTMAN. 

De hoogleeraar FABIUS was over zijn persoonlijke ontmoetingen 
met GROEN VAN PRINSTERER niet spoedig uitgepraat, al bepaalden 
die zich tot niet meer dan een viertal jaren. Ook GROENS begrafenis 
woonde hij bij met zijn vriend Dr. Mr. W. VAN DEN BERGH. Niet 
over alles, wat hij daar hoorde, was hij te spreken: de ethische 
Ds. GUNNING in het sterfhuis, - Dr. BEYNEN aan het graf GROEN 
noemende "de laatste vertegenwoordiger van een leven, dat geheel 
is voorbijgegaan," - VAN WASSENAER VAN CATWIJK, de geliefde aan
verwant, voor wien GROEN in 1871 tegenover het driemanschap 
KEUCHENIKUS, KUYPER, VAN OTTERLOO geen uitzondering had wil
len maken, - de liberale baron MACKAY, zoon van een antirevolu
tionairen vader, - deze allen als sprekers; tot eindelijk BRUMMEL
KAMP, de afgescheiden predikant, het woord sprak, dat weerklank 
vond in FABIUS' gemoed. 

Wie was die liberale MACKA Y? Vele ouderen herinneren zich een 
Mr. AENEAS baron MACKAY (1839-1909), lid der Tweede kamer, 
kabinetsformateur in 1888, Kamervoorzitter onder het ministerie
KUYPER, geliefd staatsman van onverdacht antirevolutionair be
ginsel; als AENEAS MACKAY de jongere staat hij te boek. Zijn oudere 
neef en naamgenoot (1806-1876), heer van Ophemert en Zenne
wijnen, was destijds niet minder bekend. GROENS trouwste vriend, 
zijn medestrijder in 's Lands vergaderzaal, vice-president van den 
raad van State, trouw aan de antirevolutionaire beginselen in de 
staatkunde, en der gereformeerde leer van harte toegedaan. Het 
wa.s de zoon van dezen AENEAS MACKAY den oudere, die aan GROENS 
graf zijn dankbaarheid uitsprak jegens den vaderlijken vriend, die 
A. St. 3-m. XIV 8 
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te midden van de wisselingen zijns levens nimmer hem zijn volle 
vertrouwen onthield. Waarschijnlijk heeft hij, zich aldus uitdruk
kende, bedoelt te zinspelen op zijn overgang tot de liberale partij, 
richting THORBECKE, of nog wat meer naar links, die hem niet 
van GROEN en GROEN niet van hem vervreemd heeft. 

Het ligt niet in mijn bedoeling het leven van dezen MACKAY te 
beschrijven. In dit tijdschrift zou dat minder op zijn plaats zijn, en 
Prof. GEYL heeft het gedaan in de Leven8berichten der afgestorven 
medeleden van de Maatschappij der NederZandsche Letterkunde 
1921/22, blz. 90-100. Weinig zal ik daaraan ontleenen. Ik wil 
slechts iets vertellen van zijn gaan in - en in zijn optrekken met 
het liberale leger. Tot het onderzoek daarvan werd ik geprikkeld 
door GOSLINGA'S noót op blz. 146 van de KUYPER-GRoEN brief
wisseling. Ik moet aan den lezer overlaten het antwoord te geven 
op de vraag, of ik erin geslaagd ben de daar gewenschte voldoende 
opheldering te geven. 

In Den Haag heeft MACKAY het gymnasium bezocht, in Leiden 
de hoogeschool, waaraan hij in 1861 promoveerde over een kolo
niaal onderwerp. Dadelijk daarna werd hij als attaché bij het 
Nederlandsche gezantschap in Londen geplaatst. In dien tijd 
maakte hij ginds veel vrienden. Vooral sociale vraagstukken had
den zijn belangstelling. Teruggekeerd in Den Haag, kwam hij 
aan het ministerie van Koloniën. Na een reis naar Amerika in 
1866 begon hij in het openbare leven een plaats in te nemen. In 
den zomer van 1869 opende hij als voorzitter der Vereeniging tot 
bevordeNng van fabrieks- en handwerksnijverheid een internatio
nale tentoonstelling van voorwerpen voor de huishouding en het 
bedrijf van den werkman. GEYL haalt iets aan uit MACKAY'S bij 
deze gelegenheid gehouden redevoeringen en besluit aldus: "Als 
typisch liberaal, geloovend in geleidelijke vooruitgang door "ver
spreiding van gezonde denkbeelden", "wegruiming van vooroor
deelen door populariseeren van kennis", "volksontwikkeling" om 
kort te gaan, was Mackay voor het publiek gekomen en als zoodanig 
werd hij ook in 1871 voor Tiel, het district waarin Ophemert gele
gen is, in de Tweede Kamer gekozen." GEYL vermeldt, dat MACKAY, 
"zoo diep geloovig als één uit zijn kring", den Réveilkring, niet
temin zich bij de liberale partij had aangesloten, en hij verklaart 
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dit uit zijn staatkundige en maatschappelijke liberale en progres
sieve beginselen, te Leiden opgedaan en in Engeland versterkt. 
Dat is mogelijk. En de schoolkwestie? Die was in die dagen "nog 
niet accuut", meent GEYL. In ieder geval zou het beter zijn te 
spreken van "nog niet weer accuut", want dat zij accuut geweest 
was, kan niet ontkend worden, maar GROEN alleen had haar niet 
accuut 'kunnen houden en niet in het minst om die reden was hij 
tegenover de zittende Kamerleden van antirevolutionaire richting 
met zijn driemanschap gekomen. Dat ook van liberale zijde bij 
dezen verkiezingsstrijd het onderwijsvraagstuk er als een van de 
eerste orde werd beschouwd, zal blijken. En juist hierin blijft 
MACKAY'S houding onverklaard. Persoonlijk acht ik het niet onmo
gelijk, dat mede zijn sympathie voor de liberale partij in Engeland 
onder GLADSTONE hem hier gedreven heeft in de richting eener 
gelijknamige, maar in politiek opzicht veelzins verschillende, partij. 

Er is in het GRoEN-archief maar één brief van dezen MACKAY, 
en wel een van 19 Augustus zonder jaartal. Het is een verjaars
brief, kennelijk vóór 1871, waarin MACKAY zich, althans ten aanzien 
van het onderwijsvraagstuk, als geestverwant tot GROEN richt. Hij 
sehrijft toch: "Het afgeloopen jaar de herlevende invloed der anti
revolutionaire beginselen, de bekwaamheid, waarmede ze dage
lijks verdedigd en verklaard worden, moet voor U een reden van 
blijdschap zijn, hoewel ik vrees, dat ook nu in de 'kamer weinig 
vernomen zal worden van hetgeen een steeds klimmend gedeelte 
des volks verlangt." Deze vrees kan toch moeilijk anders worden 
opgevat dan als instemming met dit verlangen. 

Wat dit laatste betreft is er nog iets anders. Bij de behande
ling der onderwijswet in het Engelsche Lagerhuis in 1870 heeft 
de minister Gladstone, toen een afgevaardigde met een beroep op 
Nederland de noodzakelijkheid van uitsluiting van godsdienst
onderwijs en Bijbel betoogd had, een brief voorgelezen van een 
Nederlander "of liberal opinions" over den toestand van het lager 
onderwijs in zijn land, geschreven na een op verzoek van den 
Engelschen minister ingesteld onderzoek. Een vertaling van dezen 
brief is te vinden in de Haarlemsche Courant van 19 Maart 1870. 
In de N ederlandsche gedachten heeft GROEN een en ander maal 
over dien brief gesproken als afkomstig van een liberaal, be
hoorende tot die vele liberalen, van welke hij - anders dan van de 
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liberale partij - goeden dunk koesterde (Ned. Ged. 31 Maart 1870, 
blz. 211; 14 April 1870, blz. 233; 3 Mei 1871, blz. 306). 

Laat ik hier aanhalen de gedeelten, die GROEN overgenomen 
heeft: 

Het lijdt geen twijfel, dat, indien hier te lande het algemeen 
stemrecht gold, het tegenwoordige stelsel van onderwijs nauwelijks 
in stand zou kunnen blijven, en de Bijbel, de catechismus, en in 
Roomsch-katholieke deelen des lands de priesters, weder in de school 
zouden verschijnen. 

De groote onbillijkheid, dat uitstekende gezindte-scholen niet door 
de schatkist worden ondersteund, alleen omdat er godsdienstonder
wijs wordt gegeven, wordt meer en meer erkend door velen, die 
zelven het sectarisch onderwijs afkeuren. 

Nog onlangs heeft een der aanvoerders der radicale partij mij 
gezegd, dat zich bij hem hoe langer hoe meer de meening vestigde, 
dat de gemeenten in de keus van een stelsel van lager onderwijs 
behooren te worden vrijgelaten en dat haar vergund behoort te 
worden godsdienstonderwijs op de scholen te geven overal, waar 
zich een meerderheid ten gunste van zoo danig onderwijs verklaart, 
met bepalingen echter, welke de minderheid beschermen. Gij ziet, 
dat dit in allen deele overeenstemt met het stelsel, dat gij voor 
Engeland hebt voorgesteld, waarmee ik U gelukwensch. 

Het lijdt geen twijfel, of het aantal scholen, door Roomsch-katho
lieken en Evangelischen tegenover de staats scholen opgericht, neemt 
over de hand toe. 

Men gevoelt, dat de staatsschool, waar geen godsdienstonderwijs 
gegeven wordt, niet slechts een gaping doet overblijven, maar daar
enboven strekt om de kinderen voor den godsdienst volkomen onver
schillig te maken of zelfs vijandig te stemmen, daar zij de uren, 
buiten de school met de geestelijken doorgebracht, als verloren tijd 
beschouwen, die geen nut heeft voor de praktijk van het leven. 

Hij (de briefschrijver, aldus de minister) zegt, dat de plaatselijke 
twisten niet verdwijnen ,omdat men erover strijdt wie den onder
wijzer moet aanstellen; (en hij voegt erbij:) Ons stelsel heeft nog 
een ander gevaarlijk gevolg. Bij iedere algemeene verkiezing ver
deelt de onderwijskwestie de kiezers; zij wekt alle godsdienstige 
hartstochten op en wakkert die aan en verhindert, dat aan andere 
vraa'gstukken de noodige aandacht gegeven wordt. 

Ik zeg niet (aldus de minister), dat deze meening afdoende is, 
doch het is de meening van een ooggetuige, en ik maak er melding 
van ter rechtvaardiging van het regeeringsvoorstel, voorgedragen 
als het beste middel, dat tot onze beschikking staat, ter oplossing 
van een moeilijk vraagstuk. 
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Ik heb in deze aanhaling een paar woorden onderstreept, die 
duidelijk doen uitkomen, dat hier niet maar een relaas van feiten 
gegeven wordt, maar een voorstelling van zaken, waarbij van de 
instemming van den briefschrijver blijkt. 

GROEN laat op deze aanhalingen volgen: "Er zijn districten waar
in aan den liberalen volksvertegenwoordiger het otium cum dig
nitate reeds vroeger had moeten worden verleend. Zou een derge
lijk district den Dutch gentleman of liberal opinions niet, hoe eer 
hoe liever, in de gelegenheid behooren te stellen om in Nederland 
aan het tot stand komen eener soortgelijke wet mede te werken, 
als waaraan zijn brief bevorderlijk geweest is, en waarmee hij 
den Engelschen minister geluk wenscht?" 

GROEN twijfelde er dus niet aan, of hij had hier met een liberaal 
te doen, zij het een van bijzonderen aard, zooals hij ook A. PIERSON 
aanduidt. Het is niet zeker, of het GROEN toen reeds bekend was, 
dat deze liberaal Mr. D. J. MACKAY was. In ieder geval werd het 
in het jaar, dat nog voor de verkiezingen van 1871 verliep, alge
meen bekend en MAcKA Y zelf heeft het erkend. 

In 1871 moest in Tiel aftreden de graaf VAN LYNDEN VAN SAN
DENBURO. Hij behoorde tot de vrienden, die GROEN uitdrukkelijk 
had losgelaten, toen hij ook tegenover de conservatieve antirevo
lutionairen het driemanschap KEUCHENIUS, KUYPER, VAN OTTERLOO 
stelde. Het was niet te verwachten, dat in dit district dit drietal 
veel stemmencijfers zou behalen, en het lag dan ook voor de hand, 
dat de strijd zou gaan tusschen de liberalen en de conservatieven, 
die met VAN LYNDEN van SANDENBURO uitkwamen. Op 29 Mei 1871 
hield de Centrale (liberale) kiesvereeniging voor het hoofdkies
district Tiel in het Beursgebouw aldaar een vergadering, geleid 
door Mr. A. PIJNACKER HORDIJK. Er bleek in de afdeelingen maar 
één candidaat te zijn gesteld, nl. Mr. D. J. baron MACKAY. Het is 
te verstaan, dat in de vergadering stemmen opgingen om iets meer 
te weten van de meening van dezen candidaat over het onderwij s
vraagstuk. Ophemert ligt onder de rook van Tiel en de oude heer 
MACKAY had ook in de politiek nooit een onzeker geluid laten 
hooren, al nam hij sinds zijn benoeming tot vice-president van den 
raad van State niet meer deel aan de practische politiek. En men 
zal wel ter dege geweten hebben, wat ook later herhaaldelijk ver
zekerd is, dat in het godsdienstige althans de zoon de beginselen 
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van zijn vader beleed. Mr. PIJNACKER HORDIJK was dan ook al op 
kondschap uitgegaan. Hij had met den candidaat gesproken en een 
brief van hem ontvangen, waaruit bleek, dat deze een voorstander 
van de openbare neutrale school was, doch bereid om aan enkele 
bezwaren, aan de uitvoering der onderwijswet verbonden, tegemoet 
te komen. Zelfs was er nog een tweede brief van den heer MACKAY, 
die werd voorgelezen, waarin hij op eenige categorisch gestelde 
vragen omtrent de hoofdpunten van het onderwijsvraagstuk zoo
danige antwoorden gegeven had, dat "op de overtuigendste wijze" 
bleek, "dat de heer MACKAY onder de meest verklaarde voorstanders 
van de openbare staatsschool behoort te worden gerangschikt en 
in alle hoofd- en ondergeschikte punten een bestrijder is van hen, 
die de gesubsidieerde -sectescholen naast de openbare school zouden 
wenschen te zien verrijzen." 

En de brief aan GLADSTONE dan? Ook daarnaar vroeg Mr. L. J. 
H. PHILJPS van Zaltbommel. Blijkbaar had de voorzitter dezen brief 
mee betrokken in zijn gesprek met den candidaat. Die brief, aldus 
de heer PIJNACKER HORDIJK, is geen eigen meening van den heer 
MACKAY en geen critiek zijnerzijds op de wet van 1857 maar een 
referaat van de bezwaren, die "men" hier van zekere zij de tegen 
de wet had, samengesteld op verzoek van den minister. 

Het klinkt weinig overtuigend en het valt ons, eerlijk gezegd, 
tegen van een MACKAY, maar de vergadering was er blijkbaar 
tevreden mee, want, nadat de voorzitter ook nog zeer bevredigende 
mededeelingen had gedaan omtrent de meening van den heer 
MACKAY betreffende de inkomstenbelasting en het koloniale vraag
stuk, werd deze met algemeene stemmen tot candidaat der vereeni
ging geproclamerd. 

Dat was een buitenkansje voor de liberalen; de drager van een 
algemeen geachten en geëerden naam, die vooral in christelijke 
kringen een bijzondere klank had, als onverdacht liberaal hun 
candidaat. 

Men kan ook waarlijk niet zeggen, dat getracht is de liberale 
gezindheid van den candidaat te verbergen. Zijn christelijke be
lijdenis is blijkbaar voor de Tielsche liberalen geen bezwaar ge
weest. Reeds in de vergadering was gevraagd in het verslag der 
vergadering in de Tielsche Courant zeer in bijzonderheden de 
meening van den heer MACKA Y over het onderwij svraagstuk te doen 
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uitkomen. Aan een uittreksel uit dat verslag dank ik het boven
staande. Een poging mijnerzijds om de beide brieven van den heer 
MACKA Y zelf nog in handen te krij gen is niet met goeden uitslag 
bekroond. 

Het werd een heete strijd. Van het antirevolutionaire drieman
schap kregen KEUCHENIUS 1 stem, VAN OTTERLOO 2 stemmen en 
KUYPER 16. Toch heeft Dr. KUYPER gemeend, dat er reden was om 
over de candidatuur-MAcKAY het zijne te zeggen. De Heraut noemde 
de aan MACKAY aangeboden candidatuur van het standpunt der 
liberale kiesvereeniging "inconstitutioneel en dus onzedelijk" als 
speculatie op antirevolutionaire stemmen. Door den Ophemertschen 
predikant erop gewezen, dat het ging tusschen liberaal en conser
vatief, adviseerde het blad te stemmen op het driemanschap en 
anders thuis te blijven (De Heraut van 26 Mei en 7 Juni 1871). 
Men ontkomt niet aan den indruk, dat hierbij voorzat de gedachte: 
altijd nog liever VAN LYNDEN dan MACKAY, wat begrijpelijk is, gelet 
op beider standpunt in het onderwijsvraagstuk. 

Ook het conservatieve Dagblad van Zuidholland en 's Graven
hage toornde heftig tegen de candidatuur-MACKAY. De liberale pers, 
Algemeen Handelsblad en Nieuwe Rotterdamsche Courant lieten 
zich aan de andere zijde niet onbetuigd. Het Dagblad van 8 Juni 
1871 noemt MACKAY'S candidatuur een speculatie op de onnoozel
heid van een deel der kiezers niet alleen om den naam MACKA Y in 
dit district maar ook om de verzekering, dat MACKAY Jr. op gods
dienstig terrein de meening zijns vaders zou zijn toegedaan. Wat 
daarvan zij, aldus het blad, de heer MACKAY is op politiek gebied 
begrippen toegedaan, die noodwendig moeten leiden tot de dwa
lingen der socialisten en communisten en dus tot de schriktooneelen 
van het Parijs in 1871. Zijn politieke richting loopt uit op het 
omverwerpen van alle geloof en gezag. 

Ontrouw aan het antirevolutionaire vaandel heeft ook De Heraut 
MACKAY niet verweten; integendeel - het blad erkende op grond 
van zijn advies aan GLADSTONE, dat MACKAY liberaal was, maar als 
GROEN had het gehoopt in hem te mogen zien een aanhanger van 
het liberalisme van echten teelt en echten stempel, verafschuwende 
het coterie-liberalisme, wiens candidatuur onder eigen vlag een 
gelukkig levensteeken zou zijn geweest, maar die nu was inge
lijfd in het corps der doctrinaire liberalen. 
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MACKAV kwam met 1121 stemmen er 41 boven VAN LVNDEN VAN 
SANDENBURG uit en hiermee hadden de liberalen het district op de 
conservatieven veroverd. Het liet Dr. KUVPER geen rust. Tever
geefs trachtte hij GROEN over te halen om in de N ederlandsche 
Gedachten een woord van afkeuring over de candidatuur uit te 
spreken. Dit post festum te doen, zouden de vrienden van VAN 
LVNDEN mij niet ten onrechte kwalijk nemen, was GROENS bescheid 
(GROEN-GOSLINGA blz. 146/7). 

Veertien dagen later heeft Dr. KUVPER zich met een brief recht
streeks tot MACKAV gewend. Uit het antwoord van 21 Augustus 
1871, in het KUVPER-archief bewaard, is de inhoud van KUVPERS 
brief duidelijk. Blijkbaar kenden KUVPER en MACKAV elkaar goed. 
Het antwoordschrijven is een zoogenaamd "Amice-briefje". Niet 
onmogelijk is, dat zij elkaar ontmoet hebben bij GROEN, die gaarne 
jongere vrienden aan zijn tafel zag. Op de fantastische voorstel
lingen van De Heraut wil MACKAV evenmin antwoorden als op 
de insinuaties der conservatieve bladen, maar voor KUVPER heeft 
hij, ofschoon de aard van diens bestrij ding hem leed deed, een 
vriendschappelijk antwoord en eenige vertrouwelijke mededee
lingen over. Gij hebt u, zoo betuigt hij, in uw verbeelding van 
mij een beeld gemaakt, dat niet aan de werkelijkheid beantwoordt. 
Hij ontkent, dat zijn candidatuur aan die van VAN LVNDEN afbreuk 
heeft gedaan, omdat rechtzinnige kiezers zich juist de vraag zou
den stellen: wat scheidt deze twee rechtzinnigen? en dan zou 
blijken, dat dit het schoolvraagstuk en de verhouding tot de ultra
montanen was. KUVPER had de opmerking gemaakt, dat de christe
lijke gemeenschap tusschen de familiën in ons land nu den indruk 
moest maken niet zwaar te wegen. MACKAV antwoordt met een 
wedervraag: was de candidatuur der drie christelijke candidaten 
van GROEN tegenover de aftredende christelijke leden geoorloofd? 
En in zijn geval was het meeningsverschil grooter. Er was niet 
wat KUVPER noemde een ultimatum van de liberalen geweest, maar 
hij had aan den voorzitter der liberale kiesvereeniging in alle bij
zonderheden meegedeeld hoe hij over het onderwijs dacht uit vrees, 
dat enkelen toch nog op hem zouden stemmen en dan later berouw 
mochten hebben niet VAN LVNDEN of VAN OTTERLOO gestemd te 
hebben. De candidatuur was hem aangeboden. Aarzeling zijner
zijds zou grond hebben gegeven voor het verwijt dat hij voor zijn 
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beginselen niet durfde uitkomen. Om een beginsel had hij ge
streden, bestrijdende de beginselen van VAN LYNDEN. Nog deelt hij 
mee, dat zijn vader zich bij deze stembus onthouden heeft. "Ik 
geloof," dus merkt hij op, "dat zelden eene candidatuur berede
neerder, onafhankelijker en opregter is voorgedragen, zelden feller 
en per~oneler bestreden, maar dat ook tengevolge daarvan de 
kiezers zelden beter geweten hebben, wien en wat zij stemden." 

Het moge zoo zijn, dat noch aan MACKAY'S zijde noch aan die 
der liberale kiesvereeniging eenig onedel wapen in dezen verkie
zingsstrijd is gebezigd, desondanks blijft het waarschnijlij k, dat 
onder de 41 stemmen, die MACKAY boven VAN LYNDEN verwierf,er 
verscheidene zijn geweest, die niet van liberale kiezers kwamen. 
Een paar maanden later won VAN LYNDEN het met 1200 van de 
2116 stemmen van den liberaal in hetzelfde district. 

Maar toen MACKAY vier jaar later moest aftreden, kreeg hij 
niet minder dan 1350 van de 2259 stemmen, en de conservatieve 
antirevolutionair Mr. J. W. GEFKEN kwam niet verder dan 893 
stemmen. 

Onder het laatste ministerie-THoRBECKE kwam MACKAY in de 
Kamer. Zijn belangstelling daar ging telkens weer in dezelfde 
richting, zooals vooral bij de jaarlijksche behandeling der begroo
tingen bleek. Onder de onderwerpen, die hij geregeld aanroerde, be
hoorde het onderwijs. Maar nimmer mengde hij zic? in den school
strijd. Toen in 1871 en 1872 bij de gedachtenwisseling over het 
antwoord op de troonrede van antirevolutionaire zijde voorstellen 
werden gedaan, die in de richting van tegemoetkoming aan de be
zwaren van hen, die voor hun kinderen christelijk onderwijs be
geerden, wezen, ging MACKA Y ook bij de stemming niet met hen 
mee. Het was het vakonderwijs in burger dag- en avondscholen, 
het landbouwonderwij s, het middelbaar- en het hooger onderwij s 
in het algemeen, waarvan hij telkens weer de belangen bepleitte. 
Op dit gebied verkondigde hij veelzins vooruitstrevende denkbeel
den, als waarvan hij op sociaal gebied reeds eerder had blijk ge
geven. Ook het vakonderwij s wilde hij dienstbaar maken aan 
het vrijwaren van den ambachtsstand van socialistische en com
munstische invloeden. Warm pleitte hij in 1872 voor het wetsont
werp tot afschaffing der bepalingen van de artt. 414--416 der 
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Code pénal, bedoelende onder meer op te heffen de beperkingen, 
waaraan voor arbeiders het recht van vereeniging en vergadering 
verbonden was. Heftig was de gedachtenwisseling. De een noemde 
het ontwerp er een "tot bevordering van de Internationale" en ver
wachtte er voor het minst werkstakingen van, terwijl andere 
tegenstanders er een stap achterwaarts op sociaal gebied in zagen. 
MACKAY vatte de zaak nogal nuchter op. De wetgever, dus be
toogde hij, heeft jegens de arbeidende klasse niet meer of minder 
maar gelijke verplichtingen als jegens de andere klassen. De sociale 
kwestie zou naar zijn meening met dit ontwerp geen schrede nader 
tot haar oplossing komen, evenmin als door verbetering van arbei
derswoningen of door het maken van bepalingen omtrent den 
arbeid van fabriekskitlderen. Daarvoor achtte hij de sociale kwestie 
te ingewikkeld en "buiten het bereik der wetgeving" vallend. Toch 
pleitte hij twee jaar later ten gunste van het ontwerp-VAN HOUTEN 
om overmatigen kinderarbeid tegen te gaan. Hij legde daarbij vast, 
dat hij niet zou te vinden zijn voor beperking van werkuren voor 
volwassenen. 

Bij deze en andere onderwerpen wees MACKAY telkens op buiten
landsche verhoudingen en bepalingen. Vooral zijn bekendheid met 
Engelsche staatslieden bewees hem daarbij goede diensten. Als hij 
sprak over Nederlandsch-Indische aangelegenheden mocht hij 
gaarne een vergelijking maken met Britsch-Indische toestanden. 

Hij juichte toe een besluit van den Amsterdamschen gemeente
raad om "een gering aantal uitstekende en onvermogende leer
lingen" tot de hoogere burgerscholen voor jongens en meisjes toe 
te laten met vrij stelling van schoolgeld. Ook de deuren van het 
hooger onderwij s wilde hij voor minder gegoeden open zetten. 

Na den dood zijns vaders erfde op DONALD MACKAY over de 
Schotsche titel lord REAY. Hij ging naar Engeland, huwde er, be
dankte als Kamerlid en liet zich ginds naturaliseeren. In zijn tweede 
vaderland kwam hij tot groot aanzien, werd verheven in de 
"peerage" en kreeg zitting in het Hoogehuis. Aanhanger van 
GLADSTONE en aangesloten bij de liberale partij, werd hij in 1885 
benoemd tot gouverneur van Bombay, waar hij vijf jaar bleef, 
en, teruggekeerd in Engeland, was hij in 1894/5 korten tij d onder
staatssecretaris voor Indië. 
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Belangstelling in zijn eerste vaderland bleef hij altijd koesteren. 
Van de gebeurtenissen op kerkelijk en staatkundig gebied hield 
hij zich op de hoogte, en hij kon daarover met kennis van zaken 
spreken. Hij bleef zijn oude godsdienstige belijdenis getrouw. 
Waarschijnlijk voelde hij later zich het meest aangetrokken tot 
de vrij-antirevolutionaire en christelijk-historische richting. Bij 
zijn jaarlijksch bezoek aan Nederland behoorde Jhr. A. F. DE 
SAVORNIN LOHMAN tot degenen, die hij geregeld bezocht. Ook stond 
hij met dezen in briefwisseling. Aan eenige brieven in het LOHMAN
archief, waarvan mij welwillend inzage werd verleend, ontleen ik 
het volgende. 

In een brief van 17 Devember 1918 spreekt hij over de ont
wrichting der maatschappelijke toestanden, die hij weet aan mis
kenning van het christendom. Hij wees op de plicht der kerk om 
duidelijk te maken de beteekenis van de christelijke beginselen 
op elk gebied, vooral op dat der sociale verhoudingen en aangaande 
de wijze, waarop men zijn vermogen en vermogens heeft te beste
den. De Oranjebetoogingen hadden diepen indruk op hem gemaakt, 
maar veel meer dan Oranjegezindheid meende hij noodig in den 
strij d tegen het socialisme. Aan rechtmatige verlangens ten gunste 
van de arbeidende klasse wilde hij voldoen. 

Op hoogen leef tij d gekomen, bleef hij, zooals hij aan prof. GEYL 
verklaarde, al zijn hoop stellen "op de eeuwige waarden van zijn 
godsdienst". Sprekender is wat hij na zijn 80sten verjaardag, een 
jaar vóór zijn overlijden, aan jhr. DE SAVORNIN LOHMAN schreef: 
"De Heer heeft mij bij zonder gezegend. Het zondenregister is ver
pletterend, maar de Heer vergeeft en vergeet. Mijn gehechtheid 
aan mijn geboortegrond, ... de begraafplaats van tal van vrienden 
en betrekkingen, is hechter dan ooit. Ik ben zeer gevoelig, dat men 
in Nederland mij niet vergeet. Vooral in de mij opgelegde beproe
ving van gemis van het gebruik van mij n linkerbeen heb ik onder
vonden welk een voorrecht het is aan de hand Gods te wandelen ... " 
Amsterdam, 30 November 1939. 
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DE HOUDING VAN DE CHRISTELIJKE 
SCHRIJVERS IN DE EERSTE TWEE EEUWEN 
VAN ONZE JAARTELLING TEGENOVER DE 

TOENMALIGE WIJSBEGEERTE 
DOOR 

DR. W. A. VAN ES. 

Il (Slot). 

Toch mag dit alles niet zoo worden opgevat, alsof men ook van 
christelijke zijde in het geheel niets goeds zag in de wijsbegeerte 
van toen. Wel was er in de beoordeeling heel wat verschil, zoowel 
wat het standpunt der christelijke scribenten onderling betreft, als 
in de beoordeeling van de onderscheiden wij sgeerige richtingen. 
Doch zelfs een THEOPHILUS, die, gelijk we zagen, anders, ook in wat 
de toenmalige wij sgeeren hadden uitgesproken, zelfs geen vonkske 
zag, wat ook, dat aanspraak op de waarheid kon maken 42), geeft 
toch in één adem weer de mogelijkheid van het bestaan bij hen van 
eenige waarheid toe, zij het dan ook met dwaling vermengd, zoodat 
het evenals wijn en honig, waar doodelijk vergif mede gemengd 
is, toch weer schadelijk en onbruikbaar werd (Il 12). En IRENEUS 
moge dan al niet met zoo vele woorden zeggen, dat hij daarmede 
de heiden,sche wijsgeeren op het oog heeft, toch kan er nauwelijks 
aan worden getwijfeld, wanneer hij het (IIl 25, 1) heeft over 
heidenen, die, minder genotzuchtig, en niet zoo ver door het hei
densch bijgeloof meegevoerd, zij het dan lichtelijk bewogen door 
de voorzienigheid Gods, zich hadden bekeerd, zoodat zij den over 
alles voorzienigheid oefenenden Vader, als Vervaardiger van het 
heelal hebben erkend. Evenzeer geeft de grijsaard in de bekeerings
geschiedenis van JUSTINUS meermalen teekenen van instemming, 
wanneer de martelaar zijn meestal platonische gedachten ontwik
kelt. Zoo wanneer JUSTINUS voor hem omschrijft, wat hij onder 
God verstaat (3); of als zijn meening uitspreekt, dat het alleen 
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de goeden zijn, die God zien, hoewel de grijsaard dan van oordeel 
is, dat daartoe ook noodig is de toerusting met den Heiligen Geest 
( 4) ; of dat de menschen reeds hier in het leven "kunnen begrij pen, 
dat er een God is, en dat gerechtigheid en vroomheid iets schoons 
is" (4). In het bijzonder echter moeten we hierbij op JUSTINUS 
en ATHENAGORAS wijzen. Beide sluiten in hun betoog heel vaak, 
in het bijzonder dan bij PLATO aan (Ap. I 20; Ath. 6, 16, 20, 26, 
29), en beroepen zich op het wijsgeerige gilde als getuigen (Ath. 
23), zich bewust met hen het zelfde te zeggen (Ap. I, 20, 23; 
Ath. 19), met name wanneer het gaat over de eenheid en de on
geschapenheid van God; al heeft dan zeker zulk een beroep bij hen 
ook een uitgesproken apologetisch en propagandistisch karakter 
(Ap. 120; Ath. 6 e. a. p. 11), en wordt daarbij .staande gehouden, 
dat dan zulke dingen toch door het christelijk geloof weer beter, 
Gode waardiger, en ook met grootere zekerheid worden voorge
dragen (Ap. I 20). Zoo ziet JUSTINUS ook bij de heidensche dichters 
en wijsgeeren, nog "waarheidszaadjes" (spermata alêtheias Ap. I 
44), al is het dat zij ze toch niet nauwkeurig hebben verstaan, zooals 
ook in de innerlijke tegenspraak (I 44; II 13) uitkomt. En in ver
band met de Stoicijnen erkent hij, dat zij, zooals een HERACLITUS 
en een MVSONIUS, althans op zedelijk gebied goede dingen hebben 
gezegd, en denkbeelden hebben verkondigd, die wel niet in alle 
opzichten met de Christelijke leer overeenstemmen, maar er toch 
ook niet geheel van afwijken (II 8, 13). Beide, zoowel JUSTINUS 
als ATHENAGORAS handhaven dan het vermogen ook van den na
tuurlijken mensch om kennis van God te hebben (Ath. 24) en goed 
en kwaad te onderscheiden (Ap. II 14). En JUSTINUS gaat in deze 
waardeering dan zelfs zoo ver, dat hij mannen als SOCRATES en 
HERACLITUS en huns gelijken met een Abraham en de vrienden 
van Daniël, Elia en dergelijken op één lijn stelt; zelfs in zeker 
opzicht als "Christenen" beschouwt; en gaat dan wel geheel over 
de scheef, wanneer hij zelfs hun eeuwige zaligheid mogelijk acht 
(1,46) 43). Het merkwaardigst echter is met het oog op het oordeel 
van JUSTINUS, wat we daarvan vinden in de fragmenten van zijn 
tractaat over de Opstanding. Ook hier handhaaft hij met klem de 
autarkeia, de zelfgenoegzaamheid van het christelijk geloof, dat 
zijn eigen geloofsberedeneeringen heeft, en voor wat hij daar "de 
menschelijke en wereldlijke redeneeringen" heet, onkwetsbaar is 
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(1). Ook elders legt hij er den nadruk op, dat zij ook als Christe
nen volstrekt niet de erkenning van hun standpunt vragen op grond 
van de overeenstemming, met wat de heidensche schrijvers zeiden 
(Ap. 123). Dat wil echter niet zeggen, dat hij daarom de waarheid 
en zelfs de bruikbaarheid van zulke niet-christelijke (exothen) 
meeningen over het geheel heeft willen loochenen. Er is niets 
"buiten God", zegt hij, ook de wereld niet, welke zij n maaksel is, 
en zulke rederreeringen kunnen worden gebruikt om den ongeloo
vige met zijn eigen argumenten te bestrijden, en zoo bij hem plaats 
te maken (chórein) voor het Evangelie (5). Doch ook voor dege
nen, die gelooven, zijn ze niet zonder nut, wanneer hun geloof nog 
zwak is, en daardoor wordt aangetoond - bij wijze van argu
menturn a minori -' dat de christelijke geloofswaarheden, i.c. de 
leer der opstanding, zelfs wel volgens de heidenen, d. w. z. de on
geloovigen te handhaven zijn; hoeveel te meer dan nog voor dege
nen die gelooven (5, 6). Ook in de heidensche redeneeringen ziet 
JUSTINUS dus nog wel iets, dat uit God is. Wanneer hij dan ook 
de heidenen beschouwt als menschen, die "buiten het geloof" (ektos 
tês pisteos) staan, en de moeder van hun redeneeringen het onge
loof noemt, dan denkt hij daarbij bepaald aan verwerping van 
christelijk geloof. Doch ook de heidenen hebben volgens hem ge
loof (5), zoodat, wie van hen ook de "wereldlijke redeneeringen" 
niet aanvaarden, voor hem bij uitstek (lian) ongeloovig zijn, onge
looviger nog dan de "ongeloovigen" (5) 44). 

Deze waardeering gevoelde men dan echter niet voor alle wijs
geerige scholen in dezelfde mate 45). In het bijzonder betrof zij 
PLATO 46), waarover men zich dan ook niet behoeft te verwonderen, 
wanneer men bedenkt, dat met name een JUSTINUS (Ap. II 12; Dial. 
2) en een ATHENAGORAS 47) vóór hun bekeering warme Platonisten 
waren geweest, en in hun denkbeelden ook daarna zich met PLATO 
het meest verwant zijn blijven gevoelen 48). Zoo schuilt er ook wel 
eenige waarheid in wat GEFFCKE 49) daarvan zegt, dat men graag 
nog meer overeenstemming had gevonden, dan er reeds was. Zelfs 
voor wezenlijk christelijke leerstukken, als de leer der Drieëenheid, 
van den Heiligen Geest 50) enz. vond men aanduidingen of toespe
lingen bij hem. Toch gaat het o. i. te ver, wanneer dit wel eens in 
dien zin wordt opgevat, alsof zij het Platonisme in de kerk hebben 
binnengehaald, en aan de ontwikkeling van het christelijk denken 
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een Platonischen inslag zouden hebben gegeven 51). Ze bleven hun 
zelfstandigheid bewaren, en hielden hun critiek ook op PLATO niet 
terug en het beslissend gezag bleef voor hen altij d de openbaring 
der Schrift 52). 

Verklaring voor dit goede element, ook in de Grieksche philoso
phie, zocht men van christelijke zijae dan in de drieërlei weg, 
waarbij vooral het overwegend religieus karakter van de apologe
tische kritiek niet uit het oog moet worden verloren. 

Meest dacht men daarbij aan navolging 53) van Mozes en andere 
Oud-testamentische schrijvers, waarbij de sporen in de toenmalige 
traditie van een verblijf van PLATO en andere Grieksche denkers 
en dichters in Egypte, als tusschenscha'kel dienen moest (Tatianus 
40; Theoph. Il 37 V.v.; III 25, en vooral Coh. 14; 20 v.v.) , JUSTINUS 
spreekt daarbij dan echter alleen van uitgangspunten (aphormai; 
Ap. 144 53 ). Niet altijd heet dan de bedoeling goed begrepen te zijn 
(Just. I 59; Tat. 40; Coh. 29, 31). Ook zou wel de zin veranderd 
en de afkomst verzwegen zijn (Coh. 32 v.) uit vrees voor het 
volk of een lot als van SOCRATES (Coh. 20 vv.; 32) ; doch ook wel 
om den indruk te maken iets "eigens" te zeggen (Tat. 40); dan 
wordt het dus opzettelijk plagiaat, zoodat THEOPHILUS z·eIfs met 
zooveel woorden van "diefstal" spreekt (I 14; Il 37). In verband 
daarmede (Tat. 40) wordt dan ook op de hoogere oudheid van de 
Oudtestamentische geschriften gewezen (Theoph. Il 30; III pass.). 

Bij een andere verklaring ziet men er meer een nawerking in, 
namelijk van een kennis, waarvan het menschelijke leven oorspron
kelijk zou zijn uitgegaan, doch daarna zou zijn afgedwaald. 

Het is inzonderheid ARISTIDES, die den levensgang der heidenen, 
religieus, zoowel bij Chaldeën (3 v.v.), als Grieken (8) of Egyp
tenaren (12) zoo als "afdwaling" (planê) ziet (3, 13), en dit dan 
achter de "elementen" (stoicheia) en begeerlijkheden aan. Doch 
ook dichters en wijsgeeren hadden daaraan schuld (3), zooals voor
al in de Syrische lezing van zijn geschrift uitkomt (3, 13) 53). Ook 
het Jodendom beziet ARISTIDES onder hetzelfde licht (14). IRENEUS 
spreekt zoo van de ouden en van die onder de eerste menschen uit 
de overlevering der protoplasten met name hun monotheistische 
overtuiging bewaard hadden (Il 9, 1). En de Coh. ziet in de bewa
ring er van een bijzondere leiding der goddelijke voorzienigheid, 
omdat daarbij nu bij de prediking van het christelijk geloof kon wor-
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den aangeknoopt (14; 36). Ook de invloed der daemonen wordt 
daarbij verondersteld (Just. Apo!. pass.; Tat. 15; Ath. 24, 27 e. a.). 

Een meer principieele verklaring, en daarom van meer belang 
voor ons doel, beproeven dan nog IRENEUS en de beide meer philo
sophisch aangelegde JUSTINUS en ATHENAGORAS. Zij zoeken de ver
klaring in wat men een "algemeene Godsopenbaring" zou kunnen 
noemen, in "natuur" (Ir. 11 24, 4; Theoph. I 5, 10), "schepping", 
(Ir. 9, 1; 27, 2), of "wereld" (11 9, 2), die de gedachte aan den 
Schepper opwekt (suggerere), en haar Maker doet zien (ostendere, 
manifestare). IRENEUS merkt daarbij dan een "magna intuitas" et 
sensibilitas potentissimae et omnipotentis eminentiae", een "groot 
onmiddellijk inzicht en gewaarwording 54) van de hoogst mogende 
en almachtigeemineb.tie" van God op, zoowel wat zijn bestaan be
treft, als Zijn deugden (11 6, 1). 

Daarvoor ziet hij dan tweeërlei oorzaak: Aan de zij de van God 
gelegen in Diens providentie (ook 11 25, 1) ; aan de zij de van den 
mensch in een in zijn geest ingevoegde rede (mentibus infixa ratio: 
ook 111 12; 11). Want, zoo zegt hij daar (11 6, 1), God is wel voor 
Zijn schepselen "onzichtbaar vanwege de verhevenheid; doch niet 
onbekend vanwege de voorzienigheid", waarin Hij zijn heerschappij 
over allen uitstrekt. Uit Zijn werken wordt Hij, d. w. z. God, als 
de betere openbaar (a pparet), terwij I de schepping een getuigenis 
van Gods eenheid en Gods bestuur, en een klare openbaring (luci
dia adapertio) heet (11 27. 2). Zulk een kennis is ook voor de 
schepselen noodig, in zoover zij in Zijn eigendom verkeeren, en 
als Zij n schepselen bestaan, en door Hem worden in stand gehouden 
(11 6, 1), ook Zijn voorzienigheid over hen gaat, en zij door Hem 
worden bestuurd (111 25, 1) ; met name voor zooveel zij niet rede
loos zij n (irrationabilis) en zij de genoemde sensibilitas van Gods 
voorzienigheid hebben (111 25, 1), hoever zij ook van Hem mogen 
zijn afgevallen (11, 6, 1). Zoo de engelen (11 6, 1). En zelfs de 
dieren, hoewel zij zonder rede zijn (irrationabiles), hebben daarvan 

. nog wel gevoel, zoo als dan uit de bezweringen zou blijken (11 6, 2). 
Doch ook de menschen (11 6, 1); en ook de heidenen (111 25, 1), 
ook vóór de komst van Christus (11, 6, 2). Het is dan die in hun 
geest ingevoegde rede, welke hen daarbij beweegt, en hun de een
heid van God en zijn heerschappij over alle dingen onthult (revelat, 
11 6, 1). Deze natuurlijke kennis is dan echter allerminst onbe-
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grensd, maar strekt zich in de natuur (opera naturae, II 24, 4) 
over de creatuurlijke dingen (res creaturae II 28, 3; in hac crea
tura II 28, 2) alleen uit voorzoover zij "voor de voeten" (ante pedes 
II 28, 2), "bij ons" (II 28, 2) zijn, "in het gezicht komen" (in 
aspectum veniunt, II 27, 2), in der menschen macht zijn gegeven, 
aan zijn kennis zijn onderworpen, door ons getast en gezien worden 
(II 28, 2) enz. De andere dingen moeten aan God worden over
gelaten. 

Ook is deze openbaring volgens IRENEUS wel algemeen (II 6, 2) : 
doch daarom deelen nog niet alle menschen evenzeer in haar. Er 
moet dagelijks studie voor worden gemaakt (II 27, 1). Ook zijn 
er bepaalde eigenschappen toe noodig: van moreelen, intellectu
eelen en religieuzen aard. Men moet niet stompzinnig (hebes) zijn, 
niet door het licht verblind worden, of daarvoor moedwillig de 
oogen sluiten, geen leeghoofd (vanus) zijn, noch de verlokselen en 
lusten hebben gediend, of door de bijgeloovige vereering der afgo
den zijn afgeleid, maar verstand (sensus) hebben en wel gezond 
(sanus II, 27, 1) verstand, dat bedachtzaam (sine periculo), vroom 
(religiosus) en waarheidslievend (amans verum) is, en goede zorg 
voor de zeden hebben (II 19, 19; 27 I, 2). Dezulken staat God bij 
met Zijn raad (consilium), en worden, zij het dan lichtelijk (tenui
ter ), door Gods voorzienigheid tot bekeering bewogen om den 
Maker van dit heelal te erkennen, als den alles met Zijn voor
zienigheid verzorgenden en de wereld hier bij ons ordenenden 
Vader (III 25, 1). 

Ook ATHENAGORAS laat zich hierover uit, doch als Christen-wijs
geer meer platonisch georiënteerd. Hij heeft het daarbij dan ook 
niet alleen over de kennis van God, maar ook over die van de 
materie, de verschijningsvormen (eidê) en de wereld (7). 

Hij verdeelt de dingen in die, welke door het verstand (noêta), 
en die door de zintuigelijke waarneming (aisthêta) worden gekend; 
ziet met PLATO alleen in verstand (nous) en rede (logos) het mid
del om God te aanschouwen (theórein), te kennen (noein) en te 
begrijpen (5, 15, 233). Hierin is de mensch van de dieren onder
scheiden, dat hij, als het beeld Gods daartoe verstand, rede en 
redelijk oordeel (logikê krisis) ontving, en dit niet alleen om het 
wezen der dingen (ousiai) te kennen, maar ook God en Zijn macht, 
wijsheid en rechtvaardigheid (Res. 12, 13, 15), en zich met die 
A. St. 3-m. XI V 9 
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rede tot de bovenzinnelijke dingen op te heffen (huperkuptein 22. 
25). De drang daartoe gaat uit van wat hij dan de "sumpatheia" 
met God en de hoogere wereld heet, een uitdrukking waarschijnlijk 
aan de destijds domineerende philosophie van Poseidonius ont
leend 55). Deze sumpatheia - dit meegevoelen d. w. z. met 
God - is dan het gevolg van een "blazing" (pnoê), welke van God 
(para theou) is, zegt hij in de Presb. (7), volgens (kata) welke 
wijsgeeren en dichters elk door zijn eigen ziel zouden zijn bewogen 
geweest, om te beproeven of hij in staat was de waarheid te vinden 
en te verstaan. Niet onwaarschijnlijk denkt ATHENAGORAS daarbij 
dan aan Gen. 2 : 7, waar de Grieksche vertaling voor "adem" 
des levens ook dit zelfde woord (pnoê) gebruikt. Ook THEOPHILUS 

spreekt (I 7) van den Geest Gods, Wiens "adem" (pnoê) alles 
levend maakt. Dan schuilt de oorzaak van deze sumpatheia, welke 
den mensch tot onderzoek dringt, in de levensbezieling welke van 
de schepping af van God in den mensch is uitgegaan. Elders wordt 
van deze "sumpatheia" nog gezegd, dat zij op de hemelsche sfeer 
is gericht (21), en op de goddelijke dingen betrekking heeft (25). 
In par. 22, dat het ontbreken van deze "sumpatheia" de oorzaak 
is, dat men zich niet met de rede tot de bovenzinnelijke dingen 
kan opheffen. Er is dus verband tusschen de "sumpatheia" en 
de rede. 

Ook volgens ATHENAGORAS komt dit echter bij alle menschen niet 
op dezelfde wijze tot zijn recht. 

De massa ("de velen") ontzonk in het polytheistisch heidendom 
aan de grootheid Gods, d. w. z. aan het besef daarvan; mist de 
genoemde "sumpatheia", en is zoo onmachtig zich met de rede 
tot de bovenzinnelijke sfeer op te heffen. Hun begeerte gaat op in 
de materieele verschijnselen, en terwijl zij omlaag zinken, komen 
ze in de macht van de demonen, en van den hylischen geest, welke 
de materie beheerscht en tegen God is gekeerd (24, 27). Zelfs 
spreekt ATHENAGORAS van een logos tês hulês, een "zin der mate
rie", als tegenstelling met den logos tês sumpatheiä den zin dezer 
sumpatheia, volgens welke de weder strevende geest de menschen 
individueel en sociaal doordringt (27). Zulke menschen hebben dan 
geen notie meer (anaisthêtein) van den werkelijk (ontös) bestaan
den God; missen alle aanschouwing der waarheid, en alle begrip van 
den Vader en Maker van het heelal (27). Zelfs geen schijn (onar, 
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droom) van kennis hebben zij van wat God is, ononderwezen en on
geoefend als zij zijn, in de kennis zoowel van de natuur, als van 
God 56). Bij hen is alle onderscheiding tusschen God en materie, ge
lijk ook besef van den afstand tusschen beide weg (15). Hun zielsbe
weging is onredelijk (alogos) en op beelden gericht (27). Met het 
algemeene vooroordeel behept nemen zij zonder toetsing de goden
verhalen aan (23) en vervallen op geheel onoordeelkundige wijze 
tot afgodendienst (5). Ook PLATO was van meening, dat het niet 
mogelijk is zulke menschen van gedachte te doen veranderen (23). 
Toch waren er volgens ATHENAGORAS ook wel andere menschen, 
die kritisch aangelegd (kekrimenos) en geboren bespiegelaars (in 
theóriäi gegenotes, (20) naar wetenschap over God zochten (5) 
en over God doordachten (perinoein) en lettende op gezonde rede
neeringen en daarin niet onervaren (27), wel tot kennis van God 
kwamen, al moest ook PLATO erkennen, dat het een "werk" - wij 
zouden zeggen "een heel werk" - was (6. 23), al bleef de kennis 
altijd beperkt (7) 57) en bereikte men door gemis aan zekerheid 
zonder openbaring zijn doel niet (7). Als bron van Godskennis 
ziet dan ook ATHENAGORAS de schepselen Gods, die door Hem wor
den bestuurd en die Hij ook als een Kunstenaar en Pottenbakker 
met schoonheid vervult en als een welluidend speeltuig bespeelt 
(15, 16), terwijl men de verschijnselen als lucht, ether, water, met 
Euripides als vormen van daarin verholen dingen opvatte (5) 58). 

Het meest en het meest concreet wordt hierover door JUSTINUS 
gesproken. In zijn gesprek met den grijsaard bij zijn bekeering 
had hij uiteengezet, hoe volgens PLATO de mensch in zijn verstand 
(nous) een "oog" had, waarmede hij "het zijnde" (to on), dat bij 
hem God is, kon zien, hoewel het "boven alle wezen" (epekeina 
pasês ousiäs) was, en onzegbaar en onuitsprekelij'k, maar alleen 
"goed en schoon"; en dat dit plotseling in ·een wel daarop aange
legde ziel aanwezig is, omdat de ziel daarmede verwant is (dia to 
suggenes) ,en het ook zelf begeerte heeft om te worden gezien 59). 

Uit de Apologie blijkt dan, dat JUSTINUS deze platonische opvatting 
ook in zijn christelijke periode niet geheel heeft losgelaten. Hij 
spreekt daar van de voortreffelijke uitspraken, welke men bij 
PLATO en anderen, Stoicijnen, dichters en schrijvers vindt. Dit 
deden ze omdat zij "het verwante" (to suggenes ) zagen. Welke 
verwantschap is bedoeld, wordt niet met zooveel woorden gezegd. 
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Doch dat ze dit zagen, wordt als oorzaak daaruit verklaard, dat 
zij in den "goddelijken uitzaaiings-Iogos" (logos spermatikos) 
deelden, zoodat voor de hand ligt ook aan dezen logos te denken, 
als dengenen, waarmede dat goede, waarvan hun woorden spra
ken, verwantschap had. In ieder geval school iri dit aandeel, dat 
ook zij in dien goddelijken "uitzaaiings-Iogos" hadden, de oorzaak 
(apo), waarom zij zoo spreken konden. Deze Logos is dan bij 
JUSTINUS de Christus, de Zoon van God (Ap. I 12, 33, 63; II 6) ; 
Zijn eerstgeborene (Ap. I 23; 40), de eerste kracht na God (Ap. 

132) en tezamen met God (sunon), door Wien God ook de wereld 
geschapen heeft, na eerst in Hem het beeld van de wereld te hebben 
uitgedacht (ennoêthenta Ap. I 64). In Christus is deze Logos 
mensch geworden (Ap. I 5, 23, 46; II 10 e.a. pll.). Die was het ook, 
Die in en door de profeten sprak (Ap. I 36, 59), en de toekomende 
dingen voorspelde (Ap. II 10); en mensch geworden ook zelf de 
waarheid tot erkenning bracht (Ap. I 5, 10; II 10). Deze Logos had 
zich daartoe echter ook van SOCRATES e. a. als zijn instrument (dia) 
bediend. Hij is als zoodanig "ingeplant" (Ap. II 13) in ieder 
mensch (Ap. II 10), en geheel het menschelijk geslacht heeft aan 
hem deel (metesche Ap. I 46). Evenwel niet zoozeer aan Hem zelf. 
als wel aan een zaad (sperma II 8), of uitzaaiing (spora Ap. II 
13), dat het geheele menschelijke geslacht ingeboren (emphutos) 
is, en zoo uitzaaiings-Logos (logos spermatikos) wordt geheeten 
(Ap. II 13). 

N u waren er menschen en er waren er geweest, die met 
dezen Logos leefden. JUSTINUS noemt als zoodanig Abraham 
en de vrienden van Daniël. Doch evenzeer SOCRATES, HERACLITUS 
en dergelijken (Ap. 146) 60) ; en destijds ook MUSONIUS en anderen 
(II 8), die daarom het kwade hadden zoeken te ontvlieden (Ap. 

II 8). Deze werden echter gehaat en vervolgd (Ap. I 46; II 8), 
en zelf.s voor atheïsten gehouden (Ap. I 46). Anderen daarentegen 
leefden zonder den Logos (aneu I 46; alogos 1 12), en waren on
deugdelijke (achrêstos) menschen en die genen naar het leven 
stonden (Ap. I 46). In het tractaat over de Opstanding ziet 
JUSTINUS in dezen, in Christus verschenen, Logos dan zoo ook de 
zekerheid (pistis) en bewijs (apodeixis) van alle dingen (1). Toch 
staan daarom de heidenen in dit opzicht nog niet met de Chris
tenen op één lijn. Want de Christenen hebben in den vleeschge-
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worden Christus dezen Logos zelf (Ap. II 13), Die als het van 
God afkomstige (para) 61) zaad zelf in hen woont (Ap. I 32) ; en 
niet gelijk de anderen slechts als een deel (meros, Ap. II 13) 62), 

maar geheel. "En het is iets anders", merkt JUSTINUS daar op aan 
het einde van de paragraaf (Ap. II 13), "een zaad van iets en een 
nabootsel (minêma) naar vermogen (kata dunamin) 63) gegeven, 
en dat zelf (auto), waarvan de deelgenootschap (metousia), en de 
nabootsing (mimêsis) volgens de daarvan afkomstige genade 
(kata charin) ontstaat (ginetai)". De bedoeling van den Martelaar 
is hier wel wat duister. Letten we echter nauwkeurig op de ge
bruikte woorden, dan doen zich enkele tegenstellingen voor, die 
toch wel eenig licht verspreiden. De heidenen hebben dan slechts 
het "zaad" van den Logos, dus een daarvan afgezonderd, hoewel 
levensvatbaar deel. De christenen daarentegen den Logos "zelf". 
De heidenen een "nabootsel" (mimêma), dus iets afzonderlijks, 
dat aan het oorspronkelijke is gelijk gemaakt. De Christenen "de 
nabootsing (mimêsis) 64), d.w.z. een doorgaande actie. De hei
denen hebben dit nabootsel als "gegeven" (dothen) , dus weer als 
iets dat afgezonderd, "af" in hen aanwezig is. Bij de Christenen 
wordt het, is het als iets, dat voortgaat, toeneemt, groeit. Bij de 
heidenen wordt de maat er van bepaald door het in hen aan
wezige vermogen, dus door iets van henzelf. Bij de Christenen 
door de genade, welke van den Logos afvloeit, dus onafhankelijk 
van hen, Dit mimêma van den Logos zal dan wel bij de menschen 
in het gemeen de menschelijke rede zijn, de anthropeios logos 
(Ap. II 10), die met het lichaam en de psyche mede bij de mensch
wording door Christus aangenomen is (II 10). 

In ieder geval ziet JUSTINUS in dezen logos spermatikos bij 
SOCRATES en al de anderen, dichters, wijsgeeren en wetgevers den 
oorsprong van al het schoone, ware en goede, dat nog bij hen ge
vonden wordt (Ap. II 8, 9, 10, 13; I 5), en hoe hoog hij dit goede 
in hen waardeert, is daarin te zien, dat hij daarop beslag legt als 
iets, dat het christelijk geloof toebehoort: "het is van ons, Chris
tenen" zegt hij (Ap. II 13). Zelfs gaat hij zoover zulke heidenen 
op grond daarvan met bijbelheiligen als Abraham e. a. op één lijn 
te stellen (146), en ze zelfs als "Christenen" te beschouwen (146), 
terwijl hij hun vervolgers "vijanden van Christus" noemt. Als hij 
hen dan misschien in deze kennis zelfs zalig spreekt (Ap. I 46), 
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dan gaat dit in ieder geval te ver 65). Hij erkent echter ook het 
ongenoegzame van deze kennis. Ze wisten niet alles van den Logos, 
welke de Christus is (II 10), en hun leeringen stemmen niet in 
alle opzichten met Christus overeen, al is het dat zij ook niet in 
alles van Hem afwijken (II 13)66). 

* * * 
Wanneer we nu het tot hiertoe verkregen resultaat overzien, om 

in verband met het in het begin aangegeven doel een oordeel te 
vormen, dan meenen we voorop te mogen stellen, dat er althans 
bij de oudste "patres" in het allerminst geen sprake is geweest 
van een poging tot een synthese tusschen het christelijk geloof en 
de toenmalige paganiostische wij sbegeerte. 

Natuurlijk waren er verwante en overeenkomstige denkbeelden, 
met name in de meer algemeene zone van wij sgeerig en religieus 
denken, waarin dan de apologetiek zich bewoog. Ook waren de 
christelijke schrijvers kinderen van hun tijd, en dachten en 
schreven, ook onbewust, in vormen aan hun tijd eigen. Inzonder
heid bij uitdrukkingen van psychologischen en ken-kritischen aard 
stuit men telkens op woorden, die den indruk maken aan de toen
malige wijsgeerige opvattingen daarover te zijn ontleend. Dit zal 
echter toch wel altijd zoo zijn, en het zou zeker niet moeilijk vallen 
ook tegenwoordig bij hen, die het scherpst een antithetisch stand
punt innemen, in dezen zin invloed van den tij dgeest aan te wij zen. 
Doch van een bewust en doelbewust streven naar zul'k een syn
these is ons in de geschriften van dien tijd niets gebleken. Integen
deel de Kerk stond, gelijk we zagen, in aansluiting aan aposto
lische (1 Cor. 1; Col. 3) en andere Schriftuurlijke uitspraken al
gemeen vrij onverschillig, en zelfs afwerend tegenover het toenma
lige heidensche denken. Een afweer, die bij mannen als TATIANUS 

zelfs tot vijandschap en afkeer was aangegroeid. En wel traden 
geesten als JUSTINUS en ATHENAGORAS de toenmalige paganistische 
wijsbegeerte met grootere welwillendheid tegemoet. JUSTINUS ont
kende de waarde, ook van de "wereldlijke redeneeringen" niet tot 
voorbereiding van het evangelie bij den heiden en tot steun van het 
zwakke geloof. Dit verhinderde hem echter niet tevens onver
zwakt de autonomie en de autarkie van het christelijk geloof te 
handhaven (Opst. 1). Het beroep op uitspraken van PLATO en 
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anderen droeg, gelijk we zagen, dan ook meer een propagandistisch, 
dan een principiëel karakter. JUSTINUS hoorden we er zelfs uitdruk
kelijk op wijzen, dat zulke punten van overeenkomst in geenen deele 
als de grond voor de waarheid van het christelijk standpunt waren 
bedoeld (Ap. I 23). En zelfs een platonisch georiënteerd man, als 
ATHENAGORAS wordt geacht te zijn, bleef toch ten laatste voor het 
openbaringsgeloof staan, als de onoverbrugbare kloof, welke hem 
van de heidensche wij sbegeerte scheidde. In den grond der zaak 
voelde men zich als chril>ten aan de heidensche wij sbegeerte vreemd. 
Het waren en bleven "buitenstaande" (hexö) wijsgeeren, zooals 
HERMIAS de Grieksche filosofen kenschetsend noemt in het opschrift 
van zijn pamflet 66) . En bij dit alles bleven de christelijke .scribenten 
van dien tij d ook geheel binnen het raam, hun door de Schrift zelf 
gegeven. Dat het goede element in de kennis der heidenen het 
werk in hen was van den Logos, gelijk JUSTINUS zeide, is zeker niet 
onschriftuurlijk gedacht, waar ook de apostel Johannes in het 
Woord, dat vleesch werd, het leven, en zoo "het licht der menschen" 
zag (Ev. 1 : 5). Dat er ook een natuurlijke Godskennis mogelijk 
is buiten de bij zondere openbaring om, is ook de prediking van 
Paulus (Rom. 1 : 19 v.) geweest, waarop ook onze Nederl. Geloofs
bel. wijst (art. 2) ; evenals ook, dat het verlies der ware Godskennis 
bij de heidenen zoowel verstandelijk als zedelijk een gevolg van af
dwaling is (Rom. 1 : 21 vv.). Ook in zedelijken zin ontzegt de 
Apostel Paulus den heiden niet alle juiste kennis (Rom. 2 : 14 v.). 
En zelf heeft Paulus in zijn groote apologetische rede op den Areo
pagus het niet beneden zich geacht voor het forum der toenmalige 
wij sbegeerte uitspraken van heidensche poëten in het geding te 
brengen (Hand. 17 : 28) 67). 

Is er zoo bij de christelijke schrijvers van dezen tijd allerminst 
sprake van een bepaalde, doelbewuste synthese, toch sluit dit niet 
uit, dat er bij hen uitingen zijn te vinden, die op zichzelf ge
nomen wel te verdedigen zijn, maar toch bij een te eenzijdige ont
wikkeling van het christelijke denken gevaren mede brachten, en 
in een volgende generatie ook werkelijk tot ernstige afwijkingen 
hebben geleid. 

Ook moet worden toegestemd, dat ook het Schriftuurlijke stand
punt daarvoor wel eenige aanleiding gaf, dat voor beiderlei beo or
deeling der heidensche wijsbegeerte, gelijk we zagen, aan'knoopings-
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punten bood, waarvan de juiste evenredigheid heel wat tact en 
acribie vereischte. 

Reeds het apologetisch standpunt van dien tijd bleek niet zonder 
risico te zijn. Men bleef daarbij te veel in de algemeene zone han
gen, kwesties over het geloof aan het bestaan van God, de eenheid 
Gods, den oorsprong der wereld, de schepping van den mensch, de 
onsterfelijkheid der ziel, het toekomend gericht (Goh. e. a. p. 11). 
Van de specifiek christelijke heilswaarheden werd meestal ge
zwegen, of ze werden alleen in vage bewoordingen en algemeene 
termen aangeduid, waarbij een zekere wijsgeerige verdoezeling 
van die specifiek Christelijke geloofswaarheden nauwlijks was te 
voorkomen 68). Wanneer de Goh. (38) van de komst van den 
Christus Soter spreijkt, dan wordt als doel daarvan alleen "de 
herinnering genoemd aan de godsvereering der oude voorouders" 
d. w. z. het monotheïsme. En hoe ver in dit opzicht deze zelfbeper
king de apologeten bracht, moge o. a. uit het voorbeeld van TH EO
PHILUS blijken, die toch een kerkelijk man was, en bisschop van 
Antiochië, het kerkelijk centrum van het Oosten, waar den geloo
vigen zelfs het allereerst de naam van Christenen was gegeven 
(Hand. 11 : 26), en in wiens geheele werk, dat toch uit drie boeken 
bestaat, zelfs niet eenmaal de naam van Christus voorkomt 68) • 

Ook voelde men wel scherp de tegenstelling met het heidendom in 
het geloof aan een bijzondere openbaring, doch in de practijk zag 
men zich met zijn apologetiek maar al te zeer gedwongen willens 
of onwillens dit onderscheid prij s te geven, en in rationalistische 
redeneeringen zijn kracht te zoeken. Het was een man als ATHE
NAOORAS volgens zijn eigen woorden in zijn Presbeia in het bij
zonder te doen om de "beredeneering" van het christelijk geloof 
(logismos tês pisteos, 8). En het valt op, hoe weinig bewijzen uit 
de Schrift men gewoonlijk bijbrengt, bij een man als ATHENAOORAS 
zelfs niet in zijn traktaat over de Opstanding, hoewel daar toch 
aanleiding genoeg was 69). 

In het bijzonder echter dreigde hier gevaar van de tegen
stelling van geloof en weten, gelijk we die bij enkele Apolo
geten vinden. We wezen reeds op de beteekenis welke JUSTINUS 
in fragmenten van zijn traktaat over de Opstanding naast de 
de onkwetsbareredeneeringen des geloofs (logoi tês pisteös) aan 
de "menschelijke, wereldlijke redeneeringen" toekent (1, 5, 10). 
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Het gevaar schuilt vooral daarin, dat JUSTINUS verzuimde, anders 
dan in de Apologie, deze hier op de juiste wijze met elkander in 
verband te brengen, zoodat deze "wereldlijke redeneeringen" een 
zekere mate van zelfstandigheid krijgen, en zoo zich allicht, gelijk 
later, tot een afzonderlijke, zelfstandige theologia naturalis konden 
ontwikkelen. En dit zelfde gevaar is ook bij ATHENAGORAS te zien, 
die de zaken van christelijke kennis in tweeën onderscheidt: in 
dingen die ze door "denken" (nooumen) en dingen, die ze door 
"gelooven (pepisteukamen) wisten (7), en die hij dan wel beter 
dan JUSTINUS beide saamvat, als de dingen waarvoor men zich op 
het getuigenis der profeten, dus der bijzondere openbaring, kon 
beroepen, doch die bij misvatting toch ook allicht weer de moge
lijkheid van de toekenning van een te groote zelfstandigheid aan 
de eerste openliet. 

Dit dreigend gevaar is dan ook werkelijkheid geworden in de vol
gende periode, die zich in het algemeen bij de denkbeelden van de 
tweede eeuw aansloot 71 ), maar ze verder ontwikkelend, met name 
in de Alexandrijnsche school dan tot zeer ernstige aberraties kwam. 

JUSTINUS had schoorvoetend, en niet zonder excuses aan de 
"menschelijke, wereldlijke redeneeringen" bij de prediking 
een plaats ingeruimd bij wijze van een persoonlijke voorbereiding 
voor het Evangelie bij den heiden (Opst. 5), en had ook be
paalde heidenen, als proleptisch feitelijk reeds "Christenen" 
onder invloed van den Logos spermaticus, een plaats naast Abra
ham en andere groote geestelijke figuren uit de geschiedenis van 
Israël gegeven. CLEMENS van Alexandrië ging in dezen weg verder 
en nam zoo de Grieksche wijsbegeerte tot preparatie van het Evan
gelie naast de israëlietische bedeeling ook zelf, als een "werk der 
goddelijke voorzienigheid (Strom. I 1, 18), en een "aan de Grieken 
verleende gave Gods" (t. pI. I 2, 28) in het goddelijke heilsplan 
op, "om de koninklijke leer", zooals hij zegt, "den weg te bereiden" 
(I 16, 80), en "om op te voeden tot de volmaking, welke Christus 
brengen zou" (VI 17, 153). "De Wet en de profeten", zegt hij, 
"werden den barbaren gegeven, den Grieken moest de philosophie 
het oog voor het evangelie openen" (VI 6, 44). 

Evenwel ook hierbij blijft hij niet staan, maar hij kent de Griek
sche wijsbegeerte ook een plaats in het christelijk leven zelf toe tot 
volmaking van het geloof. 
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En daarin gaat hij dan weder verder dan ATHENAGORAS, die 
ook wel kennis door "weten" en door "gelooven" onderscheidt, 
maar daarbij toch blijkbaar aan het geloof een hoogere waarde toe
kent, waardoor ook het kennen door middel van dat "weten" beves
tigd wordt. Bij CLEMENS daarentegen gaat het geloof vooraf, als het 
kort begrip (epitome) van alle gnostische volmaaktheid (Str. V .. 2, 
11). De eerste stap (neusis) tot het heil (II 6, 31), de grondslag 
themelion VII 10, 55) waarop geheel het gebouw wordt opgericht 
enz. is het geloof. Doch het weten is meer (pleon). Het geloof 
wordt er door voltooid 71a). En daarvoor is de wijsbegeerte noodig. 
"Wie zonder wijsbegeerte, dialectiek en natuurbeschouwing de ken
nis verrijken wil, gelijkt iemand" zegt hij (Str. I 9, 43), "die zon
der verzorging van den wijnstok druiven denkt te oogsten". 

Hier is bij CLEMENS dus wel een synthese van heiden.sche wijsbe
geerte en christelijk geloof. Hem wordt zelfs de eer gegeven, al
thans volgens een Roomsch Katholiek oordeel 72), de verhouding 
tusschen gelooven en weten in stellingen te hebben uitgedrukt, die 
"stehende Axiome für die kirchliche Wissenschaft" geworden zijn. 
Intusschen leeren de gevolgen hoe een dergelijke synthese voor het 
Christelijk denken wel gevaarlijk is. Reeds PHOTIUS (ge eeuw) 73) 

zegt van het bijna geheel voor ons verloren geraakte geschrift 
van CLEMENS, "de Hypocrieten", dat de schrijver daarin in eenige 
plaatsen aan de rechtzinnige leer vasthoudt, elders zich tot god de
looze en avontuurlijke beweringen laat meesleepen, en noemt dan 
een geheele rij van ketterij en op (de 'eeuwigheid der materie, de 
ideeënleer, dat de Zoon Gods een schepsel is, de zielsverhuizing, het 
aannemen van vele werelden vóór Adam, over de schepping van 
Eva, den omgang van engelen met vrouwen, een schijnlichaam van 
Christus, tweeërlei logos). En zelfs al zou dan, gelijk PHOTIUS 
v,ermoedt, aan interpolaties zijn te denken, of zou met hem het ge
heele schrift als onecht moeten worden beschouwd, ook dan zijn 
de beginselen van zulke afdwalingen ook in andere geschriften van 
CLEMENS wel op te merken 74). 

Veel verder dan deze groote Alexandrijn ging dan echter 
zijn leerling ORIGINES. Die is het volgens BARDEHEWER 75) ge
weest die, "die Idee der Verschmelzung der hellenistischen 
Wissenschaft mit dem positiven Christentum" eerst "im groszen 
Stille zur Ausführung gebracht und ein durch Einheit und 
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Geschlossenheit imponierendes philosophisch-theologisches System 
geschaffen" heeft .Evenwel zegt hij: "Die Luft in welcher er atmete, 
hat tiefer auf ihn eingewirkt als er selbst sich dessen bewusst ist. 
Er ist selbst bis zu einem gewissen Grade Platoniker und Gnos
tiker geworden. Er erlag der Gefahr wissenschaftlichen Ueber
mutes, der Ueberschätzung der Gnosis auf Kosten der Pistis, der 
Verflüchtigung des kirchlichen Positivismus durcli nebelhaften 
Idealismus" . De neoplatonische bestrij der van het Christendom in 
de 3e eeuw PORFYRIUS typeert hem als een man, die "in zijn levens
wandel een Christen was, en een vijand der wetten" d. w. z. der 
heidensche staatsinrichting; "in zijn inzicht in de dingen en in 
het goddelijk wezen echter een Helleen", en dat hij "de philosophie 
der Grieken onder vreemde mythen schoof" 76). Zulk een synthese 
komt echter niet de christelijke kerk zelf, of de christelijke weten
schap ten laste. De groote concilies van de 7 e, 8e en ge eeuw heb
ben zulk een synthese alle afgewezen, en over ORIGENES het ana
thema uitgesproken 77). 

* * * 
We leeren echter bij de christelijke schrijvers van dezen tijd 

ook nog een andere vorm kennen, waarin men zich de verhouding 
van het christelijk geloof tot de heidensche wijsbegeerte dacht. 
Men zag in de christelijke leer ook zelf een philosophie, en plaatste 
die dan als de ware tegenover de toenmalige wij sbegeerte. 

Zoo vinden we het inzonderheid bij TATIANUS. Wanneer hij in 
par. 35 zijner rede van zijn breuk met de Grieksche cultuur en 
zijn overgang tot het christendom vertelt, drukt hij zich zoo uit, 
dat hij toen de "onder ons", d. w. z. de Christenen, geldende "bar
baarsche philosophie" (barbaros philosophia) tot de zijne had ge
maakt; en in par. 42 erkent hij, dat hij sedert "in den trant der 
barbaren" (kata barbarous), d. w. z. der niet-Helleenen "philoso
pheerde". In par. 31 weer betoogt hij, dat "onze" d. w. z. de Christe
lijke "philosophie", die hij dan bij Mozes, d. w. z. de boeken van 
Mozes, laat beginnen, ouder was dan de denkwijzen der Grieken. 
En hij beroemt er zich op in de beide volgende paragrafen, dat bij 
de Christenen het "philosopheeren" het gemeengoed was van allen: 
van rijken en armen, van ouden en jongen, van mannen en vrouwen, 
hoe de Grieken daarmede ook den spot plachten te drijven. 
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Eveneens moet destijds een MILTIADES een apologie geschreven 
hebben over de Christelijke "philosophia". En in een bij EUSEBIUS 
(K. G. IV, 26) bewaard gebleven fragment spreekt ook MELITO van 
Sard es, behalve van de "onder ons geldende leer" (logos), ook van 
de onder ons geldende "philosophie", die eerst onder barbaren tot 
wasdom was gekomen, als van de met AUGUSTUS opgevoerde en be
gonnen "philosophie van het Koninkrijk", onder welke het rijk niet 
anders dan voorspoed had gekend. 

Odk elders wordt in overeenkomstigen geest gesproken. 
ARISTIDES heet in het opschrift van zijn Apologie een "philo

sophos". ATHENAGORAS zelfs een Christen-philosooph. JUSTINUS was 
blijkbaar ook na zijn bekeering nog aan zijn philosophen-mantel te 
herkennen. (Dial. 1)~ En hoewel hij TRYPHO niet in de gelijkstelling 
van "de Wet en de Profeten" met de wijsgeeren van zijn tijd volgt, 
heeft hij toch geen bezwaar, zij het onder zeker voorbehoud, zich
zelf nog een wijsgeer te noemen, gelijk ook TERTULLIANUS hem be
halve martelaar ook als wijsgeer eert (Ad. Val. 5). Hij acht ook 
alleen de christelijke leer als wijsbegeerte "betrouwbaar en nuttig 
(asphalê tekai sumphoron, Dial. 8). 

En ook in dit opzicht hebben de denkbeelden zich in de volgende 
periode voortgezet. Ook CLEMENS ALEXANDRINUS spreekt van de 
"barbaros philosophia", die zij volgden, en die hij "in werke
lijkheid volmaakt en waar" (teleia töi onti kai alêthês) noemt 
(Strom. 11 5). TERTULLIANUS spreekt zijn pallium, den philosophen
mantel toe, dien hij in plaats van zijn rechtsgeleerde toga had aan
genomen, dat het zich mocht verheugen, dat "nu een betere philo
sophie hem in dienst had genomen, sedert hij begonnen was een 
Christen te kleeden" (De Pall. 6). En zelfs bij CYPRIANUS, hoewel 
anders "der Philosophie völlig fremd" 79), noemt den christelijken 
levenswandel de eenige philosophie, welke voor hem waarde en be
teekenis heeft 80). 

Toch voelt men inzonderheid in de woorden van TATIANUS en 
ook hier bij CYPRIANUS, dat dan onder philosophie welbezien iets ge
heel anders wordt verstaan, dan waarvoor wij dit woord gebruiken. 

Wij verstaan gewoonlijk onder philosophie "de wetenschap der 
principiën" 81), van de diepste grondbeginselen van het bestaan. 
De antieke wereld was echter veel ruimer en vrijgeviger met deze 
benaming. 
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"Hoe", zoo werpt TRYPHO JUSTINUS in den Dialogus tegen, "gaat 
dan bij de wij sgeeren het woord niet altij d over God, en worden 
niet altijd bij hen problemen opgeworpen over Zijn eenigheid en 
Zijn voorzienigheid? En is dit niet het eigenlijke werk van de 
philosophie onderzoekingen omt:r~ent God in te stellen?" JUSTINUS 
geeft dit dan toe, hoeveel er ook in de practijk aan ontbrak (1). 
En als JUSTINUS op de vraag van den grijsaard, wat dan wijsbe
geerte was, haar wezen in platonischen trant omschrijft, als "de 
wetenschap van het zijnde" (to on), "en de kennis der waarheid" 
en zegt "dat de gelukzaligheid van die wetenschap en die wijsheid 
het loon is", dan geeft de grij saard daaraan weer een religieuze 
wending, door te vragen, wat hij dan onder God verstond. Waarop 
JUSTINUS dan weer antwoordt: "Wat altijd hetzelfde, en op de
zelfde wij ze gesteld is, en voor al het andere van het bestaan de 
oorzaak is, dat voorzeker is God" (Dial. 3). Ook had JUSTINUS vol
gens zijn eigen verhaal in zijn vóór-Christelijk tijdperk den Stoi
cijnschen leermeester weer spoedig den rug toegekeerd, omdat hij 
niets bij hem leerde omtrent God, en deze er ook zelf niets van 
wist, en zulk een onderwijs niet noodig vond (Dial. 2). 

Wat men destij ds philosophie noemde, zouden wij veelmeer theo
logie heeten. De "theologia" was destijds ook een onderdeel van de 
philosophie 82). Zoo werd dan destijds ook de naam van philoso
phen gegeven aan allen, die zich met de diepere, ook godsdienstige 
levensvragen bezig hielden, ook Joden, Christenen, Brahmanen 
enz. 83). En in dezen zin moet dan ook de uitdrukking bij TATIANUS 
worden verstaan. Ze heeft met wat wij "wijsbegeerte" noemen 
niets te maken, dan in zoover, hoewel op andere wijze, dezelfde ma
terie daarbij in aanmerking kwam. De "philosophie" bij TATIANUS 
is "theologie", en dit in populairen trant, en bij CYPRIANUS het 
practische christelijke leven 84). In de Westersche latijn-sprekende 
kerk, waarvan de wetenschappelijke ontwikkeling met TERTULLIA
NUS 85) en CYPRIANUS als de oudste vertegenwoo~digers der Afri
kaansche school begon, is het dan ook nooit tot een ontwikkeling 
van een eigenlijk gezegde christelijke philosophie naast de theo
logie gekomen. Ook in de Middeleeuwen niet. In de scholastiek is 
de philosophie hulpmiddel der theologie, ancilla, en zijn de beoefe
naars der philosophie de theologen, zooals bij het antieke heiden
dom de philosophen de theologen waren geweest 86). Van deze 
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dienstbaarheid heeft de philosophie zich eerst in den nieuweren 
tijd geëmancipeerd, om dan in dezen weg echter, evenals in de 
eerste christelijke eeuwen, weer 'YU1ast en tegenover het christelijk 
geloof een zelfstandige ontwikkeling te zoeken, met al de onzeker
heid, onderlinge en innerlijke tegenspraak en andere onbevredigd 
latende gebreken, welke de christelijke apologeten reeds in de eer
ste eeuwen van onze jaartelling de antieke wijsbegeerte hebben 
nagehouden . 

Intusschen is er van dezelfde gedachte uit ook nog een andere 
ontwikkeling van denkbeelden mogelijk, dan in de lijn, welke de 
westersche kerk heeft gevolgd. Het christelijk geloof de "alleen 
ware en nuttige philosophie" te noemen, kan dan ook in dien zin 
worden verstaan, gE!lijk het ook in de g~schiedenis der kerk is ge
weest, dat het de wijsbegeerte vervangt, en zoo althan,s materieel 
een zelfstandigen opbouw der wij sbegeerte overbodig maakt. Doch 
ook kan het de verwachting wekken, dat nu zulk een geloof ook tot 
een zelfstandige christelijke wijsbegeerte uitgroeien zal. Dit zou 
dan een philosophie zijn op den grondslag der bijzondere openba
ring, gelijk ook JUSTINUS daarvan spreekt in den Dialogu,s in de 
8ste paragraaf in verband met de uiteenzetting, welke de grij saard 
in de vorige paragraaf gegeven heeft. 

In hoever mannen als JUSTINUS en ATHENAGORAS destijds reeds 
aan de mogelijkheid van zulk een positieve christelijke wijsbegeerte 
hebben gedacht, is moeilijk vast te stellen. Wel is het duidelijk, 
dat zij niet dezelfde opvatting hadden van de wij sbegeerte, als we 
bij TATIANUS vinden. Zij zijn zich wel van een tegenstelling bewust 
tusschen de vooraf geschetste philosophen van professie met hun 
sluitredenen en andere handgrepen van hun kunst en deeenvou
dige geloovigen, "handwerkers en oude vrouwkens", die, zoo als 
A THENAGORAS het uitdrukt, - reeds in den geest, waarin we later 
ook CVPRIANUS hooren, - "zoo ze al onbekwaam zijn om met rede
neering het nut vast te stellen dat zij van de zijde der leer hebben, 
het nut, dat zij uit hun levenskeuze hebben, metterdaad ten toon 
spreiden". "Immers", gaat hij verder, "van geen redeneeringen 
maken ze gewag, maar goede werken spreiden zij ten toon, wan
neer zij geslagen worden en niet terugslaan, en beroofd worden en 
geen rechtszaken aangaan; en geven aan wie vragen en de naasten 
liefhebben als zichzelf" (11) 87). De pogingen echter welke in die 



DE HOUDING VAN DE CHR. SCHRIJVERS IN DE EERSTE TWEE EEUWEN 143 

richting door de Alexandrijnsche school in CLEMENS en ORIGENES 
zijn gedaan, hebben ook de Oostersche kerk weinig tot navolging 
uItgelokt, en blijven nog altijd als gestrande schepen "bakens in 
zee". Voor de ontwikkeling van een eigen christelijke wijsbegeerte 
heeft de Westersche kerk met haar meer op de practijk gerichte 
nuchterheid weinig ruimte gelaten. De Oostersche kerk was wel 
meer tot speculatie geneigd. De pogingen van CLEMENS en ORI
GENES zijn daar echter gederailleerd en door haar on- en 
antichristelijke ketterijen in het zand geloopen. De wijsgeerige 
zin richtte zich hier in het Oosten sedert meer op dogmenvor
ming, dus ook weer op de ontwikkeling niet van de philosophie, 
maar van de theologie. En wanneer dan tegenwoordig onder ons 
de leuze wordt aangeheven van een, "reformatie der wijsbegeerte", 
zelfs in Calvinistischen zin, den mist deze leuze o. i. bij het licht 
der historie de klare scherp omlijnde voorstelling van wat daar
mede wordt beoogd. Want is "reformatie" toch een terugleiden tot 
den zuiveren vorm, dan rijst de vraag, wat dan die goede vorm 
van wij sbegeerte is, waartoe het wij sgeerig denken weer moet 
worden "terug"gebracht, om een christelijke, en zelfs "Calvinisti
sche wijsbegeerte" te zijn. De geschiedenis der kerk geefCdaarvan 
o. i. geen voorbeeld. Zoowel in het Westen als in het Oosten is in de 
christelijke kerk de tegenhanger der philosophie altijd de theologie 
geweest 88). 

41) eikasmoî (Theoph. Il 8; III 16); o. a. stoichazesthai (Coh. 5); stoichasti
kos (Ath. 7). 

42) oude to tuchon enausma axion ti tês alêtheias. 
4a) "en zonder vrees of angst mogen zijn"; O(ud)-Ch(ristelijke)-G(eschrif

ten) "voor het toekomend oordeel". 
44) Ook ATHENAGORAS houdt in zijn geschrift over de Opstanding twee

ërlei betoog: eerst (1-10) voor (hyper) de waarheid, gericht tegen de on
geloovigen en twijfelaars; dan over (peri) de waarheid met het oog op de 
welgezinden, die de waarheid welwillend aannemen, maar toch nog wel ver
legen staan, als die twijfelen (1, 11). Ook het tweede betoog is bij hem 
echter nog even speculatief (ex causa qua homo creatus; ex natura eius; ex 
justitio Dei, en ad finem ad quem homo creatus), hoewel hij daarbij van 
gegeven grondbeginselen uitgaat. Van een beroep op uitspraken van JERUS 
(Res. 2), de opstanding van Christus (5) en andere opstandings- en ver
schijningsgeschiedenissen (9), zooals bij JUSTINUS, vindt men bij ATHENAGORAS 
niets. 

Een voorbeeld van het geloof bij de heidenen, zie Ath. 23. 
45) Zoo had men weinig op met de Cynisohe school, welker hoogmoed, zelf

genoegzaamheid en onverschilligheid ten aanzien van door anderen gewaar
deerde levensgoederen, waardoor zij tot een dierlijk leven vervielen, en welker 
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ascetisme werd op de kaak gesteld en bespot; ;1lie Just. Ap. 1I, 3; Tat. 2,19,25, 
Ath. 26; Ir. II 14, 5; 32, 2. Nog afkeeriger was men van de Epicurische 
school, waarvan de atomenleer wordt genoemd (Theoph. III 7; Herm. 6, 9; 
Coh. 2; Iren. II 14, 3), en welke atheïsme (Tat. 25, 27; Theoph. IV 4; III 
6, 7, 24) en allerlei schandelijke leeringen (paederastie, incestie, en tot bestia
liteit en stompzinnigheid leidende zinnendienst, (Ap. II 12; 15; Theoph. III 8, 
Ath. Res. 19, 24) worden verweten. Voor JUSTINUS is EPICURUS met SAR
DANAPOLUS tegenover SOCRATES het toonbeeld van een slecht mensch (1I, 7). 
Van de vóór-Socratische Eleatische school wordt door HERMIAS (3) alleen 
MELISSUS en PARMENIDES genoemd. De school botste met haar starre opvatting 
van het ,,zijn" en van het bedriegelijk karakter van de waarneming wel wat 
veel met de werkelijkheidszin der Christelijke levensbeschouwing. 

Meer waardeering had men voor de PythagQreesche school, die met haar 
getallenphilosophie ook de eenheid Gods zou hebben geleerd (Ath. 10; Coh. 
19), evenals ook de onsterfelijkheid der ziel (Just. Ap. I 18; Res. 10). 
Volgens ATHENAGORAS sloot zijn leer zelfs de opstanding van het lichaam 
niet uit (36), hoewel JUSTINUS juist in de leer der opstanding zag, wat het 
Chr. geloof boven de ,leer van PYTHAGORAS en PLATO verhief (Res. 10). 
Voor zijn bekeering was JUSTINUS ook bij hen ter school gegaan (Dw. 2), en 
hij eerde PYTHAGORAS met PLATO als een der steunpilaren der Grieksche 
wijsbegeerte (Dial. 5). Ook bij de gnostieken was zij zeer in aanzien (Ir. I 
25; II 14, 6). Tot de meest bestreden leerstellingen der school behoorde die 
van de zielsverhuizing; zie voorts Tat. 3, 25, 41; Herm. 8v.; Theoph. II 6, 
7,26; Coh. 4, 19. Van de oude Pythagoreërs worden nog genoemd PHOLOLAUS, 
LYSIS en OPSIMUS (Ath. 6) en misschien HAPPASUS, de Metapontiër (Coh. 3). 

Weer hooger in achting stond de Stoiuijnsche school, in het bijzonder, wat 
haar moraal betreft (Ap. II 8, 13); hoewel anders Theoph. III 5, 6. Gepole
miseerd wordt tegen haar pantheïsme, materialisme, de leer van den wereld
brand, en het noodlot in verband met de leer der voorzienigheid en den 
vrijen wil, zie Dial. 2; lust. I 20; Tat. 3; Theoph. 1I, 4, III 5, 6, HERMIAS, 
die KLEANTHES noemt, Ir. II 14, 4. Het diepst gaat op hun leer in Ath. 6, 
19, 22. De Coh. zwijgt over deze school geheel. 

Het merkwaardigst is wel de houding van de Christelijke schrijvers destijds 
tegenover ARISTOTELES en zijn school. Hoewel hij met PLATO wordt be
schouwd, als de wijsgeer, die bij de grieken het hoogste aanzien had, en 
aan wie zij hun godsdienstleer (logos peri tês eusebeias) hadden ontleend 
(Coh. 5), wordt er toch betrekkelijk weinig over hem gesproken. Het 
meest wat de leer betreft, nog in tegenstelling met PLATO door Coh. (5 v.; 
36), waarin ook een drietal geschriften met een tweetal vrije citaten worden 
genoemd (5). Voorts Just. Dial. 2, 3; Tat. 2, 25; Herm. 5; Ath. 6, 16, 36, 
Ir. II 14, 5. THEOPHILUS zwijgt geheel over hem. Waarschijnlijk trok zijn 
dialectisch formalisme het Christelijk gemoed te weinig aan; althans IRENEUS 
verwijt hun splinterigheid (minituloquium) en subtiliteit van betoogtrant, 
en JUSTINUS (Dial. 2) zijn kortstondigen leermeester, dat hij "meende, dat hij 
scherpzinnig (drimas) was." Ook had JUSTINUS op hem tegen, dat hij een hono
rarium vroeg, wat voor hem reeds een voldoend bewijs was, dat hij geen 
echte philosooph kon zijn (Dw. 3). Dit was dan ook tegen de traditie van 
de Socratische school (Heberw. S. 113). Bij de gnostische Carpocratici werd 
ook zijn beeld vereerd (Ir. I 25, 6). De school deed veel aan literaire vak
studie T ATIANUS noemt onder de Homerus-kenners ook twee Peripatetici: 
MEGACLIDES en CHAMELEON (31). Later is er meer belangstelling voor de 
school gekomen. Onder de geschriften die ten onrechte op den naam van 
JUSTINUS zijn geplaatst komt er ook een voor, dat aan DIODORUS VAN TARSUS 
(einde 4e eeuw) wordt toegeschreven (Harn. Diod. v. T. S. 5 f.), en den titel 
draagt van "Weerlegging van enkele leerstellingen van Aristoteles". 
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In de theoretici van Dial. 2 ziet men de Sceptioi, de "quaesitores en consi 
deratores van Gellius (N. A. X 1, 5), wat echter door MIGNE wordt be
streden. Van de Sophisten worden de agnostieke positivist PROTAGORAS VAN 
ABDERA genoemd (Herm. 4; Theoph. 1117); Kritias (Herm. 1; Theoph. 111 7) 
en DIAGORAS (Tat. 7; Ath. 4). 

46) Reeds een betrekkelijk oppervlakkige kennisname der christelijke ge
schriften zou kunnen bewijzen, hoe veel belangstelling er voor hem was. 
Schier bij alle chr. scribenten komt de naam van PLATO voor. Zelfs bij ARIS
TODES heeft men toespelingen meenen te ontdekken, hoe vaag en onbedui
dend die dan ook zijn (2, 15); zie GEFFCKEN t. pI. Vele van zijn geschriften 
worden met name genoemd: Timaeus (Ap. I 60; Goh. 12,22), Phaedrus (Goh. 
37), Menon (Goh. 32, 33, 37); Politheia (Theoph. 111, 6, 16). Nog grooter is 
het aantal citaten, en verwijzingen: Phaedo (Dial. 4; Goh. 6); Timaeus (Ap. 
I 10, Ath. 16, 19, 33; Goh. 12, 20, 22, 23, 24, 25, 33; Ir. 111, 25, 5); Phaedrus 
(Ap. I 19; Goh. 6, 31, 37); Resp. (Ap. 3, 11 3); Polit. (Ath. 16; Theoph. 
111 6, Goh. 27); Nomoi (Goh. 20,23,24; Theoph. 111 6; Ir. 111 25,5); Georgias 
(Ap. I 8); Ath. 12); Meno (Goh. 32, 33, 37), Ps. Epist. (Just. I 60; Ath. 23). 
Voorts nog toespelingen: Apologie (Ap. I 2,39; Theoph. 111 2; Goh. 20,36); 
Phaedo (Ap. I 18; Dial. 3, 4); Timaeus Dial. 4, 5; Theoph. 111 6; Ir. 11 
33, 2) Phaedrus (Dial. 4; Theoph. 7; Ir. 11 33, 2), Resp. (Goh. 5); en mis
schien Philebos (Dial. 4). Vooral de Timaeus wordt als een met zorg bewerkte 
verhandeling geprezen, waarin veel wordt "getheologiseerd" (Goh. 22). 

47) Ham. in PRE 11 S. 208; de "schulmässig gebildeter Philosoph" en de 
"ausgeprägtester Platoniker". 

Doch ook andere chr. schrijvers getuigen van hun eerbied voor hem: Goh. 
12 noemt hem den "eersten der wijsgeeren" bij de Grieken, en roemt evenals 
HERMIAS (5) de verhevenheid van zijn taal (31). Op PLATO oefent HERMIAS 
slechts weinig kritiek (5). IRENEUS stelt hem als religieus man boven de 
Marcionieten (111 25, 5). Ook THEOPHILUS (111 6, 16, 17) stelt hem boven 
alle andere WÎjsgeeren. De eenige uitzondering is TATIANUS in zijn bekenden 
afkeer van de geheele Grieksche cultuur (2, 6, 25). 

48) Vooral in de leer van God had PLATO een "rechte meening" (wortha 
doxa) gehad (Goh. 22): omtrent de eenigheid (Dial. 4; Ath. 6; Theoph. 111 7; 
Goh. 20, 22, 26; Ir. 111 26, 4), al had hij dit uit vrees voor het lot van 
SOCRATES willen bedekken (Goh. 20 e.v.); de ongeschapenheid (Ath. 6, 23; 
Goh. 20, 22, 25); de eeuwigheid (Ath. 6, 23; Goh. 25, 26) en onverganke
lijkheid (Goh. 22 v.); en als Schepper en Bouwmeester van het heelal (Ap. 
11 10, Ath. 6, 16; Goh. 6, Theoph. 11 4; Ir. 11 14, 4; 111 25, 5); Schepper 
ook van den tijd (Goh. 33). 

Dan omtrent de ziel (Theoph. 111 7), haar bewust voortbestaan (Ap. II 18) 
en niet haar zelf eigen, maar op Gods wil berustende (Dial. 5, vgI. 20) ~ 
sterfelijkheid (Dial. 4; Theoph. 111 7). 

Voorts over een toekomstig gericht (Ap. I 8, 18; Ath. 12), de ontbinding 
van den hemel (Goh. 23); het zien van God als de ware gelukzaligheid 
(Dial. 4). 

419) T. a. pI. S. 32. "met dem man so gem noch mehr harmoniert hatte, 
als es schon der Fall war." 

50) Drieëenheid: Ap. I 60; Ath. 23; Heilige Geest: Goh. 32; Kruis: Ap. 
I 60; de opstanding: Ath. 37; Goh. 27 zelfs Ap. I 18; hoewel anders in 
Res. 10. Ook "to on" in verband met den naam laweh (Ex. 3), doch hier dan 
persoonlijk als "de zijnde": Goh. 21 v., vgI. Dial. 4 vvo 

51) Ham. Miss. u. Ausb. I S. 284. Zie aant. 23. 
Ook SCHWARTZ (S. 87) gaat o. i. te ver, wanneer hij uitdrukkingen, welke 

ATHENAGORAS met PLATO gemeen heeft, als aan dezen ontleend (desumpta) 
noemt. 
A. St. 3-m. XIV 10 
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5'2) T'en aanzien van de principiënleer: drie of vier archai Goh. 4. 
Kennis-leer, met name met betrekking tot die van God: Dial. 3 V.v.; Ath. 23; 

Goh. 22; leer van God: vertroebeling met toch weer aanvaarding van het 
veelgodendom; Ath. 6, 23; Goh. 20, 22, 23, 25, 35; Herm. 5; Theoph. III 7; 
van de Materie, nu eens als geschapen, dan weer als eeuwig, waardoor ook 
het scheppingsbegrip wordt vertroebeld: Dial. 5; Theoph. II 4; Goh. 6, 7, 22, 
23, 25; Ir. II 14, 4; den duur der wereld: Goh. , de ideeënleer: Goh. 6; 
de leer der ziel: Dial. 4 v.; Theoph. III 7; Goh. 6; haar ongeschapen-zijn: Dial. 
5 v.; Goh. 6; en van de zielsverhuizing: Dial. 4, Tat. 3; Theoph. III 7; Ir. 
Il 33, IV; Ap. I, 8; oorzaak van de zonde in de materie: Goh. 20; het eeuwig 
gericht: Ap. I 8; en de eindigheid der uiteindelijke s~af: Ap. I, 8. 

53) Alleen ATHENAGORAS wordt de eere toegekend, hierop een uitzondering 
te maken, en daarin te hebben getoond "noch einmal ein echter Athener" 
te zijn (Geftcken t. a. pI. S. 238). 

Overigens is het niet duidelijk, waarom er in het destijds zoo algemeen ge
voelen niet ook een element van waarheid kan schuilen. Sedert men door het 
in 1887 gevonden Tell-amara-archief van een uitgebreide "leemen" corres
pondentie tusschen de, Egyptische koningen en de volkeren van Pales,tina 
evenals van het verdere Oosten, getuige is geworden, weet men van een 
vrij druk verkeer tusschen deze volkeren, terwijl de naam Javan, d. w. z. 
Ioniërs, Griekenland, in de Schrift niet alleen in de volkeren-tafel van 
Genesis 10 (vs. 2) voorkomt, maar ook bij de oudste profeten, zooals Joël 
(3 : 6; einde ge eeuw), Jesaja 66 : 19; einde 8e eeuw; zie voorts Ex. 27 : 13; 
Zach. 9 : 13; Dan. 8 : 21; en dit als een volk, waarheen de Fenicische slaven
handelaars de Joodsche krijgsgevangenen ter markt zouden brengen. Van den 
moeilijk na te rekenen invloed van zulke J oodsche slaven en slavinnen geeft 
de bekende geschiedenis van den Syrischen Naäman een illustratief voorbeeld 
(2 Kon. 5). Voor den levendigen handel van de Feniciërs met de Grieken en 
het gebruik van den naam Javan voor de Grieken in het gemeen, zie P.R.E. 
VIII S. 611; Riehn Hwb. d. bibI. Abt. I S. 682. Ook op de in: het Oosten opge
graven monumenten komt de naam Ioniërs voor, wat zeer gemakkelijk te 
verklaren is uit het feit, dat de Oostersche volkeren het eerst met de 
Grieken in de Ionische koloniën van Klein Azië in aanraking waren ge
komen. De bakermat der Grieksche philosophie lag op het einde der 7e eeuw 
v. Chr. ook juist hier. Bij de Grieken zelf was de samenhang dan ook zoo 
weinig iets vreemds, dat de Neopythagoreër NUMENIAS (2e eeuw na Chr.) 
PLATO een "Attisch sprekenden Mozes" (Mousês attikos) noemde Ueberw. S. 
520); en ook CELSUS ging van dit verband uit, hoewel hij dan de rollen 
omkeerde, en de afhankelijkheid juist bij de Oudtestamentische schrijvers 
zocht, Zie Geffcken, S. 243. Voor de J oodsche afkomst van ZENO, den vader 
der Stoïcijnsche wijsbegeerte (einde 5e eeuw v. Chr.), die uit Kition op 
Cyprus geboortig was, en wiens vader MNASEAS, d. w. z. Manasse heette, 
zie HARNACK Miss. u. Ausbr. II S. 140 u. 2; "das wirft auch auf die Eigenart 
seiner Lehre ein überraschendes Licht", voegt hij er bij, en we zouden ook 
kunnen zeggen op het besef van geestelijke verwantschap bij de oude chris
telijke schrijvers (TertuIl. d. an 20: Seneca saepe noster). Ook weten we 
uit de Schrift (Jer. 42 v.) van joodsche koloniën in Egypte reeds van de 6e 
en 7e eeuw vóór onze jaartelling, dus lang voor PLATO e. a. daarheen hun 
studie-reizen maakten. Zie ook Enc. Britt. XVII p. 743. 

Ook geeft het te denken, dat de oudste kosmogonieën (Homerus, Thales), 
evenals Genesis de tegenwoordige aarde uit water laten voortkomen, en daar
aan een chaos laten voorafgaan en een, zij het ongeschapen, materie; zie 
Theoph. I1, 6 e. a. 

In 3 volgens de vertaling van CRAMER "om te kunnen zien wie van hen" 
n.I. der volkeren, "de waarheid aangaande God hebben, en wie van hen de 
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dwaling". En in 13: "En hierin heeft de gansche wereld gedwaald". 
54) Ook III 25, 1. 
55) Zie Wendl. t. a. pl. S. 134 f. 
56) tou phusikou kai tou theologikou logou. 
57) hos ecker nous. Echter onzekere lezing. 
58) Onzekere lezing. 
59) dia to suggenes kai erotha tou idesthai; gewoonlijk wordt ook dit 

laatste woord als actief opgevat, dus "om te zien". Dan zou dus aan een 
medialen vorm moeten worden gedacht. In het vervolg wordt voor dit actieve 
zien echter altijd het actief gebruikt. 

60) Ook HERACLITUS had van den Logos gesproken, zie Ueberw. s. u. 
61) Hetzelfde voorzetsel als bij de goddelijke pnoê van ATHENAOORAS (7). 
62) In Dial. 4 beaamt JUSTINUS het, wanneer de grijsaard de verwantschap 

met God, waardoor de mensch God ziet, daarin zoekt, dat zijn ziel een "deel" 
(meros) van den "koninklijken" d. w. z. goddelijken Nous is, en daarom god
delijk en onsterfelijk. 

63) N.l. om het te ontvangen, en dus: "naar bevatting". 
64) Het lidwoord voor metousia behoort ook bij mimêsis; dus niet 'n, 

maar "de" nabootsing. 
'65) Zie aant. 43. 
66) Wanneer in II 10 de leeringen van Christus alleen maar "verhevener" 

dan hun menschelijke leeringen worden genoemd, dan schijnt dit alleen op 
een gradueel verschil te wijzen. Dat in zulk een uitspraak een gevaar schuilt, 
is duidelijk. Men bedenke echter, dat JUSTINUS in zijn Apologie meer speciaal 
aan algemeen menschelijke waarheden denkt, en dat onze Nederl. Conf. Art. 
II in gelijken zin spreekt van de uitnemendheid van de bijzondere boven de 
algemeene Godsopenbaring. 

66a) Verg. ook de uitdrukking "buitenstaande" (exothen) redeneering bij 
Just. Opst. 5. 

67) ARATUS, KLEANTHES e. a. CLEMENS ALEXANDRINUS (S. 10 XIV, 59 noemt 
nog Titus 1 : 12 v. (Epimenides) en 1 Cor. 15 : 32 v. (Meseander), als bewijs 
hoe Paulus "ook in de profeten der Grieken eenige waarheid toegeeft, en zich 
niet ontziet, als "hij tot stichting en tot beschaving redeneert", gebruik te 
maken van sommige Grieksche gedichten. 

Wij zouden er nog op kunnen wijzen, hoe ook de Schrift nergens met be
wijzen van het bestaan Gods komt, en atheïsme aan verstandelijke abnorma
liteit toeschrijft (Psalm 14 : 1; 53 : 2); zooals ook de Catechismus in 
Zondag 8 bij de leer der Drieëenheid van het geloof aan het bestaan en de 
eenigheid Gods uitgaat (vs 24). 

168) O. a. Tat. 13, 21. Beter bij Just. Ap. I 21, 22, 31 vvo en vaak ook 
Aristides 15. 

'(9) Evenmin bij TATIANUS, waarop reeds OTTO wees (p. 19). Wanneer men 
de Apologeten voor wat zij als Christenen geloofden wel eenzijdig naar den 
inhoud van hun apologetische geschriften heeft willen behandelen, dan is dat 
terecht als onbillijk afgewezen; zie o. a. PRE3 IX S. 344 f.; I S. 687; Harv. 
Dogmengesch. I S. 496 f.; SEEBERO Dogmengesch. I § 13, 1-3; 6,8,9; Geref. 
Theol. Tijdschr. Sept. 1933 bI. 198. Inzonderheid bij THEOPHILUS blijkt hoe 
zulk een meening tot het ongerijmde leiden zou. 

70) Ook TATIANUS (6) niet, die zich alleen op het wonder der geboorte 
beroept, en dit terwijl het toch eigenlijk gaat om den grond van zijn eigen 
geloof. Elders beroept hij zich voor de menschwording op de mythologische 
verhalen, hoewel slechts "veronderstellenderwijs" en terwijl hij zich veront
schuldigt dat hij onvergelijkbare dingen met elkander vergelijkt (21). Slechts 
tweemaal haalt hij een schriftuurplaats aan, en dat zonder beroep op open
baringsgezag (13: Joh. 1 : 25; 15: Ps. 8 : 5). Anders JUSTINUS, zie aant. 44. 
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7l) De continuiteit van denkbeelden valt bij vergelijking in het oog. Ook 
TERTULLIANUS erkent bij de Grieksche wijsgeeren waarheidselementen 
("aloquando philosophos juxta nos sensisse", De anima 2); zij mogen al de 
waarheid niet hebben bereikt (adita), maar toch wel geraakt (pulsata, De 
carn. res. 1). Ook nu tot verklaring daarvan het denkbeeld der ontleening; 
CLEMENS vergelijkt die Grieksche wijsgeeren dan zelfs met de dieven en 
roovers, van welke Jezus had gezegd dat zij vóór Hem waren gekomen 
(Stram. I 17, 81); TERTULLIANUS spreekt van een drinken uit de bron der 
profeten" (Apol. 47). Men ziet in de heidensche philosophie het werk van 
daemonen en de gevallen engelen (Clem. Strom. VI, 10; Tert. De anima 1, 3; 
De prascr. 7). Aan den Logosleer van JUSTINUS herinnert bij Clem. Alex. 
(Stram. VI, 17, 154 f) het overal verbreid en ieder mensch ingeplant licht van 
den goddelijken Logos, zie Bard. II S. 45; PRE IV S. 159. Ook hij stelt toch 
de openbaring door Wet en Profeten en van den menschgeworden Logos 
echter hooger (Prot. 2, 5, 7 vv.); ook wat de gerechtigheid betreft (Str. V 
144 e. a. pIl.; zie BONEWETSCH PRE IV S. V.). Voor het denkbeeld, dat het 
goede element in de heidensche wijsbegeerte eigenlijk Christelijk is denke 
men aan het bekende wtlord van TERTULLIANUS (Apol. 17): anima naturaliter 
Christiana." De uitspraak van T'ERTULLIANUS om de wijsgeeren "patriarchae 
helriticorum" te noemen, en PLATO zelfs hun "kruidenbereider" (condimen
tarius". De an. 3, 8, 23 e. a. pI.) doet aan IRENEUS denken. 

Deze continuiteit behoeft ook niet te bevreemden, daar CLEMENS ALEXAN
DRINUS waarschijnlijk 150 in Athene is geboren (Epiph. Haer. 32, 6); zijn 
vestiging na vele reizen te Alexandrië omstreeks 190 plaats had; ATHENA
GORAS omstreeks 176 zijn Apologie moet hebben geschreven en CLEMENS hem 
dus in zijn jeugd persoonlijk kan hebben gekend en TATIANUS - den 
"Assyriër" - en misschien ook ATHENAGORAS - den "Ioniër" - als zijn 
leermeesters noemt (Str. I, 1, 11); zie PRE IV S. 156. TERTULLIANUS, die 
ook omstreeks 150 is geboren en tot zijn bekeering 196/7 als rechtsgeleerde 
te Rome heeft vertoefd, zal daar ook wel met de geschriften van JUSTINUS heb
ben kennis gemaakt, die hier omstreeks 165 den marteldood onderging. Zij waren 
dus beide jongere tijdgenooten. Voorts wordt JUSTINUS genoemd bij TERTUL
LIANUS (ado. Val. 5); TATIANUS bij TERTULLIANUS (De jej. 15), CLEM. ALEX. 
(Str. XII 81 f; 92; XXI 101 v.), die hem ook in zijn geschriften "vielfach 
ausgeschrieben hat" (Hann. Altch. Litt. S. 488); IRENEUS bij CLEM. ALEX. 
(Eus. K. G. V 4), TERT. (a. Val. 5). ORIGENES (c.Cels. I 16). Bekendheid met 
hun geschriften blijkt van JUSTINUS nog bij TERTULLIANUS (Ap. in den 
Apolog., DiaI. an Marc. II), zie Hann. altch. Lit. S. 100. Van TATIANUS bij 
TERT. (Opst.) en ORIGENES(C. Cels.). 

71a) Vergelijk ook de uitspraak van TATIANUS (19): "die gelooft zal weten": 
ho pistesson epignostani, qui credit, intelliget (Otto), wat doet denken aan 
het "credo ut intellegam" van ANSELMUS. 

7:2) BARDEHEWER, t. a. pI. II S. 86. 
73) BibI. cod. 109. 
74) Bard. II S. 75 f. 
~5) Bard. II S. 102 f. 
7'6) Zie Eus. K. G. VI 19, 7. 
77) Kerk en School schijnen ook aanvankelijk te Alexandrië wat vreemd 

tegenover elkander te hebben gestaan, zie Ham. Chrono II S. 3 f. 
78) Zie Eus. K. G. V 17, 5. HARNACK vermoedt, dat de titel ongeveer moet 

hebben geluid: Huper res kata Christianous philosophia. 
79) Bard. II S. 356. 
80) De bon. pat. 3 bij Bard. II S. 356. 
81) Der grosze Brockhaus XIV s.v.: "eine geistige Arbeit, deren Haupt

inhalt die Frage nach der grundlegenden Beschaffenheit der Welt und des 
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menschlichen Daseins bildet" (S. 508). Tegenover de "Einzelwissenschaften": 
"Wissenschaft der Prinzipien oder Grundwissenschaft" (S. 509): MEYER 
LEXIKON spreekt van 'twee opvattingen van het wezen der philosophie: "Prin
zipienlehre der Einzelwissenschaften deren Grundbegriffe und Methoden sie 
feststelIt und in systematischen Zusammenhang bringt". of "Weltanschauung", 
welke "die Lösung der Welt- und Lebensräthsel" zoekt, "inden sie den Blick 
des Menschen auf das ganze richtet, und sich um das Erfassen eines ge
sammtsinns alles Seins und Geschehens bemüht, aus dessen verschiedener 
Deutung sich die verschiedenen philosophischen Geistes- und Lebenshal
tungen ergiebt". (IX S. 798 f.). Larouse La XX siècle V. p. 541: "science 
génerale des êtres, des principes et des causes". 

82) Ath. spreekt van de "theologica" van PLATO, de Stoicijnen enz. (20), 
van de "theologikos logos" (13), of het "theologikon meros", het theologische 
deel (10) naast den "plusikos Logos" (13). Volgens GEFFCKEN zijn dit twee 
van de 6 logoi, waarin CLEANTHES bij DIOGENES LAERTIOS (VII 33, 11) de 
philosophie indeelt. ARISTIDES spreekt van "de waarheid aangaande God" 
(Syr. 3); THEOPHILUS van "de dingen van God" (ta tou Theou 11 34). 

83) "Ueberhaupt", merkt GEFFCKEN op (S. 32) "war des spätere Altertum 
mit diesem Name sehr freigebig." Voorbeelden van deze benaming voor de 
Joden bij Ham. M. v. A. I S. 261 u. 2 (ARISTOTELES, THEOPHRASTUS, STRABO, 
VARRO). Voor de christenen bij Friedl. 111 S. 226; Ham. M. v. A. I S. 215 
(GALENUS). Voorde Brahmanen bij GEFFCKEN S. 32 (STRABO). 

84) De bon. pat. 3 bij Bardeh. 11 S. 356: "philosophi non verbo sed factis 
summes; non loquimur multa, sed vivimus. 

85) TERTULLIANUS is geestelijk aan TATIANUS verwant. In zijn montanistisch 
rigorisme en spiritualisme, zijn verhouding tegenover den Staat, en den eed, 
zijn antimilitairisme, zijn achterstelling van den kinderdoop enz., doet hij 
denken aan de doopersche richting van latere eeuwen. Hoewel zelf wijsgeerig 
niet onbegaafd en niet onduidelijk onder Stoïschen invloed, en hij ook nog 
wel iets goeds bij de Grieksche denkers vermocht op te merken, verviel hij 
toch meermalen in de scherpste beoordeelingen der toenmalige wijsbegeerte, 
als "een ijdele verlokking" (inanes seductio), "naäperij en vervaIsching der 
waarheid" (affectatrix et interpolatrix veritatis, De praescr. 7) enz. Men had, 
meende hij, aan het geloof genoeg, en roept in hartstochtelijke vragen uit, 
wa't gemeenschap er tusschen beide was: ,,Adeo quid simile philosophus et 
Christianus? Graeciae discipulus et caeli" (Apal. 46). "Quid ergo A'thenis 
et Hierosolymis? quid academiae et ecclesiae? quid haereticis et christianis?" 
(De praesor. 7). 

Dat intusschen ook zulk een rigoristische afwijzing van het algemeene 
denken, deze te scherp antithetische houding gevaren meebrengt, evengoed 
en zelfs overeenkomstige als een te ver gaande synthese, is ook daarin te zien, 
dat zoowel TATIANUS als TERTULLIANUS schismatiek zijn geworden, en om 
hun afwijkingen in de leer door de kerk zijn afgewezen. TATIANUS wordt 
reeds door IRENEUS als een voorloop er der Enkratieten (I 28, 1) en een 
samenvoegsel van alle Ketters" (111 23, 8) genoemd. T'ERTULLIANUS evenals 
ORIGENES door VICENTIUS VAN LERINUM, een in zijn tijd "groote verzoeking" 
("magna tentatio") voor de kerk (Commonitorium 24). Ook zij mogen evenals 
CLEMENS, ALEXANDRINUS en ORIGENES, ais "schepen op het strand" voor het 
wijsgeerig s'treven van onzen tijd "bakens" zijn "in de zee". Schrift en Calvi
nisme zijn noch "kosmisch" noch "a-kosmisch", noch uitsluitend synthetisch, 
noch alleen antithetisch, maar zoeken o. i. daar tusschen in, ook in het alge
meen wijsgeerige denken het ware van het onware te onderscheiden. 

86) Zie HEIMSOETH in Die Rel. in Gesch. u. Gegenw. IV: "Die Philosopher 
dieser Zeit sind die grossen Theologen. Nur vereinzelt trit die philosophische 
Arbeit in der Form reine philosophischer Schriften (z. B. dann als Kommen-
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tare entiker Philosophenwerke) auf, zu meist sind es die theologischen, Sum
men" und Erklärungswerke in denen sie sich, neben dem Theologischen, voll
zeiht und ausspricht (S. 1210 b) ... die Theologie steht über der Philosophie" ... 
So ordnet die mittelalterliche Ph. sich einem Wissenschaftsystem ein, in wel
chem sie, selbst Königin der Wissen schaften und Kl1önung alles Wissens aus 
natürlicher Vernunft, der Theologie gegenüber sich als die niedere Form der 
Anteilnahme an den letzten Dingen beseheidet" (S. 1211 a). 

87) Op deze tegenstelling wordt vaak door de Christelijke schrijvers ge
wezen; zie Or. 5; Just. Ap. I 14, 11 10; Dial. 29, 58 e. a. pI. 

88) Dat men ook elders de gecoördineerde, elkander uitsluitende en ver
vangende tegenstelling tusschen philosophie en theologie gevoelt, ziet men 
het artikel van Prof. VAN DER LEEUW over Philosophie und Religion in der 
Geschichte in R. i. G. u. G. IV S. 1204 f. o. a. "Auch die Religion will Weis
hE\it sein aber nicht Weltweisheit", - zooals namelijk de philosophie -
sondern Gottesweisheit. Beide Religion und Philosophie machen sieh ein 
Weltbild. Die Philosophie aber sieht die Welt von unten her, von Menschen 
aus. Die Schau der Religion is von oben herab. (S. 1204). "Daher kommt, 
dasz jedes Verhältniss zwischen beiden möglieh ist: gänzIiehes zusammen
flieszen, ebensogut wie gegenseitige Verachtung und Verdammen, - de rich
ting van Clemens-Origenes dus en van Tatianus-Tertullianus - "je nach
dem das gemeinsame Streben oder der verschieden Ausgangspunkt betont 
wurde. Das GewöhnIiche ist aber ein gegenseitiges Misztrauen" (S. 1205). 

En wat het Christendom betreft: "Im Christentum und in der christlich 
beeinfluszten abendländischen Welt, wechseln die Versuche, entweder die 
PhiIosophie in die Religion oder umgekehrt die Religion in die Philosophie 
aufgehen zu lassen, sich in immerwährender Folge ab. Mitunter wird auch 
ein Dualismus von Philosophie und Religion verfochten. Aber im groszen 
Ganzen ist entweder die Philosophie die Wissenschaft, welche in die ReIigion 
grundsätzIich ausmündet, oder die Religion die bildliche Darstellung philo
sophischer Wahrheiten. Das Christentum seiner jüdischen Herkunft gemäsz 
aller Ph. gegenüber misztrauisch, hat in der Inkarnation und der mit dieser 
zusammenhängenden Logos-Lehre einerseits ein unerschöpfliche Quele philo
sophischer Problematik, anderseits die Antwort von vonkerein auf alle phi
losophische Fragen" (S. 1208). 
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JOH. VAN DER HAAR. 

Meer dan gewone aandacht hebben sommige bladen - getuige 
o. a. de opschriften hunner desbetreffende berichten - besteed 
aan de verwerping door de Eerste Kamer van een voorstel tot 
wijziging van de Onteigeningswet, in de vergadering van 29 De
cember 1939. Dat dit feit de bijzondere aandacht trekt valt niet 
te verwonderen. De niet talrijke malen, waarin de Eerste Kamer 
een wetsontwerp afstemt, rechtvaardigen de belangstelling, die 
de bladen aan den dag leggen in die gevallen, waarin de Eerste 
Kamer zich geroepen acht H. M. de' Koningin haar dank te be
tuigen voor Haar "ijver in het bevorderen van de belangen van 
den Staat" en Haar eerbiedig te verzoeken "het gedane voorstel 
in nadere overweging te nemen". Zij maakte van deze, haar grond
wettelijke bevoegdheid o.a. gebruik in de jaren 1859 en 1863, ten 
aanzien van een wetsontwerp, tot afkoopbaarstelling der tienden; 
in 1860, door haar stem te onthouden aan de door het ministerie 
ROCHUSSEN-VAN BossE ingediende Spoorwegwetten; in 1904, met 
betrekking tot een door KUYPER voorgestelde herziening der Hoo
ger-Onderwijswet, welke beoogde de Vrije Universiteit, door toe
kenning van "effectus civilis", met andere universiteiten gelijk 
te stellen; in 1908, toen zij den minister STAAL, door de verwerping 
van diens oorlogsbegrooting, tot aftreden noopte; in 1922, toen zij, 
na afstemming van het IIIe hoofdstuk der ontwerp-nieuwe Grond
wet (regelende o.a. de samenstelling der Eerste Kamer (!» de 
Regeering bewoog met een gewij zigd voorstel te komen; in het 
jaar 1925, bij de verwerping van een initiatiefvoorstel-RuTGERS, 
tot invoering van de plaatselijke keuze en - last, not least -
in 1926, toen het door de Tweede Kamer aangenomen Belgisch 
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Verdrag in de oogen der Eerste Kamer geen genade kon vinden. 
Met de verwerping van het bovengenoemde ontwerp van wet, 

tot herziening van de Onteigeningswet, heeft de Senaat, aldus 
de schrijver van het kameroverzicht in De Stanilaard van 3C 
December 1939, haar beteekenis bewezen als Kamer van revisie. 

Het feit dezer laatste verwerping vormt een gereede aanleiding 
bij het instituut der Eerste Kamer eenigszins nader stil te staan. 
Verre van over het verworpen wetsontwerp, als van goeddeels 
wetstechnischen aard, in den breede uit te weiden, stellen wij 
ons voor in de volgende regelen eenige beschouwingen te geven 
over het ontstaan en de historische ontwikkeling van het twee
kamerstelsel in ons land, waarbij meer in het bijzonder de Eerste 
Kamer onze aandacht zal vragen. Daarbij zullen wij tevens in de 
gelegenheid worden gesteld voor- en tegenstanders van het hier
besproken instituut, zoowel in als buiten den kring onzer geest
verwanten, aan het woord te laten. 

* * * 
De bepaling, thans vervat in artikel 82 onzer huidige Grond

wet, dat "de Staten-Generaal zijn verdeeld ineene Eerste en 
Tweede Kamer", zal men in die van 1814, evenzeer als in de 
"Schets van eene Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden" van 
VAN Ho OEN DORP, vergeefs zoeken. Artikel 56 dier Grondwet 
schreef slechts voor, dat de vergadering der Staten-Generaal zou 
bestaan uit 55 leden, te benoemen "door de Staten der ... Provin
ciën of Landschappen", enz. In de grondwetscommissie 1815 werd 
het denkbeeld van een tweekamerstelsel voor het eerst ter tafel 
gebracht. Het waren de Belgische commissieleden, in het bij zonder 
RAEPSAET en HOLvoET, van wie het voorstel uitging tot instelling 
eener Eerste Kamer over te gaan. Ter motiveering van hun voor
steld verklaarde de laatste: "Wij zijn te driftig, te opbruisend. 
Er moet een Eer.ste Kamer zijn om de Tweede in toom te houden". 
De Belgen, als aanhangers van de leer van DE MONTESQUIEU, wil
den een erfelijke Eerste Kamer, waarin hun adel en geestelijkheid, 
op voorbeeld van de Engelsche House of Lords, zouden zijn ver
tegenwoordigd. Daarnaast zou de Tweede Kamer de functie van 
zuivere volkskamer vervullen. Hun denkbeelden vonden bij hun 
Noordnederlandsche collega's weinig instemming. Met name de 
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voorzitter, VAN HOGEN DORP, bestreed het voorstel, als "eene omver
werping der Grondwet" en trachtte zelfs de materie geheel buiten 
bespreking te houden. De Belgen hielden echter voet bij stuk, met 
als gevolg, dat hun voorstel, ter nader onderzoek, in handen werd 
gesteld van een sub-commissie, bestaande uit de heeren MOLLERUS, 
DE THIENNES, ELOUT, DE CONINCK, VAN LVNDEN en DOTRENGE. De 
voordracht dezer sub-commissie heeft geleid tot de aanvaarding 
van het instituut der Eerste Kamer, door de commissie, met de 
herziening der Grondwet bela.st. De toelichting in haar rapport, 
onder dagteekening van 13 Juli 1815 aan den Koning aangeboden, 
bewijst, dat zij met de argumentatie van de noodzakelijkheid eener 
Eerste Kamer wel eenigszins verlegen zat. Volgens 0UVIER (een 
leerling van THORBECKE) moet men dan ook het rapport naar zijn 
dagteekening beoordeelen en "in gedachten zestig jaren teruggaan 
om te 'kunnen begrij pen, dat zulke redeneringen ooit voor ernstig 
gemeende gronden hebben kunnen gelden". 

Met de bedoeling een indruk te geven van den in die dagen op
geld doenden, thans voor archaïstisch versleten, ambtelijken stijl, 
willen we hieronder een gedeelte van het rapport, dat de instelling 
der Eerste Kamer moet motiveeren, woordelijk citeeren, waarbij 
we het aan den lezer overlaten te beoordeelen, of 0UVIER al dan 
niet gelijk had, toen hij er zijn verwondering over uitsprak, "dat 
zulke redeneringen ooit voor ernstig gemeende gronden hebben 
kunnen gelden". 

"Ten einde alle overijling in de raadplegingen te voorkomen" 
- aldus het rapport -, "in moeijelijke tijden aan de driften heil
zame palen te stellen, den troon te omringen door een bolwerk 
waartegen alle partijen afstuiten, aan de natie eene volkomene 
zekerheid te waarborgen tegen alle willekeurige uitbreiding van 
gezag, oordeelen wij het nuttig, op het voorbeeld van magtige 
rijken en bloeiende gemeenebesten, de vertegenwoordiging des 
volks in twee Kamers af te deel en; wij hebben te dezen aanzien 
echter geene vreemde instellingen nagevolgd, welke met onze zeden 
niet waren overeen te brengen; wij hebben de gronden en wijziging 
dezer instelling gezocht in het wezenlijk doel van dezelve. - Aan 
de afdeeling der Staten-Generaal, daargesteld met oogmerk om 
driften en dwalingen van het oogenblik tegen te gaan, is niet 
toegekend het regt om eenige voorstellen te doen; - zij behoort 



" 

f:, .. 
, !: .' ~ I . 

lil 
1,1 ' 
pi 
I',: 
:1 :~. ' 

'I 

, ; I ~ 

, 
I 
1 i 
I. 

I' 

JOH. VAN DER HAAR 

enkel lijdelijk te wezen, en bepaalt zich alzoo tot de aanneming 
of verwerping der voorstellen aan haar gezonden. - Voorzigtig
heid en wijsheid zijn de groote vereischten in hare leden. - De 
ontworpen Grondwet vordert een ouderdom van 40 jaren. - De 
grootste waarborg welke zij aan den Staat kunnen geven is het 
belang dat zij zelve bij het algemeen welzijn hebben; - zij worden 
daarom gekozen uit hen die door diensten aan den Staat bewezen, 
door hunne geboorte of door hun vermogen tot de aanzienlijksten 
van den Lande behooren. Niets is er bijna, wat elk mensch kracht
dadiger zoekt te handhaven dan persoonlijke achting en aanzien, 
en de herinnering en de belooning der diensten door hem be
wezen; hartelijk dus moet de verkleefdheid zijn aan het vaderland 
van hem die het aanzien dat hij geniet verschuldigd is aan een 
naam dien zijne voorouders door werkelijke diensten aan het vader
land veredeld hebben. De bezitters van een groot vermogen, in 
vaste goederen gevestigd, aan den Staat verstrekt, of nuttiglijk 
in den handel aangelegd, zullen buiten twijfel zorgvuldiglijk waken 
dat geene bron van algemeene welvaart worde gestopt of uitge
droogd. - Om hun eene nuttige onafhankelijkheid te bezorgen 
hebben wij voorgedragen dat zij voor hun leven zullen worden aan
gesteld. Hunne benoeming staat geheel aan den Koning. De geest 
der monarchie en het belang der natie vorderen dit om strijd; 
daardoor bekomt de vorst op de eer.ste standen der maat
schappij eenen invloed, welke nu zich aUerwege verspreidt. 
Wij hebben ons steeds ten vasten regel uitgekozen de Grondwet 
overeen te brengen met den waren aard eener gematigde 
monarchie." 

Tot zoover de toelichting der commissie. 
In overeenstemming met haar voorstel, door de Regeering over

genomen, door de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden 
en de notabelen in de Belgische provinciën (zij het ten aanzien 
van deze laatsten volgens een ietwat uitzonderlijke rekenmethode) 
aangenomen zijnde, bepaalde de Grondwet van 1815, dat de Eerste 
Kamer "is zamengesteld uit niet minder dan veertig en niet 
meerder dan zestig leden, den vollen ouderdom van veertig jaren 
bereikt hebbende, welke door den Koning voor hun leven benoemd 
worden, en gekozen uit hen die door diensten aan den Staat be
wezen, door hunne geboorte of gegoedheid onder de aanzienlijk-
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sten van den lande behooren" (art. 80). De bezoldiging der leden 
zou f 3000.- 's jaars bedragen (art. 87) ; zij zouden den titel voe
ren van "Edel Mogende Heeren" (art. 96) en met gesloten deuren 
vergaderen. 

De benoeming der leden voor het leven en door den Koning 
bezorgden het college de namen van "La ménagerie du roi" en 
"het oudemannenhuis". Dat deze namen niet geheel onverdiend 
waren bewees de praktijk; het streven van WILLEM I was er op 
gericht de Eerste Kamer te beschouwen als een van hem afhan
kelijk orgaan. De geschiedenis verhaalt, dat een tweetal groot
officieren, die hun stem hadden onthouden aan een wetsontwerp, 
regelende de uitgifte van certificaten van ondershandsche leeningen, 
deswege door den Koning ten paleize werden onderhouden. Een 
hunner zou zich bij die gelegenheid hebben laten ontvallen: "Ik 
dacht, dat ik naar mijn geweten stemmen mocht". En toen eenige 
kamerheeren des Konings, onder wie de PRINS VAN CHIMAY, het 
durfden wagen in 1821 tegen een belastingwet te stemmen, werd 
den laatstgenoemde de toegang tot het hof ontzegt. Voldoende, om 
aan te toonen, dat van een aldus samengestelde Eerste Kamer niet 
kon worden verwacht, dat zij in staat zou blijken te zijn eenige we
zenlijke kracht te ontwikkelen. De noodzakelij'kheid "om de Tweede 
(Kamer) in toom te houden" - door HOLVOET immers voorzien
breek verre te zoeken. "Immers de vreedzame Staten-Generaal van 
1814 geleken al zeer weinig op een wilden bergstroom, welke ver
woestingen te keeren een strenge plicht geworden was." "De Eerste 
Kamer, volgens het model van 1815, ... is voorbijgegaan ... als 
eene schim op den muur." 

Men mocht, na kennisneming van het bovenstaande, verwachten, 
dat bij de grondwetsherziening 1840 weinig pogingen zouden zijn 
ondernomen haar te behouden. Deze verwachting is te begrijpelij
ker, indien men bedenkt, dat deze herziening zich in hoofdzaak be
paalde tot die wijzigingen, welke in verband met de scheiding tus
schen Nederland en België - bij het Londensch tractaat van 
19 April 1839 voltooid - noodzakelijk waren geworden. "Het 
ware. .. zoo vreemd niet geweest, als de Eerste Kamer,... die 
in 1815 ter wille van de Belgen aan de Staten-Generaal is toege
voegd, in 1840, na de scheiding, weder vervallen ware." Intusschen 
bleef zij (volgens dezelfde beginselen als in 1815, doch met een ge-
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halveerd ledental) gehandhaafd, zij het, dat het instituut in de 
afdeelingen der Tweede Kamer door tal van leden als "nutteloos, 
ja schadelijk" werd aangemerkt. 

GROEN VAN PRINSTERER behoorde in die dagen tot hen, die, hoewel 
van de noodzakelijkheid harer bestaan niet ten volle overtuigd, 
niettemin voor opheffing terugdeinsden. In zijn "Bijdrage tot her
ziening der Grondwet in Nederlandschen zin" oppert hij het denk
beeld te onderzoeken, "of die Kamer niet tot een waardig nuttig en 
in sommige opzichten onmisbaar ligchaam in den Staat kan worden 
gevormd." 

De geschiedenis van 1848 is, gelet op het verhandelde tusschen 
Regeering en Tweede Kamer, van een sprankeltje humor aller
minst ontbloot. 

De met het ontwerpen der Grondwet belaste staatscommissie, 
die in THORBECKE haar genialen voorzitter mocht begroeten, had 
voorgesteld de Eerste Kamer te doen bestaan uit een aantal leden, 
gelijk aan de helft van dat der Tweede Kamer en benoemd door 
dezelfde kiezers, uit hen, die "den ouderdom van veertig jaren heb
ben vervuld en in de directe belastingen, met uitzondering van 
het patentregt, dragen ten minste f 800.- of f 1200.-, naar de 
plaatselijke gesteldheid." 

De Regeering nam dit voostel nagenoeg over. Wenschte de com
missie van 1815 een monarchale, aristocratische en conservatieve, 
doch althans een zelfstandig oordeelende Kamer, de Regeering in 
1848 wilde in de Eerste Kamer bovenal een ministeriëele Kamer 
zien. In de memorie van toelichting immers heette het: "Indien 
eene Kamer, vertegenwoordigende het volk, onmiddellijk met voor
stellen of wijzigingen in voordragten tot den Troon kan gaan, staat 
de Regering bloot, om, in een oogenblik van opgewondenheid, als 
de driften het bedaard overleg hebb·en verbijsterd, ten onregte te 
worden omvergeworpen. De Eerste Kamer is daartegen een dam, 
en zij kan tevens, naar de inrigting, welke thans wordt voorge
dragen, nuttig werkzaam zijn, om de wijzigingen, welke de Tweede 
Kamer in de voorstellen der Regering mogt hebben geb ragt en 
waaraan de Regering moeijelijk haar zegel kan hechten, zonder 
schokken, door de afwijzing van het geheele ontwerp, onschade
lijk te maken." 

"Eene vreemde roeping voor dit deel der Volksvertegenwoordi-
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ging!", aldus ÛLIVIER. "Zij moet, in de eerste plaats, ministeriële 
krisissen voorkomen, wankelende Kabinetten vasthouden en de 
ministers verzekeren tegen het "omvergeworpen worden"." Zij 
moet vervolgens, voor de Regering, ontwerpen van wet afwijzen, 
om amendementen" "onschadelijk te maken" ", aan welke de Re
gering" "moeijelijk haar zegel kan hechten"." De Regering wilde 
dus het recht van initiatief en van amendement, dat de Grondwet 
uitdrukkelijk aan de Tweede Kamer toekent, " "onschadelijk" ", dat 
is illusoir maken, door aan de Eerste Kamer op te dragen aan de 
cas.satie van alle voorstellen en amendementen, welke aan de Rege
ring niet welgevallig mogten zijn en aan welke zij toch niet zelve 
haar zegel durfde onthouden." 

In het voorloopig verslag der Tweede Kamer werd het regee
ringsvoorstel niet onverdeeld gunstig begroet. Weliswaar gingen 
geen stemmen tegen het behoud der Eerste Kamer op, de wijze 
echter, waarop de Regeering haar wilde doen verkiezen, lokte in 
onderscheiden vorm verzet uit. Uit het voorloopig verslag proeft 
men de meening van een viertal groepen. Een meerderheid wilde 
de benoeming aan den Koning laten, doch diens keuze "beperken 
tot categoriën van mannen, die, door het bekleeden van aanzienlijke 
staatsambten, hooge regterlijke betrekkingen of een bepaalden 
graad bij de land- en zeemagt, of ook door bijzondere gegoedheid 
of door hunne plaatsing op een hoog standpunt als handelaars en 
fabrikanten, of eindelijk door uitstekende wetenschappelijke ver
diensten, het vermoeden voor zich hebben, dat zij met de voor het 
lidmaatschap dezer Kamer vereischte kundigheden eene genoeg 
zame mate van onafhankelijkheid, maatschappelijken invloed en 
belangstelling in de openbare zaak vereenigen." Tot het denkbeeld 
der hier aan het woord zijnde leden behoorde voorts "de benoeming 
van de leden der Eerste Kamer voor hun leven, de onontbindbaar
heid dier Kamer en de bepaalde bevoegdheid des Konings tot ver
meerdering harer leden." Anderen, die eenerzijds van meening 
waren, dat een benoeming van de leden der Eerste Kamer door 
dn Koning "niet geschikt was aan dat Staatsligchaam de vereischte 
zedelijke kracht te verzekeren," doch die anderzijds de verkiezing 
ook niet in handen wilden leggen van de kiesgerechtigden voor de 
Tweede Kamer, wilden het passief kiesrecht voor de Eerste Kamer 
niet uitsluitend beperken tot de geld-aristocratie, doch daarnaast 
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"aan den Staat bewezen diensten en dergelijke aanprijzende hoe
danigheden" mede een grond voor benoeming tot eerste kamerlid 
doen opleveren. Een derde categorie zou tegen het regeeringsvoor
stel geen bezwaar hebben, ware het niet, dat dit voorstel mede in
hield de mogelijkheid, óók de Eerste Kamer door den Koning te 
doen ontbinden. Tenslotte verklaarden zich enkele leden voorstan
ders van het stelsel om, inzonderheid voor de Eer,ste Kamer, de ver
kiezingen met één trap in te voeren. 

Het voorloopig verslag werd gevolgd door een gewijzigd regee
ringsontwerp, welks toelichting een bijdrage vormt voor het ge
wrongene van de constructie, waarmede de Eerste Kamer is 1848 
is verdedigd. 

"De Regering heeft met onuitsprekelijk genoegen uit het Voor
loopig Verslag gezien, dat eene splitsing der Vertegenwoordiging 
zóó noodzakelijk is geoordeeld, dat de geheele vernietiging eener 
Eerste Kamer geen punt van overweging heeft uitgemaakt. Ook 
de Regering zoekt in die Eerste Kamer een waarborg tegen over
ijling, eene beperking van hartstogten in onrustige tijden, 'een bol
werk voor den troon. Maar zij wenscht daarin tevens te zien een 
krachtigen steun der wet." 

"De Regering heeft inderdaad geene bijzondere voorliefde voor 
het stelsel door haar voorgedragen. Zij acht eene Eerste Kamer on
ontbeerlijk," enz. 

"De Regering meent. . . te moeten opmerken, dat in het alge
meen het nut eener Eerste Kamer, hoe ook zamengesteld, meer 
gelegen is in het voorkomen van het kwaad, dan in het stichten van 
het goede." 

De bovenstaande beschouwingen brachten de Regeering tot het 
besluit, "om te behouden eene beperkte keuze uit de meest belasten 
der onderscheiden provinciën en die keuze op te dragen aan de 
Provinciale Staten, om, zoo doende, de Eerste Kamer, zoowel in 
wezen als in oorprong, van de Tweede Kamer te onderscheiden." 

Het resultaat van dit "gemoedelijk gekeuvel" bracht artikel 78 
der Grondwet 1848, bepalende, dat de Eerste Kamer zou bestaan 
uit 39 leden, die zouden moeten behoor en tot de hoogstaange
slagenen in de rijks-directe belastingen. Het getal dier hoogstaan
geslagenen zou in elke provincie zoo worden bepaald, dat op iedere 
3000 zielen één lid verkiesbaar zou zijn. De leden zouden worden 
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gekozen door de provinciale staten, volgens een in de Grondwet 
zelve aangegeven verhouding. 

* * * 
We zagen in het bovenstaande, dat de Regeering in 1848 "met 

onuitsprekelijk genoegen" mocht constateeren, "dat de geheele ver
nietiging eener Eerste Kamer geen punt van overweging heeft 
uitgemaakt." De eenige vrijwel, die haar bestaan allesbehalve in be
scherming nam, doch het - integendeel - op de hem aange
boren wijze hekelde, was THORBECKE. Reeds in zijn "Aanteekening 
op de Grondwet" toont hij weinig sympathie voor de instelling. 
Concreter geluid nog laat hij hooren in zijn, kort vóór het aan
nemen der grondwet 1848, door ziekte van den schrijver eenigszins 
laat verschenen, "Bijdrage tot de herziening der Grondwet". Uit 
het in deze "Bijdrage" verhandelde valt tevens af te leiden, dat 
THORBECKE heeft behoord tot diê minderheid in de grondwets
commissie 1848, die op behoud van de Eerste Kamer geen prijs 
stelde. Na te hebben stilgestaan bij de positie van het Hoogerhuis 
en het Lagerhuis in Engeland, die van onze Eerste Kamer onder 
vigueur der Grondwet 1815, zegt THORBECKE: "Mijns inziens moest 
men de instelling geheel laten vallen." De Eerste Kamer komt hem 
voor te zijn "zonder grond en zonder doel." Hij oppert bedenkingen 
tegen de wijze van samenstelling en voorziet tenslotte, dat de 
Eerste Kamer "tot rijper onderzoèk der voorstellen van wet" niet 
bekwaam zal blijken te zijn. 

* * * 
In 1887 was de critiek op het tweekamerstelsel als zoodanig 

vrijwel verstomd. Met het bestaan van de Eerste Kamer schijnt 
men vrede te hebben. Over de gebrekkige wijze van samenstelling 
is men het echter algemeen eens. Reeds THORBECKE stelde in zijn 
"Bijdrage" de vraag: "Is de Staat een actiëngenootschap, waar 
men meer stem heeft dewijl men meer aandeelen bezit? ... Waarom 
de Vertegenwoordiging gesplitst, zoo bij de natie geene splitsing 
bestaat? Welk nationaal belang hebben bijzonderlijk zij" (bedoeld 
worden de hoogstaangeslagenen) ... " voor te staan? Welk natio
naal belang loopt gevaar, zoo het niet onder hunne bescherming 
wordt geplaatst?" En in 1872 is het KUYPER, die de samenstelling 
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der toenmalige Eerste Kamer onhoudbaar acht, omdat zij (0. a.) 
"geeft een tweede privilegie aan hetzelfde kapitaal, dat zijn invloed 
reeds op de samenstelling der Tweede Kamer uitoefende". Dat de 
Eerste Kamer niet werd, wat men met haar instelling beoogde, 
t. w. een tweede instantie der wetgeving te zijn, wijt KUYPER 
aan het feit, dat "het beginsel harer samenstelling allerminst ge
schikt is, om haar die talentvolle en door ervaring gerij pte mannen 
te geven, die voor zulk een hof van cassatie onmisbaar zijn." Van 
een onbeduidend lichaam wil KUYPER de Eerste Kamer - verre 
van haar algeheele verdwij ning te propageeren - zien gepromo
veerd "tot beteekenis van een eigen wiel aan den staatswagen. Nièt 
in het remmen, maar in het naar eigen beginsel meedragen en mee
voortbrengen van, het staatsorganisme zoeke men haar kracht. 
Geen Hoogerhuis, geen Pairskamer, geen galvaniseering, gelijk 
R. VON MOHL het uitdrukt, van verleden en versleten toestanden, 
maar een organische vertegenwoordiging van dàt organisme, waar
door thans ons volksleven werkt." 

Mr. S. VAN HOUTEN oordeelde in 1874 in een nota inzake grond
wetsherziening, dat al het goede der Eersté Kamer "in de waag
schaal (wordt) gesteld, door de verkiesbaarheid te verbinden aan 
het voorkomen op de lijsten van hoogst-aangeslagenen." OLiVIER 
bepleit een splitsing der volksvertegenwoordiging in twee kamers, 
zóódanig, dat de eene zou zijn samengesteld uit de afgevaardigden 
der gemeenten met meer dan 10.000 inwoners, terwijl de andere 
Kamer, in de idee van OLiVIER, "zou zamengesteld worden uit 
de afgevaardigden der in districten bijeengebragte plattelands
gemeenten." 

* * * 
Niettegenstaande de na 1848 ingebrachte bezwaren tegen de 

samenstelling der Eerste Kamer, stelde de meerderheid van de bij 
K. B. van 11 Mei 1883 benoemde staatscommissie, tot herziening 
der grondwet, ten opzichte van die samenstelling geen wijziging 
voor. In een door DE GEER VAN JUTPHAAS en DE SAVORNIN LOHMAN 
ontworpen minderheidsnota werd het denkbeeld geopperd de 
Eerste Kamer door dezelfde kiezers te doen samenstellen als de 
Tweede, met verandering der eischen van verkiesbaarheid. 

Bij de openbare beraadslagingen in de Tweede Kamer stonden 
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twee stelsels tegenover elkaar, het eene om te behouden de ver
kiezing door de provinciale staten, maar deze in de keuze vrij te 
laten, het andere om voor de verkiesbaarheid hooge eischen te stel
len, maar de verkiezing zelve door dezelfde kiezers als die voor de 
Tweede Kamer te doen geschieden. De Regeering had deze beide 
stelsels a. h. w. vereenigd. Zij stelde voor het aantal leden te doen 
bepalen op 50, welke zouden worden gekozen door de hoogstaange
slagenen, t. w. één lid op de 2000 zielen. 

In de Tweede Kamer maakte de SAVORNIN LOHMAN zich de tolk 
dergenen, die gekant waren tegen het beginsel, volgens hetwelk 
de voornaamste roeping der Eerste Kamer zou bestaan in het 
waken tegen overijling der Tweede; "alsof" - zoo DE SAVORNIN 
LOHMAN - "de Eerste Kamer eigenlijk eene soort van kindermeid 
voor de Tweede Kamer moest zijn." LOHMAN stelde zich voor naast 
de Tweede Kamer een ander lichaam, als deel van de volksvertegen
woordiging, welks leden hij wenschte te doen kiezen "door de 
kamers van koophandel, de universiteiten, kerken, door de kamers 
of raden van arbeid, die ik," aldus LOHMAN, "hoop dat er komen 
zullen, en andere soortgelijke corporatiën." 

De einduitkomst van het gemeenschappelijk overleg tusschen 
Regeering en Staten-Generaàl leidde tot de vaststelling van arti
kel 82 der Grondwet van 1887. Dit artikel stelde het aantal leden 
der Eerste Kamer vast op 50, te kiezen door de provinciale staten. 
Het getal leden voor iedere provincie was, evenals in 1848, in de 
Grondwet zelf neergelegd. De eischen voor het passief kiesrecht 
werden gelijkgeschakeld aan die, geldend voor de Tweede Kamer. 
Daarenboven zou men echter Of moeten behooren tot de hoogst
aangeslagenen in 's rijks directe belastingen Of een of meer bij 
de wet aangewezen hooge en gewichtige openbare betrekkingen 
moeten bekleeden of bekleed hebben. Het getal der hoogstaange
slagenen werd uitgebreid tot één per 15ÓO inwoners (art. 90). De 
leden zouden voor den duur van negen jaren worden gekozen, met 
aftreding van 1/3 om de drie jaren (art. 91). 

In 1917 werden de eischen voor het passief kiesrecht van beide 
kamers gelijkgesteld. Het aristocratisch karakter werd hierdoor 
aan de Eerste Kamer ontnomen. Bedroeg het aantal verkiesbaren 
vóórdien, als gevolg van de beperking tot hooge belastingbetalers 
en hooge ambtenaren, ongeveer 5000, de grondwetsrevisie 1917 
A. St. 3-m. XIV 11 
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bracht een verruiming der tot senator verkiesbaren ten getale van 
eenige millioenen. 

De grondwetsherziening van 1922 bracht ook voor de Eerste 
Kamer de verkiezing op den grondslag der evenredige vertegen
woordiging, voor de verkiezing der leden van de Tweede Kamer 
in 1917 reeds aanvaard. 

Tij dens de beraadslagingen over de grondwetsvoorstellen in de 
Tweede Kamer maakte thans weder het bestaansrecht van haar 
zuster aan de overzijde van het Binnenhof een deel der bespre
kingen uit. De vrijzinnig-democratische kamerfractie stelde, bij 
monde van Mr. P. J. OUD, afschaffing van het instituut der Eerste 
Kamer voor, alsmede gelijktijdige invoering van het facultatief 
referendum. Mr. 'P. J. TROELSTRA schaarde zich, namen.s de 
S. D. A. P., aan de zijde van Mr. OUD en de zijnen, de hoogleeraar, 
VISSER VAN IJzENDOORN, zijn persoonlijk gevoelen uitende (dat 
door de meening van zijn fractie, den Vrijheidsbond, niet werd 
gedekt) adstrueerde zijn reeds in 1918 gesproken, allengs cliché 
geworden, woorden, dat bij verdwijning der Eerste Kamer "alleen 
de boden haar heengaan zouden betreuren." 

De voorstanders van afschaffing ten spijt is de Eerste Kamer 
in ons staatsbestel behouden gebleven, zij het niet in alle opzichten 
in overeenstemming met het terzake door de Regeering ingediende 
voorstel, beoogende de leden te doen verkiezen voor den duur van 
vier jaren, met gelijktijdige aftreding van allen en voorts de moge
lijkheid te scheppen bij ontbinding van de Eerste Kamer tevens 
de provinciale staten te doen ontbinden. De Regeering zag zich 
genoodzaakt haar desbetreffend voorstel - na aanneming in de 
Tweede Kamer, doch verwerping in de Eerste Kamer zelve (zie 
boven, blz. 1) - te laten vallen en met een gewijzigd ontwerp te 
komen. Dit ontwerp, inhoudende een zittingsduur van zes jaren, 
met aftreding van de helft om de drie jaren, -is tenslotte aange
nomen en in de Grondwet 1922 neergelegd. 

* * * 
Bij de laatste grondwetsherziening, die van 1938, is het be

staansrecht der Eerste Kamer niet, de mogelijkheid aan de fun
geerende kamers der Staten-Generaal een derde kamer, vertegen
woordigende het bedrijfsleven, toe te voegen, daarentegen wel aan 
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de orde geweest. Het behoorde tot de taak der bij K. B. van 24 Janu
ari 1936, Staatsblad nr. 41, benoemde staatscommissie, met de 
voorbereiding eener partiëele herziening der Grondwet belast, te on
derzoeken of deze mogelijkheid aanwezig was. Om tweeërlei reden 
achtte de commissie de invoering van 'een bedrijfskamer, als onder
deel van de Staten-Generaal, ongewenscht. Zij .beriep zich op het 
historisch gegroeide karakter van het parlement en voorzag in de 
instelling van een kamer voor het bedrijfsleven bovendien een 
sprong in het duister, "omdat de denkbeelden op het gebied van 
de nadere rechtsvorming voor het bedrijfsleven nog ~n word'img 
zijn," enz. Waar de Regeering zich bij het voorstel der commissie 
op dit punt kon neerleggen, mag de invoering eener derde kamer, 
althans voorloopig, worden geacht van de baan te zijn. 

Intu,sschen is het denkbeeld geenszins uit den laatsten tijd af
komstig. 

Vooral KUYPER heeft de gedachte van een organische vertegen
woordiging, eerst in Ons Program van 1878, daarna in zijn Anti
revolutionaire Staatkunde, met warmte bepleit. Met handhaving 
der "Tweede Kamer als dat deel der volksvertegenwoordiging, 
waaruit de wenschen des volks in geestelijk opzicht naar voren 
treden, wil hij daarnaast de Eerste Kamer zien vervormd tot een 
college, waarin het volksleven in zijn onderscheidene ryuu[,tschappe
lijke groepeeringen zich kan openbaren. Dit deel der volksver
tegenwoordiging zou dan, in KUYPER',S lijn, moeten worden gekozen 
door hen, die, in of buiten gezinsverband levende, zelfstandig 
werkzaam zijn in ambten, waardigheden of bedieningen, of zich 
in eenig beroep of bedrijf verbonden hebben. De leden zouden 
moeten worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de cor
poratiën, waarin het volk is verdeeld. 

Ook COLI]N wijst er op, dat het volksleven zich in een dubbele 
gestalte openbaart, t. w. als politieke geestesstrooming èn als 
maatsc/w,ppelijke groepeering naar belang en territoir. "Met die 
beide," aldus Co LIjN, "behoort bij het tot gelding brengen van den 
volksinvloed rekening te worden gehouden. Daarom moet worden 
gestreefd naar afzonderlijke vertegenwoordiging voor elk dier 
twee." Met handhaving van de door KUYPER te berde gebrachte 
"wortel denkbeelden" wijst COLI]N er op, dat, van die grondprincipia 
uit, meer dan één oplossing denkbaar is. "Zelfs" - zoo zegt hij _ 
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"laat de afzonderlijke vertegenwoordiging zich denken in één 
enkele Kamer; b.v. een Kamer van 150 à 200 leden, waarvan de 
eene helft gekozen op den grondslag van politieke geestesstroo
mingen en de andere helft afgevaardigd door de maatschappelijke 
corporaties, met gezamenlijke beraadslaging en beslissing." 

Behalve KUYPER en COLIJN toonen zich in Nederland principiëele 
voostanders van corporatieve vertegenwoordiging o. a. DE SAVOR
NIN LOHMAN, TREUB, BIEMOND, BIERENS DE HAAN, STAARGAARD en 
tenslotte de N. S. B. De laatste heeft echter de gedachte der be
langenvertegenwoordiging aangegrepen om daarmede de be
staande parlementaire organisatie, op den grondslag der beginselen
vertegenwoordiging, te ondermijnen en op te heffen en daarvoor 
de belangenverteg~nwoordiging in de plaats te stellen. De meening, 
als zouden de denkbeelden van deze beweging met die van KUYPER 
ook maar iets gemeen hebben, is o. a. weerlegd in een tweetal 
hoofdartikelen, getiteld "Grondwet en bedrijfsorganisatie" in De 
Starndaard van 1 Juli en 15 Juli 1936. 

* * * 
In de bovenstaande regelen hebben wij getracht een beschrijving 

te geven van het ontstaan en de historische ontwikkling van het 
tweekamerstelsel in N ederland. We hebben kennis kunnen nemen 
van de requisitoren, in onderscheiden vorm en inhoud, met name 
tegen de Eerste Kamer genomen. Dat die in het meerendeel der 
gevallen van vernietigenden aard waren is ons tevens gebleken. 

We zouden, na kennisneming van de opvattingen van GROEN, 
KUYPER e. a., de vraag kunnen stellen, of behoud der Eerste Kamer 
al dan niet wenschelijk moet worden geacht. Daarbij zij voorop
gesteld, dat de anti-revolutionair, naar FABIUS' woorden, "niet 
principiëel aan het twee-kamerstelsel (is) verkleefd." 

Men kan niet ontkennen, dat het aanzien der Eerste Kamer 
in den loop der jaren aanmerkelijk is gestegen. ZÓÓ gestegen, dat 
het hoofdorgaan der partij, welker geestelijke vaderen hun ge
ringe waardeering voor de Eerste Kamer niet verborgen hielden, 
haar eenige jaren geleden in een hoofdartikel zelfs als in ons 
staatsbestel onmisbaar durfde aanmerken. Betoogd werd, dat de 
Eerste Kamer beschouwd moet worden als te zijn van politiek
psychologischen aard in dezen zin, "dat het voor een goeden gang 



DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL 165 

van zaken in het Staatsbeleid gewenscht is, dat er naast de Volks
kamer een lichaam bestaat, dat berust op dezelfde grondslagen van 
vertegenwoordiging van beginselen als de Tweede Kamer, maar dat 
van haar verschilt in psychologisch karakter. Terwijl in de Tweede 
Kamer de stuwende krachten in het volksleven hun gelegenheid 
vinden, om op het beleid der Regeering hun invloed uit te oefenen, 
kregen de meer bezadigde en bezonken elementen in het volksleven 
hun vertegenwoordiging in de Eerste Kamer." En wat de taak der 
Eerste Kamer aangaat, "is zij door haar gemis van het recht van 
amendement en initiatief als vanzelf aangewezen op het toetsen 
der haar voorgelegde ontwerpen, wat den daarin neergelegden 
inhoud betreft, aan de algemeene lijnen van een wenschelijk staats
beleid. Dit alles en nog meer bepaalt het karakter van haar werk
zaamheid. Zij is niet bestemd om den hoofdtoon aan h~ ~even in 
den volksinvloed op het Regeringsbeleid, maar om dien hoofd
toon te zuiveren van elementen, die daarin zoo licht worden ge
mengd en er toch niet in thuis behooren." Niet voorbijgezien wordt, 
dat, met name bij de behandeling der begrootingshoofdstukken, 
wel eens allerlei details worden besproken, die meer in de Tweede 
Kamer op hun plaats zijn en dat ook bij de andere wetsontwerpen 
wel eens in herhalingen wordt getreden. Dit zijn echter bijkomstig
heden. "Als regel dragen de debatten bij de begrooting zoowel 
als bij de gewone wetsontwerpen een eigen karakter van ernstige 
en zorgvuldige overweging van algemeenen aard." 

Tot zoover De Standaard in het zooeven genoemde hoofdartikel. 
Intusschen, al moge het waar zijn, dat de Eerste Kamer aan 

beteekenis heeft gewonnen en dat de critiek op haar bestaans
recht, niet in het minst dank zij de opvatting, die zij zelve van haar 
taak aan den dag legt, niet meer van die felheid is als jaren terug, 
een hervorming van het college, in groote lijnen naar de grondge
dachten, door KUYPER en COLIJN naar voren gebracht, komt ons 
niettemin wenschelijk voor. 

Daarbij houde men voór oogen, dat "het antirevolutionaire be
ginselook in dezen lenig genoeg (is), om meer dan ééne oplossing 
te gedoogen." 
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EENIGE MEDEDEELINGEN OVER DE 
AMSTERDAMSCHE KIESVEREENIGING 

"NEDERLAND EN ORANJE" 
EN HET RÉVEIL 

DOOR 

T. D. SMID. 

Niemand zal ontkennen, dat de archieven van de kiesvereeni
gingen der groote steden, mits goed bewaard en regelmatig bij
gehouden, van meer of minder belang zijn voor de geschiedenis 
der Antirevolutionaire partij in het algemeen. Met name geldt 
dit zeker voor "Nederland en Oranje" te Amsterdam, waarvan 
de stichting beschouwd mag worden als één der goede vruchten 
van het Réveil. De heer H. R. ZIJLSTRA, die in populairen vorm 
een overzicht gaf van deze A.R. kiesvereeniging, bij gelegenheid 
van haar 75-jarig bestaan, moest destijds tot zijn leedwezen con
stateeren, dat er geen archief aanwezig was 1). Ook zij, die in 
boekvorm of als tijdschriftartikel studies in het licht gaven over 
de wordingsgeschiedenis der partij, gezien in verband met het 
Réveil, hebben van het bestaan er van niet geweten, naar het 
schijnt 2). En blijkbaar heeft men niet aan de mogelijkheid ge
dacht, dat een dergelij k archief zich zou bevinden op de Biblio
theek der Vrije Universiteit. Eenige jaren geleden vond ik het 
daar, veilig in een hoekje weggeborgen, de correspondentie nog 
ongeordend in een paar houten sigarenkistjes. Gaarne wil ik thans 
eenige mededeelingen dienaangaande doen, en daarbij meer spe
ciaal iets naar voren brengen uit het eerste tijdperk; over de 
personen, die de vergaderingen bezochten, de moeilijkheden, welke 
zich in den boezem der Vereeniging voordeden, en de redenen, 
die tenslotte tot liquidatie hebben geleid. 

Het archief van de A.R. kiesvereeniging "Nederland en Oranje" 
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te Amsterdam verschaft waardevolle gegevens over een tweetal 
perioden, nI. de jaren 1851-1862 en 1872-1895. Behalve de 
correspondentie, waaronder enkele brieven van vooraanstaande 
mannen, bevat het nauwkeurig bijgehouden notulenboeken en pre
sentielijsten betreffende de vergaderingen, die gehouden zijn. Ver
der programma's, reglementen, circulaires en dergelijke gedrukte 
stukken. De meening, als zou de oorspronkelijke Vereeniging zich 
sleepende hebben gehouden tot 1871, na in het conservatieve vaar
water te zijn vastgeloopen, blijkt al aanstonds niet geheel juist 
te zijn. Reeds in 1862 werd zij ontbonden, ingevolge het besluit 
van de vergadering van den 4den Juni. Op 28 October 1872 werd, 
dank zij het initiatief van Dr. A. KUYPER, een nieuwe kiesvereeni
ging "Nederland en Oranje" opgericht, met aanvankelijk 25 
leden 3). 

Wat nu het eerste tijdvak (1851-1862) aangaat, onder de 
archiefstukken bevinden zich allereerst eenige exemplaren van 
het extranummer van De Handwijzer van 8 Juli 1851, bevattende 
een oproep aan de kiezers tot een vergadering van den 23sten 
van dezelfde maand in het Wapen van Amsterdam en tevens het 
beginselprogram, met daaronder de namen van een veertiental 
personen, meerendeels bekende Réveilmannen, nI. J. J. TEDING 
VAN BERKHOUT, P. J. TEDING VAN BERKHOUT, E. C. BOlSSEVAIN, 
Is. DA COSTA, J. VAN EIK, H. D. GILDEMEESTER, C. F. GÜLCHER, 
H. VAN MARSELIS HARTSINCK, H. M. LABOUCHÈRE, J. W. VAN 
LOON, G. H. DE MAREZ OYENS, J. L. GREGORY PIERSON, C. W. R. 
SCHOLTEN P.Wz. en J. STROEVE Bz. Door Dr. J. C. VAN DER DOES 
is hierop reeds voldoende de aandacht gevestigd 4 ). Het merk
waardige van een drietal exemplaren, aanwezig in het archief, is 
echter, dat daaraan lijsten zijn gehecht, waarop niet minder dan 
130 origineele handteekeningen voorkomen van hen, die zich met 
het program accoord verklaarden 5). 

Belangrijk is vervolgens het notulenboek, dat accuraat werd 
bijgehouden. Het geeft nauwkeurig verslag van een zestigtal ver
gaderingen, waar men zich uitteraard vooral bezighield met het 
stellen van candidaten voor de Tweede Kamer, de Provinciale 
Staten en den Gemeenteraad. De eerste werd gehouden op 13 
November 1851, de laatste op 4 Juni 1862. In de beide laatste 
maanden van 1851 kwam men driemaal bijeen, in 1852 bedroeg 
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het aantal vergaderingen zes, in 1853 zestien, in 1854 zeven, in 
1855 drie, in 1856 acht, in de daarop volgende jaren varieerend 
tusschen twee, drie of vier per jaar. 

De oprichtingssamenkomst, op 13 November 1851, stond aan
vankelij k onder leiding van den voorzitter van het voorloopig 
bestuur, JOSUA VAN EIK. Nadat het reglement was vastgesteld, 
werd overgegaan tot het kiezen van een definitief bestuur voor 
den tijd van twee jaren. Als voorzitter werd aangewezen P. J. 
TEDING VAN BERKHOUT, als vice-voorzitter H. VAN MARSELIS 
HARTSINCK, als verdere leden C. F. GÜLCHER en H. M. LABOU
CHÈRE. Laatstgenoemde nam de functie van secretaris op zich, 
terwijl GÜLCHER het penningmeesterschap voor zijn rekening nam. 
Be.sloten werd o. a. om briefjes van kiesgerechtigde leden der Ver
eeniging, die verhinderd waren op te komen, in de vergaderingen 
te laten gelden bij de 'keuze van candidaten. Naderhand, op 5 Juni 
1856, is dit besluit weer ingetrokken. Het voorstel van den Heer 
WÜSTENHOFF om in het reglement een artikel op te nemen be
treffende het openen en sluiten der bijeenkomsten met gebed, 
werd met algemeene stemmen aangenomen. 

Niemand heeft zich blijkbaar méér aan de belangen van de 
Vereeniging gewijd dan P. J. TEDING VAN BERKHOUT. Van 1851 
tot 1857 was hij haar president, vervolgens tot 1862 haar secre
taris. In 1857 volgde VAN EIK hem op als voorzitter. Verder zijn 
nog door J. DE NEUFVILLE, J. VAN LOON Wz. - niet te verwarren 
met J. W. VAN LOON - en J. C. SMISSAERT bestuursfuncties be
kleed. Laatstgenoemde was van 1854 tot 1857 secretaris, zeer tot 
ongenoegen van DA COSTA, die toen trouwens de vergaderingen 
al niet meer bezocht 6). Doch er zijn meer bekende figuren ge
weest, waaronder verschillende vooraanstaande Réveilmannen, die 
met hun gaven en krachten de Vereeniging ten einde toe, of na
genoeg ten einde toe, trouw zijn gebleven. Het waren J. J. TEDING 
VAN BERKHOUT, die herhaaldelijk kamercandidaat is geweest, en 
eindelijk in 1873 werd gekozen 7),E. C. BOlSSEVAIN, J. W. VAN 
LOON, die reeds in 1869 zitting nam voor het district Amersfoort, 
G. H. DE MAREZ OYENS en J. L. GREGORY PIERSON. Eveneens 
moeten genoemd worden T. SANDERS Jr., die later voorzitter 
zou worden van de nieuwe kiesvereeniging "Nederland en Oranje", 
J. BRAUN en J. P. VAN DER WEYDEN, H. KRIJGERS en H. H. 
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STENEKER, J. WESTENDORP JUT, J. A. E. SIMON THOMAS, J. H. 
DEN OUDEN en vele anderen, die ik niet alle bij name kan noe
men 8). 

Van de bekende veertien onderteekenaars van het beginsel
program komt de naam GILDEMEESTER reeds spoedig niet meer 
op de presentielijsten voor. DA COSTA woonde sinds Juni 1853 
de vergaderingen niet meer bij, terwijl SCHOLTEN bedankte in 
een schrijven, gedateerd 21 Juni 1854. H. J. KOENEN, die wel is 
waar niet tot het veertiental behoorde, maar toch sinds de derde 
vergadering van 6 December 1851 zooveel mogelijk aanwezig was' 
en de Vereeniging trouw heeft gediend, is tot 1859 een ijverig 
en belangstellend lid gebleven. In dat jaar sloot hij zich tenslotte 
aan bij de conservatieve Vereeniging "De Grondwet", meenende 
dat "Nederland en Oranje" haar werkzaamheden had geschorst 9). 

Onder degenen, wier namen nog korteren of langeren tij d op de 
presentielijsten voorkwamen, nadat DA COSTA niet meer op de 
vergaderingen verscheen, trof ik, behalve de reeds genoemden, 
o. a. nog aan H. H. DEN OUDEN, W. J. VAN WIJK, J. STROEVE 
en Ds. J. VAN VELSEN, emeritus-predikant van de Ned. Hervormde 
Gemeente te Weesp. J. A. WORMSER, die in zijn Brieven aan 
GROEN een paar malen critiek heeft geoefend op den gang van 
zaken, hoewel lang niet in die mate als DA COSTA, was voor het 
laatst aanwezig op 19 Juni 185410). 

"Wat onze A.R. partij verzwakte", aldus Dr. RULLMANN, "was 
het verschil dat tusschen de Reveilmannen onderling van lieverlee 
al klaarder aan den dag kwam" 11). De opkomst van de zooge
naamde ethisch-irenische richting zal ook aan de kiesvere~niging 
"Nederland en Oranje" te Amsterdam wel geen goed hebben ge
daan. Maar het gebrek aan ijver en belangstelling, vooral van de 
zijde der leden, was toch ten slotte de meer directe .oorzaak, die 
tot haar ontbinding heeft geleid. Een groote teleurstelling moet 
het geweest zijn, dat DA COSTA, dien men algemeen zoo hoog
achtte, zich reeds anderhalf jaar na de oprichting geheel terug
trok en in April 1856 tenslotte bedankte. Het is genoegzaam be
kend, hoe hij in zijn Brieven aan GROEN verschillende grieven 
tegen "Nederland en Oranje" heeft geuit 12). Wanneer men ze 
nauwkeurig vergelijkt met de gegevens, die .het archief verschaft, 
is het niet altijd gemakkelijk om ze te verstaan. Niettemin is het 
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billijk, ook kennis te nemen van wat de officieele notulen en cor
respondentie dienaangaande vermelden. Teleurstellend voor DA 
COSTA, maar evenzeer voor het bestuur en andere werkzame leden, 
was het feit, dat de practische resultaten vaak zoo gering waren. 
Zoowel in Am$terdam als elders was het veelal moeilijk om iets 
te bereiken. DA COSTA'S bezwaren golden echter voor een goed 
deel de vergaderingen zelve, waaraan hij terecht hooge eischen 
meende te mogen stellen. Toch krijgt men den indruk, dat ge
voeligheden bij hem nu en dan ook een rol speelden. 

Vanaf de derde vergadering, op 6 December 1851, tot en met 
de twintigste, op 22 Juni 1853, was DA COSTA zooveel mogelijk 
present. Op de derde vergadering van 6 December 1851 moest een 
herstemming plaats hebben voor een lid van de Provinciale Staten 
tusschen twee candidaten, die geen van beide waren aanbevolen 
door "Nederland en Oranje". Zij had nl. de heeren VAN EIK en 
VAN MARSELIS HARTSINCK candidaat gesteld. De overgroote meer
derheid, waaronder ook DA COSTA, verklaarden zich vóór het deel
nemen van de Vereeniging aan de herstemmingen, "ook wanneer 
er sprake is alleen van candidaten, die niet door haar zijn aan
bevolen - zullende in die laatstgemelde gevallen eene Vergadering 
worden belegd om te beslissen, of de Vereeniging zich al dan niet 
voor candidaten zal verklaren - en zoo ja, voor welke." Deze 
keer moest de herstemming geschieden tusschen R. D. WOLTER
BEEK en S. SARPHATI. Alvorens men hier toe overging, gaf DA 
COSTA te kennen "dat bijaldien hij als lid der Vereeniging zijne 
stem gaf aan den Heer R. D. WOLTERBEEK, aan wien de Candi
datuur reeds vroeger werd aangeboden, nogtans wanneer de her
stemming in zijn district ware, hij als bijzonder kiezer den naam 
van den Heer SARPHATI zou invullen." Bij het openen der briefjes 
bleek het, dat WOLTERBEEK dertien stemmen op zich had ver
eenigd en SARPHATI één, zoodat eerstgenoemde in de dagbladen 
zou worden aangewezen. 

Belangrijk was de zesde vergadering, op 24 Mei 1852, die even
eens door DA COSTA werd bijgewoond. Er moesten candidaten 
worden gekozen voor de Tweede Kamer om te voorzien in de vaca
tures, die zouden ontstaaan door het aftreden in de maand Sep
tember van drie door de stad Amsterdam gekozen leden, nl. de 
heeren M. H. GODEFROI, F. A. VAN HALL en H. STOLTE. Tot eerste 
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candidaat werd bij acclamatie GROEN VAN PRINSTERER geprocla
meerd, tot tweede GODEFROI, bij meerderheid van stemmen. Over 
den derden candidaat ontstond een woordenwisseling. Daarbij 
werd de aandacht gevestigd op den heer VAN HALL. Uit een ver
klaring, door hem in de Tweede Kamer, in de zitting van 27 Nov. 
1851, afgelegd, meende men te kunnen afleiden, dat hij zich met 
de beginselen van het Ministerie vereenigde. Dit deed de ver
gadering besluiten tot een voorwaardelijke stemming, zoodat bij 
een keuze van dien heer, aan het bestuur werd opgedragen hem 
te vragen, zijn verklaring van 27 Nov. 1.1. toe te lichten, terwijl 
bovendien het bestuur gemachtigd werd, naar gelang van het 
antwoord van den heer VAN HALL, hem tot candidaat aan te 
nemen of niet. Op deze condidties werd VAN HALL gekozen met 
acht van de dertien stemmen, terwijl J. J. TEDING VAN BERKHOUT 
tot candidaat-plaatsvervanger werd aangewezen. 

Reeds den volgenden dag ging onderstaand schrijven aan Mr. 
VAN HALL in zee. 

HoogEdel Gestrenge Heer! 

De Kiezers Vereeniging "Nederland en Oranje" te Amsterdam 
heeft zich in hare Vergadering van 24 dezer onledig gehouden met 
de beraadslaging en stemming over de Candidaten die voor de naast 
ophanden zijnde Verkiezingen door haar zullen worden aanbevolen 
voor deze stad. De ondergeteekenden zijn door evengenoemde Ver
eeniging gemagtigd geworden ter Uwer kennis te brengen dat in 
die Vergadering besloten is eene der drie Candidaturen voor de 
Tweede Kamer der Staten Generaal aan Uwe Excellentie, onder een 
bepaald voorbehoud, op te dragen, waartoe de aard zoo wel van 
het Vertegenwoordigend Stelsel als van haar openbaar gemaakt 
Programma haar in geweten verpligt. 

Onze Kiesvereeniging vestigt zonder bezwaar het oog op mannen 
ook die het in hare meer dan eens uitgesproken grondslagen en 
wenschen niet in alles met ons rens zijn dáár waar overigens in 
dezulken ten aanzien van bekwaamheden, lange ervaring of andere 
hoedanigheden voor eene waardige vertegenwoordiging der belangen 
van het dierbare Nederland, naar onze overtuiging een genoegzame 
waarborg bestaat. Het gemis aan volstrekte en algeheele overeen
stemming in beginselen mogt derhalve geen wezenlijk bezwaar tegen 
het noemen van Uwe Excellentie als candidaat bij onze Vereeniging 
opleveren. Alleenlijk eene merkwaardige Verklaring door U in een 
openbare Vergadering van de Tweede Kamer, eenigen tijd geleden, 
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afgelegd, maakt het onvoorwaardelijke eener keuze ten Uwen op
zigte voor ons onmogelijk, zoo lang wij niet in de gelegenheid zijn 
gesteld de meening dier Verklaring in haren ganschen omvang te 
begrijpen. 

Door Uwe Excellentie is in de zitting van 27 November 1851 te 
kennen gegeven "dat er is eenzelvigheid van beginselen tusschell 
het Ministerie en de Kamer, eenzelvigheid tusschen U en de ovel'
groote meerderheid der Kamer" (derhalve ook tusschen het Mini
sterie en Uwe Excellentie) "omtrent het verwerpen van de Volks
souvereiniteit en van het Algemeen Stemregt en omtrent het aan
nemen van de Constitutioneele Monarchie in haren volkomen om
vang". 

Vergun ons dan nu met die rondborstigheid welke onze pligt bij 
het gewigt van het oogenblik van ons vordert, tot Uwe Excellentie 
de vraag te rigten of wij door Uwe verwerping van de Volks
souvereiniteit al dan niet geregtigd zijn te verstaan de verwerping 
ook der leer van het daaruit voortvloeijend Staatsalvermogen zoo 
als die zich, naar onze overtuiging van de zijde van het Ministerie 
bepaaldelijk geopenbaard heeft in het aan de kamer aangeboden 
Ontwerp van wet op het Armbestuur. 

Wij moeten van de beantwoording dezer vraag onze beslissing 
aangaande de door "Nederland en Oranje" uitgebragte keuze laten 
afhangen, en hebben alzoo bij een bevestigend antwoord Uwerzijds 
de Eer Uwer Excellentie de Candidatuur aan te bieden. 

Wij zouden meenen Uwe Excellentie te beleedigen indien wij op 
deze onze vrije en onbewimpelde vraag iets anders dan een evenzeer 
beslissend en afdoend antwoord te gemoet zagen. 

Het zij ons daarbij vergund van wege den vast naderenden tijd 
der Verkiezingen met bescheidenheid op den noodigen spoed te 
mogen opmerkzaam maken en op een antwoord te mogen hopen 
uiterlijk tegen Zaterdag 29 Mei. 

Wij hebben de Eer met bijzondere hoogachting te zijn 

HoogEdel Gestrenge Heer 
van Uwe Excellentie 
de gehoorzame en onderdanige Dienaren 

(get.) P. J. TE DING VAN BERKHOUT, President 
(get.) H. M. LABOUCHÈRE, Secretaris 

van de Kiezersvereeniging 
"Nederland en Oranje" 

Amsterdam 25 Mei 1852. 

Aan Zijne Excellentie 
Den Heere Mr. F. A. van Hall1.3). 
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Het antwoord hierop luidde als volgt: 

Aan De WelEdel Gestrenge Heeren Mr. Teding van Berkhout, 
President en H. M. Labouchère, Secretaris van de Kiezersvereeniging 
Nederland -Orange te Amsterdam. 

's Gravenhage, den 27 Mei 1852. 

Wel Edel Gestrenge Heeren! 

Ik vinde mij vereerd met UWelEdelGestrenge's letteren van den 
25. dezer en daar het antwoord daarop vóór den 28. wordt verlangd 
beijver ik mij dit aan UWelEd.Gestr. te doen geworden zoo uit
voerig als het oogenblik, dat voor mij nog met bezigheden zeer 
bezet is, mij zulks toelaat. 

Ofschoon het verlangen naar rust op het einde van eenen werk
zamen loopbaan groot bij mij is, ben ik echter besloten om, indien 
mij uit de keuze mijner medeburgers blijkt dat zij van oordeel zijn, 
dat ik het Vaderland en de stad mijner geboorte nog van eenigen 
dienst kan zijn, de benoeming tot Lid der Tweede Kamer van de 
Staten Generaal voor het kiesdistrict van Amsterdam te aanvaarden. 
Uit dit oogpunt zal ik, met dankerkentenis voor de vleijende be
woordingen, waarmede UWelEd.Gestr. mij de candidatuur bij Uwe 
Vereeniging aanbiedt en voor de rondborstigheid daarbij betoond, 
gaarne die candidatuur aannemen. Ik stel de aanbieding daarvan 
op prijs, en zulks te meer daar het UWelEd.Gestr. blijkens Uwen 
brief ook bij het nemen van Uw besluit niet is ontgaan dat ik, 
onder die mannen behoor die het niet in alles eens kunnen zijn met 
de door Uwe kiesvereeniging uitgesproken grondslagen en wenschen. 

UWelEd.Gestr. rigt daarbij tot mij eene vraag. Tot de beant
woording daarvan overgaande moet ik UWelEdelgestr. even open
hartig en cordaat, als UWelEd.Gestr. mij schrijft, mededeelen, dat 
ik stellig besloten heb nimmer eene benoeming als Volksvertegen
woordiger aan te nemen, waarbij de schijn zou kunnen bestaan 
alsof een zoogenaamd mandat imperatif door mij was aanvaard; 
en dat ik mij mitsdien bij zoodanige gelegenheid nimmer vooraf 
zal verklaren wegens mijne over een aanhangig wetsontwerp uit te 
brengen stem; dat ik verder meende te mogen veronderstellen dat 
mijne beginselen in het algemeen en bepaaldelijk mijne denkbeelden 
omtrent de verkeerde en gevaarlijke leer van het Staatsalvermogen. 
uit mijn gehouden Staatkundig gedrag en bepaaldelijk uit een als 
volksvertegenwoordiger reeds door mij uitgebragt votum genoeg
zaam bekend waren om zoodanige vraag als mij door UWelEd.Gestr. 
wordt gedaan, als overbodig te beschouwen; maar dat ik Uwe 
heuschheid waarderende niet weigeren mag, U te verklaren, dat 
juist is, hetgeen UWelEd.Gestr. schijnen te vermoeden, namelijk 
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dat UW eIEd.Gestr. geregtigd zijt - en ik gebruik hierbij Uwe 
eigen woorden - door mijne bij de door UWeled.Gestr. aangehaalde 
gelegenheid uitgesprokene verwerping van de leer der V olkssouve
reiniteit te verstaan de verwerping ook der leer van het daauit 
voortvloeijend Staatsalvermogen. 

Ik heb de eer met bijzondere hoogachting te zijn 

Wel Edel Gestrenge Heeren! 
UW eIEd.Gestr. zeer Dw Dienaar 

VAN HALL 14). 

Gedurende de geheele periode 1851-1862 zijn de vergaderingen 
van de Amsterdamsche kiesvereeniging "Nederland en Oranje" 
nimmer zóó druk bezocht als op 6 en 9 Mei 1853. Daar waren niet 
minder dan respectievelijk drie en zeventig en zeventig personen , 
tegenwoordig, waaronder beide keeren DA COSTA. Het ging dan 
ook om belangrijke zaken, nl. het stellen van candidaten voor de 
Provinciale Staten en voor de Tweede Kamer. Reeds eenige weken 
te voren waren blijkbaar voorIoopige besprekingen dienaangaande 
gehouden door enkele vooraanstaande mannen. Zoo was men op 
20 April bijeengeweest ten huizen van VAN EIK. Mede naar aan
leiding van deze samenkomst zond DA COSTA het volgend uit
voerig schrijven aan den voorzitter der Vereeniging, Mr. P. J. 
TEDING VAN BERKHOUT. 

. .. 21 April 1853. 
Zeer waarde vriend en broeder! 

Mijn voornemen blijft gaarne, zoo de Heer wil, de belangrijke 
bijeenkomst ten Uwent bij te wonen op morgen avond. Vergun mij 
evenwel dat ik te voren mijn hart ontlade van een bezwaar, dat, 
hoe onbeduidend ook misschien in den grond, voor mij evenwel be
staat en meer of min die volkomen overeenstemming zou kunnen 
belemmeren, die bij het gemeenschappelijk gebed voor eene zaak 
van dat gewicht, boven alles gewenscht is. 

Mag ik U rondborstig mijnen indruk van den avond van gister 
bij onzen vriend van Eik zeggen? Hij was over het geheel niet aan
genaam. Wij waren daar meer als partijmannen, dan als biddende 
en overleggende discipelen van den Heer bij elkander. Aan U zelven, 
lieve vriend en broeder! ontviel tot tweemaal toe eene uitdrukking 
die mij griefde, die mij van onderscheidene zijden leed deed, en die 
ik uit Uwen mond, man van fijne beschaving en Christelijke begin
selen als gij zijt, alleen aan de opgewondenheid kan toeschrijven, die 
ik zoo even gekenmerkt heb. Gij noemdet tot tweemalen toe het 
Handelsblad met een schimpwoord, die uit den mond van discipelen 
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des Heeren Jesus, dien Koning van Israel, tegen de Joden niet mag 
worden gehoord. De Heer heeft er geen welbehagen in, dat men 
zich met het Heidendom eenigzins op gelijke lijn stelle in den afkeer 
van dat volk, uit hetwelk Hij naar den vleesche gesproten is, en 
over welks ongeloof Hij wil dat wij treuren in de hope hunner 
nationale wederbrenging. Ook anderen onzer broeders toonden zich 
tegen de Joden, hunne land- of stadgenooten onbillijk. Ook uw 
overigens zoo hoog bij mij aangeschreven broeder deelde, tot mijn 
leedwezen in de onbillijke beschuldigingen van de J oodsche leden 
van den Raad wegens hetgeen eigenlijk (terzake van het gebed) 
door ongeloovige of zwakgeloovige belijders van het Christendom 
is misdaan. Ik vrees die richting ook voor onze Vereeniging 
Nederland en Oranje, die maar al te zeer in sommige harer leden 
geneigd is het antirevolutionaire van haar programma en van het 
stelsel van onzen waardigen Groen en vrienden te verlaten voor een 
contrarevolutionair of reactionair standpunt, waartegen het protest 
juist tot onze kenmerkende essentialiteiten behoort. 

Ik mag bij deze gelegenheid ook niet zwijgen, dat sedert eenigen 
tijd de houding van ons Amsterdamsch Nederland en Oranje mij 
minder fiksch en opgewekt schijnt te zijn. Daar is in hetgeen er 
van ons uitgaat, oprecht gesproken, weinig karakteristieks en veel 
(b.v. dat tijdverslindende finantieele punt) dat een schijn van be
krompenheid heeft, van weifeling, van gelijkvormigheid met bloot 
wereldsche clubs van dien aart. Ik mag U niet ontveinzen, dat reeds 
meermalen de gedachte bij mij is opgekomen, om aan onze vergade
ringen geen deel meer te nemen, wegens de onevenredigheid tusschen 
den tijd daarvoor gevorderd, en de resultaten. Ook zou ik tenslotte, 
indien naar de letter of naar den geest, onze Vereeniging van zijn 
oorspronkelijke richting afweek, mij verplicht zien het lidmaatschap 
ten eenenmale neder te leggen. Ik ben voor het oogenblik intusschen 
nog ver van een dergelijk besluit. Dit is intusschen zeker, dat ik 
mijzelven toeschijn in deze mijne dertigjarige loopbaan, hoe beperkt 
ook in zich zelve, met meer genot en zegen individueel te hebben 
kunnen arbeiden, dan wel iets toe te hebben kunnen brengen tot 
den bloei en gang van eene associatie, hoe ook anders met het doel 
daarvan sympathiseerend. 

Ik was dezen morgen bij Höveker, en zag het adres tot het vragen 
van een Bidstond van slechts weinige onderteekeningen tot op dat 
oogenblik voorzien. In zich verhindert die uitkomst in geenen deele 
het getuigenis, dat bij het stellen van dit stuk, overeenkomstig ook 
den uitgedrukten wensch der broederen, mij voor oogen stond. Ik 
zag er evenwel wederom een bewijs in, hoe de clericale richting 
onder onze vrienden toeneemt, en eigenlijk van lieverlede geen ding 
meer zijnen loop zal kunnen hebben dan wat door de Predikanten 
wordt voorgesteld of gepatrocineerd. Het deed mij groot genoegen, 
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onzen Hasebroek ll. Zondag tegenwoordig bij onze zamensprekingen 
te zien, en zijne wenken hebben ongetwijfeld hun nut gehad. Toch 
zou het mij leed doen, indien zijn (buiten twijfel nog al ctericale) 
invloed den ijver op een punt had doen verkoelen, waarop wij, meen 
ik, eenige dagen vroeger schier allen zeer warm waren. In elk 'geval 
reken ik er op, waarde Vriend en Broeder!) dat de afspraak om
trent het plaatsen van het adres in den Nederlander niet alleen ten 
uitvoer gebracht zal worden, maar ook nog steeds overeenkomstig 
den uitgedrukten wensch der meerderheid blijft. 

Ontfang de uitdrukking mijner U bekende vriendschappelijke ge
voelens, en allerbijzonderste toegenegenheid en hoogachting. 

Uw in den Heer verbonden Vr. en Br. 
1. DA COSTA 1G). 

ZOO kwam "dan, op 6 Mei de Vereeniging in grooten getale te
zamen. Als een bizonderheid moet worden vermeld. dat hier ook 
Ds. DE LIEFDE aanwezig was. Zooals men weet, had hij reeds in 
1851 zijn blad De Handwijzer beschikbaar gesteld voor de actie 
van het voorloopig bestuur en, vermoedelijk per abuis, zelfs twee 
keer zijn handteekening onder het beginsel program geplaatst. 
Overigens heeft DE LIEFDE zich blijkbaar weinig aan de Vereeni
ging laten gelegen liggen. Behalve deze ééne keer, heeft hij nooit 
de vergaderingen bezocht. Niet minder dan zeventien candidaten 
moesten er thans worden gekozen voor de Provinciale Staten. 
Besloten werd om de namen der aftredende leden, die herkiesbaar 
waren, voor te lezen, en diegenen, voor wie men niet om stemming 
vroeg, als candidaten aan te nemen. Er werd vervolgens bepaald, 
dat de personen, voor wie men stemming vroeg, op de lijst van 
het gros der candidaten konden worden geplaatst, ten ware een 
derde zich daartegen verzette. Bij gelegenheid hiervan deed zich 
een incident voor met DA COSTA, dat door de notulen als volgt 
wordt weergegeven. 

"Nadat zeventien Leden, op dat oogenblik juist een derde der in 
de Vergadering tegenwoordig zijnde stemgeregtigden, zich ver
klaarde tegen het brengen van den Heer E. J. Asser op het gros, 
vraagt de Heer da Costa een oogenblik het woord. Met de volko
menste eerbiediging voor een iegelijks persoonlijke overtuiging en 
vrijheid van in deze Vergadering te stemmen en af te stemmen naar 
goedvinden, wenscht hij alleen, zich op zuiver Christelijk terrein' 
plaatsende, de vrijheid te nemen aan de zeventien Heeren de broe
derlijke vraag te rigten, of ook welligt hunne afstemming zijnen 
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grond heeft alleen daarin dat de Heer Asser tot de Israelitische 
Gemeente behoort. Hij heeft reden gevonden tot het doen dezer be
scheid ene vraag omdat hij vreest dat op het punt der gelijkstelling 
van alle Godsdienstige Gezindheden bij de Reglementen der Amster
damsche Kiezersvereeniging "Nederland en Oranje" het anti
revolutionaire niet door alle leden gelijkelijk met het contra
revolutionaire onderscheiden wordt. Nu voelt hij zich dan ook ge
drongen bij gelegenheid der afstemming van den Heer Asser, zijne 
geachte medeleden en broeders in gemoede te vragen of het ook 
inderdaad hunne overtuiging is dat in een Christelijken staat geen 
Israëliet tot het Bestuur van Stad, Provincie of Land door deze 
Kiesvereeniging behoort benoemd te worden. Is dit werkelijk het 
geval dan moet spreker op het ernstigste bedenking geven of met 
die overtuiging bestaanbaar is het lidmaatschap in eene Vereeni
ging, wier, door ons allen geteekend Programma, juist integendeel 
de gelijkheid van alle Godsdienstige Gezindheden uitdrukkelijk ook 
voor zich zelve erkent en op den voorgrond stelt. In antwoord op 
deze bedenking verklaart een der leden dat door hem de Heer Asser 
was afgestemd niet omdat hij een Israëliet was, maar veeleer om
dat hij bekend staat voor een Israëliet die zijne Godsdienst, bepaal
delijk den Sabbath, niet waarneemt, alzoo zijn kantoor ook op dien 
dag altoos open is. Als daarop niemand der voornoemde Heeren 
tot verdere inlichting iets inbrengt, geeft de Heer da Costa te 
kennen dat hij in de gegevene verklaring voor zooveel de door hem 
gedane vraag betreft, voor het oogenblik gaarne berust, alzoo zijne 
bedenking alleen ten oogmerk had de onderteekenaars van het Pro
gramma der Amst. Kiesver. "N. en 0." opmerkzaam te maken, dat 
niet wel met eene opregte naleving van het Proga in conscientie 
bestaanbaar zou zijn de uitsluiting van den Israëliet, alleenlijk om
dat hij Israëliet is, bij het benoemen onzer Candidaten voor Ge
meenteraad en Staten Generaal of Provinciaal." 

Tot zoover het gedeelte, dat ingevolge het besluit van de ver
gadering van 9 Mei alsnog werd toegevoegd aan de notulen van 
6 Mei, zulks op voorstel van den voorzitter, P. J. TEDING VAN 
BERKHOUT, en J. VAN EIK 16). 

Vermeldenswaard is verder het besluit van de vergadering van 
6 Mei, waarbij aan het bestuur opgedragen werd, zich met het 
bestuur van de Conservatieve kiesvereeniging "De Grondwet" in 
verbinding te stellen ten opzichte van de keuze van candidaten 
voor de ophanden zijnde verkiezing voor de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. Aanleiding tot dit besluit is ongetwijfeld mede 
het volgend briefje van DA COSTA geweest, dat door hem daags 
A. St. 3-m. XIV 12 
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te voren aan het bestuur van "Nederland en Oranje" werd ge
zonden. 

5 Mei 1853. 
Zeer waarde vriend en broeder! 

Ik hoop bij welzijn mij morgen in het Wapen op 't Rusland te 
bevinden. Intusschen deel ik U nog gaarne een paar denkbeelden 
mede, die ik niet weet of zij morgen wel zullen kunnen besproken 
worden, en waarbij toch periculum in mora is. Ik zoude wenschelijk 
achten dat er tusschen ons Bestuur en dat van het Odeon (Grond
wet) een bepaalde conferentie doch als van puissance à puissance 
plaats had, tot bewerkingeener noodige unie met fusie voor de 
tegenwoordige verkiezingen. Zoude men zelfs niet voor eene depu
tatie uit ons midden eenige oogenblikken gehoor kunnen vragen 
ten einde onzt Candidaten aldaar aan te bevelen, bepaaldelijk 
Groen? Dit mislukkend, of zelfs in elk geval ben ik er zeer voor, 
dat wij onze Candidaten niet alleen in het algemeen noemen maar 
even als bij vroegere gelegenheid met redenen in het openbaar 
aanbevelen, door circulaires of annonces of beiden? Wat dunkt U? 
In haast. 

Uw oprechte Vr. en br. 

in onzen Heer 

I. DA COSTA 17). 

De notulen van de vergaderingen, gehouden op 9 en 23 Mei, 
6 en 9 Juni geven een overzicht van de pogingen om met "De 
Grondwet" tot samenwerking te komen, de misverstanden, die als 
gevolg daarvan waren gerezen en het resultaat, waartoe een en 
ander had geleid. Aan het slot van een schrijven, door het bestuur 
van "De Grondwet" gericht aan dat van "Nederland en Oranje", 
wordt opgemerkt, dat laatstgenoemde vereeniging in alle opzichten 
bewijzen heeft gegeven van hare gezindheid tot medewerking met 
"De Grondwet", doch dat niet uit het oog verloren mag worden, 
uit welke bestanddeelen deze vereeniging bestaat en evenmin het 
verschil van staatkundige gevoelens, die er tusschen haar en 
"Nederland en Oranje" wordt aangetroffen 18). 

Op de vergadering van 9 Juni had er wederom een incident 
plaats, waarbij DA COSTA ten nauwste was betrokken. De heer 
GREGORY PIERSON vroeg hier het woord naar aanleiding van een 
artikel in De N ederlanderJ waarin verwondering werd uitgedrukt 
als zou het zijn voorbijgezien, den heer DA COSTA tot lid voor de 
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Tweede Kamer der Staten-Generaal voor te stellen, en gewezen 
op de gelegenheid, die daartoe nog door de vrije keuze te Amster
dam geopend werd. De heer Pierson achtte het noodig, dat hierover 
gesproken werd. De voorzitter, P. J. TEDING VAN BERKHOUT, 
wenschte ook hierover het woord te voeren. Hij vond, dat het 
artikel in De NederZander een verwijt deed, dat DA COSTA niet 
in de eerste plaats zou zijn tot candidaat gesteld, en wees op het
geen bij een vorige gelegenheid was gebeurd. Men had toen nlo 
het voornemen te kennen gegeven, hem de candidatuur aan te 
bieden, doch DA COSTA meende deze niet te moeten aannemen. 
Ds. VAN VELSEN merkte op, dat hij thans gewenscht had DA COSTA 
voor te stellen, indien hij niet had vernomen, dat deze reeds vroe
ger bezwaren had gemaakt. Ook HÖVEKER had hooren beweren, 
dat DA COSTA geen candidatuur zou aanvaarden. 

Als antwoord op het gesprokene zeide DA COSTA, dat "ware 
zijn naam genoemd, hij in den tegenwoordigen tijd ook zou hebben 
moeten bedanken, evenals hij dit vroeger heeft gedaan, uit hoofde 
van den aard zijner bezigheden en zijn geheele wijding aan de 
studie der Theologie; ander~ zou hij zich niet verantwoord gevoeld 
hebben, zijn steun en werkzaamheid te onthouden. Doch hij be
schouwt door deze verklaring zich niet voor altij d te verbinden 
en hij acht het artikel van De NederZander niet zoo zeer te zijn 
een bedenking tegen de kiezersvereeniging "Nederland en Oranje" 
te Amsterdam, immers zooals die zich aanvankelijk heeft gecon
stitueerd, maar tegen Nederland, dat de Natie geen hulde gedaan 
heeft aan het streven van diegenen, die de beginselen, welke hij 
voorstaat handhaafden en deden uitkomen". De president dankte 
den heer DA COSTA voor hetgeen hij in het midden had gebracht 
en zeide, dat, indien de indruk van het vroeger door hem aan
gehaalde gesprek niet ware gebleven, het stuk van De NederZander 
hem pijnlijk zou hebben getroffen 19). 

Nog éénmaal heeft DA COSTA sindsdien de Vereeniging bezocht, 
nl. op de eerstvolgende vergadering van 22 Juni 1853. Zij werd 
door hem met gebed gesloten. Voortaan moest "Nederland en 
Oranje" helaas zonder DA COSTA den moeilijken politieken weg 
bewandelen en trachten, nog zooveel mogelijk haar beginselen in 
de practijk te brengen. Hoewel na zijn uittreden vele flinke man
nen, wier namen ik ten deele reeds vermeldde, de vergaderingen 
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bleven bezoeken en het bestuur metterdaad ter zijde stonden, moest 
de voorzitter toch in de bijeenkomst van 26 November 1853 reeds 
klagen over de weinige sympathie, die de candidaten van "Neder
land en Oranje" in het algemeen bij de kiezers vonden, en over 
het mislukken van vele pogingen 20). Evenwel meende hij ook te 
moeten wijzen op de treurige gevolgen, die een onverhoopte ont
binding der Vereeniging zou teweeg brengen. Immers hadden 
meerdere kiesvereenigingen zich naar het Amsterdamsche voor
beeld geconstitueerd, en waren met goed gevolg werkzaam ge
bleven. Velen hadden op deze Vereeniging hun oogen gericht, en 
een uiteengaan zou dus voor de goede zaak niet ande~s dan nadeelig 
kunnen zijn. 

Op 9 Juni 185~richtte GROEN het volgende bemoedigend briefje 
aan één der bestuursleden, vermoedelijk P. J. TEDING VAN BERK
HOUT. 

Veelgeachte Vriend! 

Over uwe bezwaren die ik misschien niet genoeg acht, wel eens 
nader. Ik verblijd mij dat gij, onder velerlei moeijlijkheden, volhardt 
en althans aan geen ontbinding denkt. Thans wilde ik U slechts met 
enkel woord, onder dankbetuiging voor uwe vriendschappelijke mede
deeling, berigten dat ik met veel genoegen dit blijk van het voort
durend vertrouwen mijner Amsterdamsche vrienden heb vernomen, 
en op hun goedkeuring, vooral ook op uwe en hunne liefdevolle ge
beden, hoogen prij s stel. 

Van harte 
t. t. 

GROEN VAN PRINSTERER. 

Zooals men weet, vergaderde "Nederland en Oranje" te Am
sterdam op 5 Juni 1856 tot het stellen van candidaten voor de 
Tweede Kamer en werden als zoodanig aangewezen Mr. J. J. 
TEDING VAN BERKHOUT en ... niet GROEN, maar Mr. J. J. L. VAN 
BRUGGHEN 21). Ongetwijfeld waren die vrienden van GROEN, die 
schitterden door afwezigheid, hiervan mede de schuld. Blijkens 
de notulen waren op deze zoo belangrijke vergadering slechts 
zestien leden present, nI. P. J. TEDING VAN BERKHOUT, voorz., 
J. C. GROENEWEGEN, G. H. DE MAREZ OYENS, J. DE NEUFVILLE Azn, 
J. WESTENDORP JUT, H. VAN MARSELIS HARTSINCK, H. M. LABOU
CHÈRE, J. J. TEDING VAN BERKHOUT, J. H. DEN OUDEN Jr., J . 
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HERMAN, J. BRAUN, H. J. KOENEN, F. VAN DER SCHILDEN, J. VAN 
LOON Wz., J. L. GREGORY PIERSON en J. C.' SMISSAERT, secr. Dat 
WORMSER deze belangrijke vergadering verzuimde, behoeft ons 
niet te verwonderen, als wij letten op zijn uiterst wankele gezond
heid. In een brief aan GROEN, gedateerd 7 Juni 1856, bekende hij 
ronduit, op VAN DER BRUGGHEN niet te kunnen stemmen, doch 
wel op GROEN en TEDING VAN BERKHOUT22). Twee leden hadden 
hun stem schriftelijk medegedeeld, hetgeen mogelijk was volgens 
het besluit van de vergadering van 13 November 1851. Dit besluit 
werd nu echter weer ingetrokken, zood at voortaan geen schrif
telijk uitgebrachte stem van een afwezig lid meer geldig zou zijn. 
De namen van de aftredende leden der Tweede Kamer waren 
M. H. GODEFROI en H. STOLTE. die beide herkiesbaar waren. De 
voorzitter, P. J. Teding van Berkhout, wees op het gewicht van 
de keuze, vooral ook, omdat een allerbelangrijkste wet (die op 
het Lager Onderwij s) eerlang in de Tweede Kamer behandeld 
zou worden, een wet, die de teederste en zeer algemeene belangen 
des volks raakte. Zal onze kiesvereeniging - aldus de voorzitter 
- ook bij het vooruitzicht van vruchtelooze pogingen te hebben 
gedaan, een getuigenis geven van bij ons gewichtige Godsdienstige 
beginselen; of zal zij, met de waarschijnlijke groote meerderheid 
der kiezers, mannen die wij vroeger hebben voorgesteld en voor 
wie wij persoonlijk en in hunne staatkundige betrekking hooge 
achting koesteren, als onze candidaten voordragen? Een grostal 
werd gevormd, bestaande uit de heeren J. J. TEDING VAN BERK
HOUT, J. W. GEFKEN, J. J. L. VAN DER BRUGGHEN, H. A. M. VAN 
ASCH VAN WIJK, G. GROEN VAN PRINSTERER en C. VAN FOREEST. 
Hiervan kregen TEDING VAN BERKHOUT en VAN DER BRUGGHEN 
ieder elf stemmen, GROEN negen en GEFKEN één, zoodat de beide 
eerstgenoemden tot candidaten waren gekozen. De heer TEDING 
VAN BERKHOUT aarzelde echter, de candidatuur aan te nemen en 
had gewenscht, dat GROEN benoemd zou zijn. Hij verliet eenigen 
tijd de vergadering, na tenslotte verklaard te hebben zich aan het 
verlangen der Vereeniging te zullen onderwerpen. Nu werd nog
maals gestemd tusschen TEDING VAN BERKHOUT en GROEN, en 
vereenigde eerstgenoemde tien en GROEN drie stemmen op zich, 
zoodat het tweetal TEDING VAN BERKHOUT en VAN DER BRUGGHEN 
bleef bestaan. 
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De opmerking van Dr. VAN DER DOES, dat de afwezigheid van 
DA COSTA kwaad had' gedaan, wordt door de notulen bevestigd 23. 

Zooals ik reeds mededeelde, had hij na 22 Juni 1853 de vergade
ringen niet meer bijgewoond. Op 27 April 1856 haastte GROEN 
zich om DA COSTA te schrijven, daar hij zoo juist vernomen had, 
dat laatstgenoemde voor het lidmaatschap van "Nederland en 
Oranje" had bedankt, aangezien hij meer overhelde naar de coté 
gauche. DA COSTA antwoordde hierop uitvoerig, erkende, dat hij 
zich in een vertrouwelijk billet aan TEDING VAN BERKHOUT tot het 
centre gauche had gerekend, verduidelijkte zijn standpunt en moti
veerde zijn bedanken als lid van de A. R. Kiesvereeniging te Am
sterdam. Nu is het opmerkelijk, dat de notulen van DA COSTA'S 
heengaan in het geheel geen melding maken 24). Het schijnt wel, 
dat het bestuur met het geval geen raad wist. Zouden TEDING 
VAN BERKHOUT en zijn vrienden misschien nog steeds gehoopt 
hebben, DA COSTA van zijn besluit terug te brengen, wetende, 
hoe zeer zij nopenlij k terugtrekken de Vereeniging zou schaden? 
Hoe het zij, men heeft GROEN op een of andere wijze van de 
moeilijkheid in kennis gesteld. Van een officieele briefwisseling 
blijkt uit het archief echter niets, zoodat ik niet kan mededeelen, 
of men van GROEN een advies heeft ontvangen en zoo ja, hoe dit 
geweest is. Vast staat, dat GROEN op 6 Mei aan DA COSTA heeft 
bericht, dat hij in diens inlichtingen omtrent "Nederland en 
Oranje" volkomen berustte, en dat hij daaruit ontwaarde, dat 
juist vasthouding aan het Programma de oorzaak van zijn terug
tred was. DA COSTA had deze inlichtingen gegeven op 1 Mei, in 
den reeds aangehaalden brief, waarin hij o. a. zegt, meer nut te 
kunnen doen door spreken en schrijven, dan door het doode lid
maatschap eener stedelijke kiesvereeniging, die zoo weinig aan 
haar hooger doel voldoet 25). 

Intusschen begon "Nederland en Oranje" te Amsterdam een 
kwijnend bestaan te lijden. Op de vergadering van 19 Mei 1857 
- de Vereeniging telde toen nog zeven en zestig leden - werd 
door den voorzitter een voorstel ingediend, haar nog wel niet te 
ontbinden, maar voor eenigen tijd te schorsen, en, mocht er een 
belangrijke gebeurtenis voorvallen, de leden weder als tevoren op 
te roepen. Aanleiding was het gering aantal opgekomen leden, 
namelijk dertien, en dat, niettegenstaande er sedert September 
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van het vorige jaar niet behoefde te worden vergaderd. Na heel 
wat discussie werd besloten, een circulaire rond te zenden aan de 
leden, waarin zij den 30sten J uni werden opgeroepen en dringend 
verzocht, hun gevoelen op dit punt, zoo niet in persoon, dan schrif
telijk te openbaren. Op 27 Juni ging de circulaire in zee. Gewezen 
werd op het feit, dat die belangstelling, welke de vroegere bijeen
komsten had gekenmerkt, in lateren tijd veel te wenschen had 
overgelaten; dat het aan den uitslag der verkiezingen te bemerken 
was geweest, dat vele kiezers de aanbeveling, die van "N ederland 
en Oranje" uitging, niet hadden aangenomen, en bf van de stem
bus waren weggebleven, Of aan de candidaten van andere Vereeni
gingen hun stem hadden gegeven. Vanwaar anders het betrek
kelijk zoo gering aantal stemmen, welke in den laatsten tijd 
de candidaten van "Nederland en Oranje" op zich hadden 
kunnen vereenigen ? Tenslotte werden de volgende beide vragen 
gesteld. 

10 Zal de Kiezers-Vereeniging voor eenen onbepaalden tij d 
hare werkzaamheden schorsen, dan wel op den tot dus ver be
staanden voet daarmede trachten voort te gaan? 

20 Is het raadzaam, om in een of ander beginsel, in ons Pro
gramma uitgedrukt, wijziging te brengen, dan wel zullen wij dat 
Programma onveranderd behouden? 26) 

Op de vergadering van 30 Juni 1857 werd over deze beide 
punten beraadslaagd. Van een vijftal leden was een schriftelijk 
antwoord binnengekomen. Dat van den heer J. H. DRESSELHUIS 
- het is helaas wat onbeholpen gesteld - laat ik hier volgen. 
Blijkbaar was hij een meelevend lid, die niet meer in staat was 
de vergaderingen bij te wonen. 

Amsterdam 29 Juny 1857. 

Mijne H eeren! 

Het is betruerendswaardig (sic!), dat onze Vereeniging met 
zulke beginselen, zoo weinig invloed heeft op de verkiezingen, het is 
een duidelijke blijk van het diep verval onzer Natie om degelijke 
beginselen te huldigen. Maar daarom te schorsen volgens de eersten 
vraag zou ik niet wenschen. Blijven wij werkende en mogt er dan 
een of ander gewigtigs of belangwekkends gebeuren, zijn wij zoo 
God wil toch spoediger gereed om er tot Zijn eer van te Profiteeren. 
om op de tweeden te antwoorden is mijne kennis van het Programma 
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te beperkt, dat weet ik, dat wij minder vroome mannen, dan wel 
mannen die den Heeren vreezen kiezen, dat is een goed beginsel, 
die nu niet meê wil kiezen zal zich vroeg of te laat beklagen. 

U EDs vereeniging weltoegedane 
kiezer en lid 

J. H. DRESSELHUIS 27). 

Zoowel de vijf ingekomen brieven als de tien aanwezige leden 
stemden tegen verandering in het Programma. Met negen tegen 
zes stemmen werd vervolgens besloten, dat de Vereeniging met 
haar werkzaamheden voort zou gaan. 

In 1858 is men vier keer bijeengeweest, hoofdzakelijk tot het 
stellen van candid.aten voor de Tweede Kamer, de Provinciale 
Staten en den Gemeenteraad. Op 14 April werd GROEN VAN 
PRINSTERER tot Kamercandidaat gekozen met volstrekte meerder
heid van stemmen. Op de gewone wijze zou hiervan kennis worden 
gegeven door de dagbladen, zonder voorafgaande aanvrage bij 
den benoemde, of hij zich de keuze zou laten welgevallen. Op 11 
Mei deelde de voorzitter mede, dat GROEN gemeend had te moeten 
bedanken, ofschoon hulde doende aan de bedoelingen der Vereen i
ging en erkentelijk voor het herhaald bewijs van vertrouwen. 
Hiervan is in de dagbladen, als nieuwstijding, bericht gegeven. 
Daar echter de dag der verkiezing toen reeds nabij op handen 
was, heeft het bestuur geoordeeld geen stappen te moeten doen 
om een nieuwen candidaat te doen stellen. Op 22 Juli was het 
dieptepunt bereikt voor wat betreft de opkomst der leden. Aan
wezig waren slechts de heeren P. J. TEDING VAN BERKHOUT, J. 
VAN LOON Wzn, H. KRIJGERS en J. J. BEEREKAMP. De vice-voor
zitter, TEDING VAN BERKHOUT, leidde de vergadering. Besloten 
werd, gezien het klein getal aanwezige leden, niet over te gaan 
tot het stellen van candidaten voor de Provinciale Staten. Verder 
was men van oordeel, dat het nu volkomen duidelijk was geworden, 
dat de ijver van de medeleden geheel verflauwd en als te niet ge
gaan was, en dat het einde der Vereeniging naderde. Wel is waar 
hadden sommigen wettige redenen van verhindering, maar toch 
was het meer dan droevig, dat slechts vier leden waren opgekomen, 
terwijl de Vereeniging er nog ruim zestig telde, die èn bij afzon
derlijke briefjes, èn bij aankondiging in de couranten behoorlijk 
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waren opgeroepen. De samenkomst droeg een ernstig karakter. 
De aanwezigen verlangden, dat zoowel hun tegenwoordigheid als 
het besluit, om thans niet werkzaam te zijn tot het doen eener 
keuze, uitdrukkelijk in de notulen zou worden vermeld. Men wilde 
verder niet uiteengaan, zonder eerst op verlangen van den tijde
lijken voorzitter, die daarin zelf voorging, zich in het gebed oot
moedig te hebben vereenigd, en van Hem in Christus Jezus ver
giffenis te hebben afgesmeekt vooral de gebreken en tekort
komingen, die ook aan de vergaderingen van "N ederland en 
Oranje" hadden gekleefd, en waaraan in de eerste plaats het 
tenietgaan der Vereeniging moest worden toegeschreven. Ge
smeekt werd ook om een verbeurden zegen voor land, vorst en 
volk. Zoo scheidde men dien avond, na alles in de handen te hebben 
gelegd van Hem, in wiens naam men bij de oprichting van de 
Vereeniging begonnen was. 

Sinds deze bij eenkomst van 12 Juli 1858 werd de Vereeniging 
nog bijna vier jaren sleepende gehouden. Een voorstel, door 
KOENEN gedaan op de vergadering van 19 Januari 1859, om een 
boete te bepalen wegens het niet opkomen, vond geen bijval. Op 
16 December van hetzelfde jaar werd, na ernstig beraad, in be
ginsel tot schorsing besloten. Het bestuur bleef evenwel in functie, 
om bij elke voegzame gelegenheid, uitteraard vooral tegen den 
tijd der verkiezingen, de leden op te roepen. Langzamerhand echter 
rijpte bij den heer P. J. TEDING VAN BERKHOUT de vaste overtui
ging, dat het tijd werd om tot ontbinding der Vereeniging te 
besluiten, welke tenslotte op 4 Juni 1862 een feit werd. De groote 
waardeering voor alles, wat hij mèt anderen heeft gedaan in het 
belang van "Nederland en Oranje" te Amsterdam, eerst als haar 
voorzitter en daarna als haar secretaris, mag hem niet worden 
onthouden. Zijn trouw aan de A.R. beginselen is wellicht niet het 
minst gebleken uit de wijze, waarop hij deze plaatselijke kies
vereeniging ten einde toe heeft gediend. Het vonnis, dat over haar 
geveld wordt, is niet malseh. Zij zou zóó zeer van haar beginsel 
zijn vervreemd, dat DA COSTA voor het lidmaatschap bedankte, 
en in 1871 zou zij op het punt staan haar roemloos einde te 
vinden 28). Dit laatste wordt wel afdoende weerlegd door haar 
liquidatie in 1862. Misschien kunnen verder de gegevens, in dit 
artikel vervat, er iets toe bijdragen om ons nog eens te bezinnen 
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over de vraag, in hoeverre de eerste beschuldiging gehandhaafd 
mag blij ven. 

1) H. R. ZIJLSTRA, Uit een rijk verleden, 1851-1926. (Overdruk van eenige 
artikelen uit het Maandblad "Nederland en Oranje"). Amsterdam, z. j. 

2) Zie over de houding van het Réveil ten opzichte van de politiek vooral 
J. C. VAN DER DOES, Bijdrage tot de geschiedenis der wording van de Anti
revolutionaire of Christelijk-historische staatspartij. Amsterdam, 1925; J. C. 
RULLMANN, Da Costa in zijn beteekenis voor de Antirevolutionaire partij 
(A. R. Staatkunde, Maandelijksch orgaan, jg. 2, blz. 165-188 en 225-244. 
Kampen, 1926); J. C. RULLMANN, Het Réveil en de opkomst der Anti
revolutionaire partij (A. R. Staatkunde, Maandelijksch orgaan, jg. 4, blz. 
461---476. Kampen, 1928); M. E. KLUIT, Het Réveil in Nederland, 1817-1854, 
hoofdstuk 10. Amsterdam, 1936. Een samenvattend overzicht van de ge
schiedenis der A. R. partij gaf R. HAGOORT in zijn Vijftig jaar partij-orga
nisatie (A. R. Staatkunde, Driemaandelijksch orgaan, jg. 3, blz. 288-343. 
Kampen, 1929). 

3) Zie de betreffende notulen. Vergelijk verder H. R. ZIJLSTRA, t.a.p., blz. 7. 
De heer ZIJLSTRA deelt hier o.a. nog mede, dat zelfs GROEN in 1866 infor
meerde naar het adres van de Antirevolutionaire partij te Amsterdam, en dat 
in 1871 de kiesvereeniging haar roemloos einde scheen te zullen vinden, daar 
men in dit jaar niets meer hoorde van "Nederland en Oranje". Hoewel uit 
de notulen duidelijk blijkt, dat zij reeds in 1862 werd geliquideerd, is Amster
dam toch niet al die tien jaren (1862-1872) zonder A. R. kiesvereeniging 
geweest. In De Heraut van 21 Juni 1867 viel mijn oog op een advertentie, 
volgens welke er toen een Vereeniging bestond onder den naam "Vaderland 
en Oranje", waarvan VAN LOON de voorzitter was en F. DAUBENTON de 
2de secretaris. 

4) J. C. VAN DER DOES, Een strooibillet uit de eerste periode der Anti
revolutionaire partij (A. R. Staatkunde, Driemaandelijksch orgaan, jg. 5, 
blz. 199-202. Kampen, 1931). 

5) Zie de bijlagen achter dit artikel. 
6) Vergelijk voor Da Costa's oordeel over Smissaert J. C. VAN DER DOES, 

Bijdrage tot de geschiedenis der wording van de Anti-revolutionaire ...•. 
staatspartij, t. a. p., blz. 370. 

7) Zie over Mr. J. J. TEDING VAN BERKHOUT het artikel van B. DE GAAY 
FORTMAN in A. R. Staatkunde, Driemaandelijksch orgaan, jg. 6, blz. 1-36. 
Kampen, 1932. Op blz. 6 zegt Mr. DE GAA Y FORTMAN : "Tot de oprichters van 
Nederland en Oranje had hij, DA COSTA's vriend, tot onze verwondering niet 
behoord, en acht jaar later zien wij hem toegetreden tot de conservatieve 
kiesvereeniging De Grondwetl'. Blijkens de notulen is J. J. TEDING VAN BERK
HOUT echter tot aan het laatst toe (4 Juni 1862) lid gebleven van "Nederland 
en Oranje". Ook moet hij van 1851 af reeds lid zijn geweest en heeft hij, sinds 
de derde vergadering van 6 December 1851, de Vereeniging trouw bezocht. 

8) De notulen vermelden van al de zestig vergaderingen zonder onderscheid 
de namen der leden, die aanwezig waren, of zij verwijzen naar de presentie
lijsten, die bewaard zijn gebleven. 

9) De officieele kennisgeving van het bedanken bevindt zich in het archief 
en dateert van December 1859. Zij werd behandeld in de vergadering van 
17 Maart 1860. Volgens de notulen was KOENEN niet aanwezig op de vorige 
vergadering van 16 December 1859. Daar had men breedvoerig gesproken 
over algeheele opheffing of schorsing der werkzaamheden en tenslotte slechts 



DE AMSTERDAMSCHE KIESVEREEN. "N. EN 0." EN HET RÉVEIL 187 

in beginsel tot het laatste besloten. Blijkbaar is KOENEN, tengevolge van een 
misverstand, er toe overgegaan om zich aan te sluiten bij "De Grondwet". 
In den loop van het jaar 1859 had hij n.l. zijn woord verpand aan den heer 
WOLTERBEEK, voorzitter van deze Vereeniging. Aanleiding tot het misver
stand heeft het bestuur van "Nederland en Oranje" misschien gegeven, door 
eenige malen de leden niet bijeen te roepen tegen den tijd der verktezingen, 
voornamelijk als gevolg van de laksheid van het meerendeel. 

10) WORMSER overleed op 1 November 1862. Dat hij de vergaderingen van 
"Nederland en Oranje" na 19 Juni 1854 niet meer heeft bezocht, zal wel 
hoofdzakelijk zijn te wijten aan zijn gezondheid, die vooral sinds Nieuwjaar 
1855 zoodanig was geworden, dat hij vaak het gevoel had, niet meer voort 
te kunnen, en zich dus in velerlei opzicht moest ontzien (Brieven van J. A. 
WORMSER, medegedeeld door Mr. GROEN VAN PRINSTERER, deel 2, blz. 186. 
Amsterdam, 1876). 

11) A. R. Staatkunde, Maandelijksch orgaan, jg. 4, t. a. p., blz. 470. 
12) Brieven van Mr. lSAAC DA COS TA, medegedeeld door Mr. GROEN VAN 

PRINSTERER (1830-1860). Amsterdam, 1872 en 1873. Zie hierover vooral 
VAN DER DOES en RULLMANN. Een waardeerend hoofdstuk wordt door A. 
PIERSON aan deze Brieven gewijd. Hij merkt daarbij echter op, dat wij hier 
DA COSTA hebben van de zijde, die den heer GROEN VAN PRINSTERER, en in 
het algemeen 's Gravenhage was toegekeerd (A. PIERSON, Oudere tijdge
nooten, blz. 2. Amsterdam, 1888). 

13) Dit afschrift van het schrijven aan Mr. van HALL bevindt zich in het 
archief "Nederland en Oranje". 

14) Deze brief van Mr. VAN HALL wordt bewaard in het archief "Nederland 
en Oranje". Op 31 Mei 1852 schreef DA COSTA uitvoerig over deze aange
legenheid aan GROEN. Blijkbaar ging DA COSTA geheel accoord met het be
sluit en de handelwijze der Vereeniging. Op meer dan één grond was hem 
de noodzakelijkheid van de herkiezing van VAN HALL te Amsterdam ge
bleken (vergelijk de Brieven, medegedeeld door GROEN, t. a. p., deel 2, blz. 
79 en 80). 

15) Dit eigenhandig schrijven van DA COSTA is aanwezig in het archief 
"Nederland en Oranje". Op 6 April werd door de Vereeniging van Chr. 
vrienden te Amsterdam besloten, de geloovigen uit te noodigen, zich des 
Zondags vóór Pinksteren (8 Mei) in den gebede te verootmoedigen voor Hem, 
wiens almacht en genade zoo menigwerf, waar menschelijk overleg te kort
schoot, in de geschiedenis van Nederland openbaar was. Verschillende om
standigheden, vooral ook de toenem~nde macht van Rome, waren de aan
leiding tot het besluit. "Wordt op zulk een dag", aldus De Nederlander van 
25 April, "het Evangelie in al zijn volheid verkondigd met een oog op de 
teekenen der tijden, wordt in den geloove, ootmoedig, krachtig, vurig ge
beden, dan zullen de dagen terugkeeren, waarin onze vijanden plagten te 
zeggen: banger voor Neêrlands bedestonden dan voor zijn legers te zijn". 

Hl) Blijkens de Brieven, medegedeeld door GROEN, was de vergadering van 
6 Mei DA COSTA minder goed bevallen. Met veel meer lof spreekt hij over 
die van 9 Mei, waar als candidaten voor de Tweede Kamer waren gepro
clameerd de heeren GROEN VAN PRINSTERER, J. J. TEDING VAN BERKHOUT, 
H. J. KOENEN, M. H. GODEFROI en S. R. VAN FRANCK. Ook WORMSER was 
minder goed te spreken over de bijeenkomst van 6 Mei. "Zelfs onze kies
vereeniging Nederland en Oranje", zoo schrijft hij aan GROEN, ,,heeft zich 
door de schuld van het Bureau, vooral omtrent de keuzen voor de Provinciale 
Staten flaauw gedragen. Wij, die het Christendom in onze banier voeren 
en onze vergaderingen met gebed begonnen, hebben als onzen kandidaat voor
gesteld den heer DONKER CURTIUS, die, als president van de Rijn-Spoorweg
maatschappij, ons de pleiziertreinen op Zondag bezorgd heeft, en met slechts 
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weinige stemmen en onder veel tegenstand, deden wij den heer ASSER vallen, 
die den Zaturdag tot zijn betaaldag heeft". (WORMSER, Brieven, t. a. p., 
deel 2, blz. 27). 

17) Ook dit briefje van DA COSTA bevindt zich in het archief ,,Nederland 
en Oranje". DA COSTA's handschrift is soms zeer moeilijk te ontcijferen. Het 
woordje tusschen "unie" en "fusie" is bepaald onleesbaar. Het wil mij 
echter voorkomen, dat er staat "unie met fusie". 

18) In het archief "Nederalnd en Oranje" is de copie bewaard van een 
uitvoerig schrijven aan "De Grondwet", gedateerd 30 Mei 1853. Eveneens 
het antwoord van "De Grondwet", gedateerd 8 Juni 1853. Naar aanleiding 
hiervan schreef DA COSTA aan GROEN: "Terwijl schier overal elders de 
conservative richting zich met Nederland en Oranje voor de tegenwoordige 
verkiezingen vers~an heeft, blijft zij te Amsterdam in de oude vooroordeelen 
en miskenningen volharden. Zij mag wel bedenken dat op den duur de Grond
wet Nederland en Oranje meer noodig zal hebben dan Nederland en Oranje 
haar. Zij vergete niet wat elementen van ontbinding zich in haar eigen boezem 
reeds bevinden; en dat zij voorwaar door kleurloosheid zich niet homogeen 
betoont met die merlwwaardige beweging in den boezem der natie, waarvoor 
het afgetreden ministerie bezweken is." (Brieven, t. a. p., deel 2, blz. 126, 
10 Juni 1853). 

19) Reeds den volgenden dag schreef DA COSTA uitvoerig over deze kwestie 
aan GROEN. Zie de Brieven, t. a. p., deel 2, blz. 124--126. In een noot kan 
men de vraag vinden van een Amsterdammer in De Nede;rlande;r (no. 904), 
alsmede het antwoord van GROEN. De vraag luidde: "Is het bij niemand opge
komen om in eenig district als candidaat voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal voor te stellen Mr. Isaac da Costa? Was er ooit waardiger keuze 
te doen (ja boven zoo vele anderen) dan den man die zoo veel, bij zoo 
onderscheiden gelegenheden voor Koning en Vaderland heeft gedaan? 
- Vreemde Natie!! - Is dit ook nu nog niet te doen? .. " GROEN merkte 
op, dat ook hij de voorbijzage raadselachtig vond, doch dat er, door de vrije 
keuze te Amsterdam, alsnog een gelegenheid was geopend om het onrecht 
te herstellen. Blijkbaar had het geheele incident kunnen worden voorkomen, 
als de Amsterdammer (wie is hij?) en ook GROEN zich tot het bestuur van 
"Nederland en Oranje" hadden gewend om inlichtingen. Uit de archiefstukken 
zou men geneiga zijn op te maken, dat over het algemeen het contact tusschen 
GROEN en het bestuur onvoldoende is geweest. 

20) Vooral bij candidaatstellingen was men vaak genoodzaakt van twee 
kwaden het beste te kiezen, zulks tegen den zin van sommige leden. Dit bleef 
een moeilijk punt, waarbij echter niet mag worden vergeten, dat het veelal 
de eenige weg was om practisch nog iets te bereiken. Jaren later, in 1866, 
keurde Groen het goed, dat de antirevolutionairen reeds bij de eerste stem
ming bepaalde conservatieve candidaten steunden (G. M. DEN HARTOGH, 
Groen van Prinste;re;r en de ve;rkiezingen van 1871, blz. 5 en 6. !Kampen, 
1933). 

21) J. C. VAN DER DOES, Bijdrage tot de geschiedenis der wording van 
de Antirevolutionaire ... staatapartij, t. a. p., blz. 373. 

2'2) J. A. WORMSER, Brieven . .. , t. a. p., deel 2, blz. 195. Zie over WORMSER 
verder noot 10 van dit artikel. 

23) J. C. VAN DER DOES, Bijdrage ... , t. a. p., blz. 373. 
24) Het bedanken van andere leden werd steeds in de notulen vermeld. 

Zoo b.v. van KOENEN (zie noot 9). 
25) Zie DA COSTA, Brieven ... t. a. p., deel 3, blz. 25-28. 
216) De circulaire bevindt zich in het archief "Nederland en Oranje". 
27) Archief "Nederland en Oranje". 
28) R. HAGOORT, t, a. p., blz. 300. Vergelijk verder noot 3 van dit artikel. 
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E.XTRA NUMMER. Gratis voor de Geabonneerden. 

AAN DE KIEZERS VOOR DEN GEMEENTERAAD DER STAD regtswege. bestaande, in den Nederlandschen Staat gevonden, 

AMSTERDAM. en voor het vervolg ftaIlgenomen en bevestigd geworden is; 

Toen in bet voorledon jaar Nederland. Hoofdstad geroepen Dat • . het ChristeUjk geloof, de eethiediging en werkdadige 

werd tot het benoemen vnn eeQ \ijftal Leden voor de Tweede invloed, zoo wel in het geh,:-el van de Christelijke Godsdienst. 

Kamer der Staten-Generaal, werd door eene vereeniging van àan welke ons vOlk uwt" geht'!el Europa zijne vroegste wc

negen kiezers een woord, ter openlegging van de beginsels, zenlijke· vonning en ontwikkeling ~nkt, als in het bijzonder 

nARr welke zij voornemens waren hunne keuze in te rigten, van de Hervorming, aan welke· sedEn" meer dan derde halve 

.oot hunne medekiezers gerigt. eeuw ons land vrijheid, bloei. en welvaart verschuldigd is, 

Dit woord, bij circulaire vaD 13 Augustus en door de plaat- bij geenerlei over\Ve~ng der ware belangen van ~nd of stad 

sing in de HandWi;i:er van 17 Augustus 1850, op ruime Bchaal vergeten of ter zijde gesteld worden mogen; 

verspreid, had ten doe], op wettige en onbewimpelde wijze, tot Dat bet e,,·en uitgespl·oken beginsel geenszins in strijd is 

de verkiezing van bevoegde cn achtingswaardige mannen 

stemmen te vereenigen, die anders, bij gebrek aan voorlich

ting of voorgang, voor een aanmerkelijk gedeelte verloren 

hadden kunnen gaan. 

Eerstdaags worden op nieuw en in uitgebreider kring kie

sers opgeroepen tot h.e.t benoemen der negen en dertig Inge

zetenen, van Amsterdam, aan welke zij in gemoede zullen 

achten het lidmaatschap van den Raad der stad te mogen op

dragen .. 

Eenige kiezers, van ganscherl harte deelende in de over

tuigingen en beginsel~, nedergelegd in de even hërinnerde 

circulaire van 13 Aug. 1850, hebben het dan ook thans pligt-

met, dat eener opregt.e aanneming en naleving vau de Grond

wet als staatsvorm, noch met de meest milde en onbekrompem' 

erkenning en eerbiediging van alle die uit.komsten nm voor

uitgang en beweging, welke voor d,e maatschappij VIUl onze 

tijden wensçhelijk, onmisbaar of noodzakelijk gewOluen zijn. 

Dat bij de kiezers, die zicb met ~eze beginsels vercenigd 

gevoelen, dien ten gevolge in het vestigen hunner keuze ba

hoort te worden gezien, een&dtela, zonder uitsluiting van oenige 

Godsdienstige gezindheid, op de grondeigenschappen van goe

den naam. aanzien in de maatschappij, beproefde trouw, kunde 

en ondervinding, bekendheid met de zedelijke en stoffelijke 

aangelegenheden' der stad i mMr ook, anderdeels, op het zon 
~t~g geoordeeld, een middel van gemeenschappelijk overleg wel regtstreeksch als middelijk belang der bij deze openbarl' 
te beramen, wllaruoor de st.pmmen dergenen, die hunne keuze 

llaar dezelfde beginsels wensehen in te rigten, ook op het-

"elfde personeel mogen worden vereenigd. 

De ondergeteckenden dien ten gevolge, zich onder de zinspreuk 

NEDERLAND EN ORANJE tot even gemeld oogmerk vcr. 

eenigd hebbende, nemen de vrijheid bij deze, tot e~De bijeen

komst ter voodoopige beraadslaging, alle diegf1'ltn onder hunna 

Medekiezers uit te noodigen, welke bij het int.reden van de 

plau.ts, voor die bijeen,komst straks Ran te wijzen, met hunne 

bandteekening zullen kunnen en willen doen blijken van hunne 

overeenstemming met de volgende grondbeginsels: 

Dat alle Magten uit God zijn, en dat het beginsel eener 

oorspronkelijke of werkelijke V9l.kssouvereiniteit in strijd is 

met het gezag van GOdè Woord, met het getuigenis der ge- I 
schiedenis en met alle gezonde begrippen van regt; I 

Jiloo~iging op den voorgrond gestelde panden en waarborgen 

van ons Nederjandsch nationaal behoud. 

De bijeenkomst zal plaats hebben in het Wapen van Am.

sterdam, op !tet Rusla"d, op Woensdag den 2381en Juli} 18;'1. 

des avonds te zeven en een half ure precies. 

.J. J. TEDING VAN BERKHOUT, 

P. J. 'FEDING VAN BERKHOUT • 

E. C. BOlSSEVAIN, 

18. DA COSTA, 

J. VAN EIK, 

H D. GILDEMEESTER. 

C. F. GULCHER, 

11. VAN MARSELlS HARTSINCK, 

U. M. LABOUCHÊRE, 

J. w. VAN LOO~, 

G. H. DE MAREZ OYE~S. 

J. -L, GREGORY PlERSON, 

C. W. R, SCHOLTEN PWZ., 

J. STROEVE nz, 

Dat ue Souvereinitcit van het Huis van Oranje (een gevolg 

der naauwc en innige verwantschap iusschen het behoud van I 
dat Stamhuis en de vrijheid en welvaart vnn ons volk) door 

de Grondwet onder welke wij leven, aJs met. der daad en van -O:",.;-,u-/,t-.... ---:B-.-,.,./ed-"'1lkkerij uan O. ALLART , te Amsterdam. 
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DE GEREFORMEERDE GELOOFSBELIJDENIS 
EN DE RELIGIEVREDE IN DE EERSTE PHASE 

VAN HET VERZET TEGEN SPANJE 

DOOR 

DR. J. C. H. DE PATER. 

In een onbewaakt oogenblik heb ik eens de stelling verdedigd, 
dat de Calvinisten in 1561 met de indiening van hun Geloofsbe
lijdenis alleen bedoelden godsdienstvrijheid te vragen en van 
meet af de invoering van een religievrede voorstonden. De argu
menten voor deze redeneering lijken op het eerste gezicht geens
zins onhoudbaar. De Geloofsbelijdenis toch legt niet alleen het 
wereldlijk, maar ook het geestelijk zwaard in de hand der over
heid, en de Calvinisten betwistten dus den koning niet het recht 
om godsdienstplakkaten uit te vaardigen, maar zij ontkenden 
alleen, dat deze op henzelf van toepassing waren en dat zij met 
de Wederdoopers, een verzamelnaam, waaronder zij tevens alle 
spiritualistische en buitenkerkelijke secten verstonden, over één 
kam mochten worden geschoren. Het lijkt ongerijmd, dat zij van 
den koning zouden hebben verlangd, dat hij zijn eigen R.-Katho
lieken godsdienst tot valschen godsdienst zou bestempelen, en men 
ontkomt aan deze ongerijmdheid, wanneer men in de Geloofsbe
lijdenis alleen een poging ziet om religievrede voor den Gerefor
meerden godsdienst te verkrijgen. De Calvinisten zouden op deze 
wijze hun doel, de uitsluitende heerschappij van hun religie, even
goed bereiken. Was eenmaal de religievrede ingevoerd, dan zou 
God Zijn waarheid zelf beschermen en alle dwaalleer, ook de 
R.-Katholieke, zou daardoor vanzelf wijken. 

De redeneering leek te sluiten als een bus en zij kreeg steun van 
gezaghebbende theologische zij de. In denzelfden tij d, waarin ik 
haar voor mijzelf opstelde, publiceerde Prof. Dr H. VISSCHER zijn 
A. St. 3-m. XIV 13 
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omvangrijk werk "De Staatkundige beginselen van de Neder
landsche Geloofsbelij denis" 1), waarin de laatste moeilij kheid 
scheen te worden weggenomen. Wanneer art. 36 voorschrijft, dat 
de overheid de hand heeft te houden aan den heiligen Kerkedienst, 
opdat daardoor alle afgoderij en valsche godsdienst worden ge
weerd en het rijk van den Anti-christ .vernietigd, dan is, volgens 
Prof. VISSCHER, de bedoeling niet, dat de overheid dit zal doen 
met het zwaard, met geweldmaatregelen of met alle wreede mid
delen der Inquisitie, maar eenvoudig doordat zij aan de Kerk de 
vrije uitoefening van den heiligen Kerkedienst waarborgt en de 
verkondiging van het ware Evangelie mogelijk maakt, want daar
door zal alle valsche godsdienst, d. w. z. elke dienst Gods die in 
strijd is met de waarheid, yanzelf geweerd worden 2). 

Wel baseerde VISSCHER zich op de herziene belijdenis van 1566 
en niet op die van 1561, maar als zijn redeneering opgaat voor de 
interpretatie van het herziene art. 36, dan klopt zij zeker ook 
voor de oorspronkelijke lezing, waar slechts in het algemeen ge
zegd wordt, dat de taak der overheid niet alleen is "de reprimer 
et veiller sur la politique", maar ook "sur les choses ecclesiasti
ques pour oster et ruiner toute idiolatrie et faux service de Dieu" . 
Nog meer dan die van het herziene artikel lijkt de oorspronkelijke 
lezing ruimte te laten voor de opvatting, dat de overheid in de 
kerkelijke zaken haar taak had vervuld, als 'zij een religievrede 
toestond, waarbij aan de Gereformeerde Kerk vrijheid van gods
dienst werd toegestaan. 

En toch, hoezeer mijn stelling ook door de bronnen zelf scheen 
te worden gestaafd, zij is in werkelijkheid onhoudbaar, als men 
zich niet laat leiden door redeneering alleen, maar er alle stukken, 
die op de zaak betrekking hebben, over raadpleegt. Aan de con
fessie van GUIDO DE BRAY, zooals deze in 1561 werd gedrukt, gaat 
vooraf een "Epistre au Roi", waarin de bedoeling met de indie
ning der Belij denis nader wordt uiteengezet, en er op volgt een 
"Remonstrance aux Magistrats", de gewestelijke magistraten dus, 
wier hulp werd ingeroepen, en uit deze beide documenten blijkt 
zonneklaar, dat de opsteller zelf met zijn Confessie iets heel an
ders bedoelde 3). 

De Calvinisten zetten uiteen, dat men hen ten onrechte houdt 
voor schismatieken, rebellen en ketters. Zij zijn dit niet, want zij 
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houden het geheele Evangelie, zooals de oude Kerk dit deed. Zij 
willen alleen onder gehoorzaamheid aan de magistraten "vivre en 
pureté de conscience, servir à Dieu, et nous réformer selon sa 
Par olIe et ses saincts commandements". Daarvoor roepen zij de 
hulp in van den koning, die van God is ingesteld tot hun wettige 
overheid. Door de onwetendheid, de hebzucht en de eerzucht der 
geestelijken is de zuiverheid der oude Christelijke Kerk bedorven 
door menschelijke bedenksels en tradities, die strijdig zijn met de 
zuiverheid van het Evangelie. Maar de koning moet zich losmaken 
van zijn verkeerde geestelijke raadgevers en een onpartijdig on
derzoek instellen. Doet hij dit, dan zal zijn oordeel uitvallen ten 
gunste van hen, die de bedorven Kerk willen reformeeren. "C'est 
à vous, Sire, c'est à vous à venir en cognoissance de ces choses, 
à vous opposer contre les erreurs quoy qu'enracinez ils soyent 
de long tem ps" . 

Nog sterker drukt de "Remonstrance" zich uit. GUIDO DE BRAY 
c.s. verzetten zich daarin tegen de tolerantie, zooals TERTULLIANUS 
en de Christelijke martelaren die voorstonden in de oude Kerk. 
Al gold die eisch tot verdraagzaamheid voor een niet-Christelijke 
overheid, zoo spoedig deze zelf Christelijk was geworden, had zij 
de taak toe te zien op de ketterij, want haar kwam niet alleen het 
wereldlijke zwaard toe, maar evenzeer het geestelijke. Als ketterij 
beschouwen zij ook het Roomsch-Katholicisme, dat onrust in den 
Staat maakt, en zij voegden er bittere woorden aan toe aan het 
adres van de monniken en priesters, die hen vervolgden, maar 
zelf om hun valsche leer het eerst voor vervolging in aanmerking 
kwamen. 

Bezien wij art. 36 onder dit licht, dan is het duidelijk dat de 
Calvinisten iets heel anders bedoelden dan alleen een religievrede. 
Zij wilden niet naast de gedeformeerde Kerk een andere, gerefor
meerde, stichten, onder toelating der overheid, maar zij beschouw
den het als de eerste plicht van den koning, dat hij de gedefor
meerde Kerk zelf zou reformeeren en zou doen zuiveren van de 
ingeslopen dwalingen en afgodendienst. Dat er godsdienstplak
katen zijn uitgevaardigd, keuren zij niet af, maar juichen ze toe, 
en dat ze worden toegepast op de Wederdoopers, vinden ze vol
komen verklaarbaar, maar dat ze zouden zijn toe te passen op 
hen zelf, die niet anders bedoelen dan de Kerk te reformeeren 
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overeenkomstig het Woord Gods, achten ze de omgekeerde wereld . 
Als de koning een onpartij dig onderzoek instelt, waarvoor ze hem 
thans door hun Geloofsbelij den is het materiaal hebben verschaft, 
zal hun onschuld aanstonds aan het licht komen, en zullen de 
koning en de lagere magistraten zorgen, dat de valsche godsdienst 
wordt uitgeroeid en het rijk van den Anti-christ vernietigd. 

Maar er was geen sprake van, dat de koning aan dezen oproep 
gevolg gaf. Van een hervorming der Kerk in de Kerk, zooals de 
Geloofsbelijdenis dat bedoelde, kwam niets en zij moesten noodge
dwongen naast de bestaande gedeformeerde Kerk een gerefor
meerde oprichten. In het geheim predikten zij het ware Evangelie 
en gingen ook over tot de institueering der ambten, maar zonder 
dat zij hun oorspronkelijk standpunt prijs gaven, dat eigenlijk de 
zoogenaamde Katholieke Kerk moest worden gezuiverd van val
sche leer en afgoderij en hersteld tot de ware Katholieke Kerk. 

Dit blijkt duidelijk uit het beroep, dat zij in 1565 op den Keizer 
deden, opdat hij den Koning van Spanje op zijn plicht zou wijzen 
en hun voorspraak zijn. Zoowel in de Libellus Supplex Christia
norum in Germania Inferiore propter veram religionem afflic
torum" als in de "Oratio ecclesiarum Christi per varias Germaniae 
Belgicae provincias, sub Antichristi juge gementum, ad poten
tissimum Dominum Maximilianum ... qua Christiani magistratus 
officium describitur", wordt gewezen op den plicht der overheid, 
om de Kerk, die zoo juist door de besluiten van het Concilie van 
Trente had bewezen in haar dwalingen te volharden, op den rech
ten weg terug te brengen 4) . 

Maar ook deze po~ing was tot mislukking gedoemd en er scheen 
niets anders over dan in het geheim voortgaan met de eigen Kerk
organisatie en lijdzaam de vervolgingen te dulden, tenzij men de 
lagere magistraten voor zijn zaak kon warm maken en door deze 
de hoogere kon overreden of desnoods dwingen om hun plicht te 
doen. De beweging onder den Adel, naar Middeleeuwsche zede 
de middelaar tusschen Vorst en Volk in deze landen, leek op het 
eind van 1565 daartoe een kans te bieden. 

Wat hadden de Gereformeerden echter van de edelen te ver
wachten? Zeker geen zuivering der Kerk in den uitgebreiden zin 
zooals de opstellers der Geloofsbelijdenis die wenschten. Mochten 
al enkelen hunner geestverwanten onder den lageren adel met 

I 
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deze gedachte vertrouwd zijn, voor de groote massa der edelen 
was meer de ongerustheid over de toenemende ontevredenheid 
onder het volk door de plakkaten en de sociale ontwrichting aan
leiding tot hun optreden dan geloofsijver. Onder den hoogeren 
adel gaf WILLEM VAN ORANJE den toon aan en hij behoorde in dezen 
tijd niet tot de Calvinisten, wier politiek-religieuze opvattingen 
hij zelfs nimmer ten volle aanvaard heeft. Hij stond op het stand
punt der Politieken, die een geheel ander doel nastreefden, waar
bij de overheid de splitsing in kerkelijk opzicht zou legali
seeren. 

Aarzelend volgden de Calvinisten in dit spoor. Nu de overheid 
onwillig bleek om haar roeping te vervullen, keerde men terug 
tot de practijk der oude Christenen, die immers van een niet
Christelijke overheid tolerantie hadden geëischt. Godsdienstvrij
heid voor de Kerk, die men door den loop der zaken wel had moeten 
institueeren, was de uiterste eisch, dien men op dit oogenblik meen
de te kunnen stellen. Dit valt te bewijzen uit het "Brief Discours 
envoyé au Roy Philippe", dat in Dec. 1565 van de hand van den 
jongen Antwerpschen predikant FRANCISCUS JUNIUS in druk ver
scheen 5). 

De verschijning hangt samen met de actie van het Verbond der 
Edelen, waarop de Calvinisten aanvankelijk voor het verkrijgen 
van een religievrede groote verwachtingen hadden gebouwd. 
Maar onder ORANjE'S invloed werd het een massa-demonstratie 
van den Adel, waaraan voor het grootste deel R.-Katholieken deel
namen. In het Smeekschrift zal men daardoor de specifiek Cal
vinistische eischen tevergeefs zoeken 6). Het gaat alleen om af
schaffing of opschorting der plakkaten, maar MARGARETHA zegde 
alleen in vage termen moderatie toe, omdat het niet aanging het 
land in godsdienstzaken "zonder wètten" te laten 7). De edelen 
eindigden met de hoop uit te spreken, dat tot de beslissing des 
konings alle vervolgingen op grond van de plakkaten zouden wor
den opgeschort en verklaarden dat zij niets verlangden dan "suivre 
tout ce que par Sa Majesté avec l'advis et consentement des Estats 
Généraux sera ordonné pour Ie maintiennement de l'ancienne 
Religion" 8). 

Dit alles bevredigde de Calvinisten in geenen deele. Afschaffing 
of opschorting der plakkaten verlangden zij niet en aan een mode-
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ratie zouden zij niets hebben als MARGARETHA haar opvatte, zooals 
zij schreef aan Oranje en het Hof van Holland, dat zij geenerlei 
verandering of nieuwigheid in de "oude Catholycke Religie tot
nochtoe herwerts overe geobserveert" zou gedogen 9). 

De verwarring in het Calvinistische kamp door dezen gang van 
zaken, blijkt zoo duidelijk mogelijk uit den weerklank, dien de 
samenwerking der kerken in de Nederlanden met de edelen vond 
in het hoofdkwartier te Genève. BEZA zelf kwam in het geweer 
om zijn afkeuring over het gebeurde uit te spreken. Op heftigen 
toon las hij den predikant TAFFIN de les, toen deze hem in eenige 
brieven inlichtte over het magere resultaat der samenwerking. 
Waarom, vraagt BEZA, hebben de Calvinisten zich in zulk een 
onderneming gestoÈien, die niets is dan een list van den Satan, 
gewoon als hij is om ons onder het voorspiegelen van groote voor
deelen tot verkeerde dingen te verleiden? De moderatie is geheel 
tegen Gods wil, want als daarin geen godsdienstvrijheid is begre
pen, stemt men er door toe in den dood der predikanten en de 
verbanning der geloovigen, en indien deze er wel door wordt 
toegestaan, dan is het al even erg, als die vrijheid tegelijk wordt 
verleend aan de' Wederdoopers en de vermaledij de secten, die als 
paddestoelen in de Nederlanden opkomen. Liever moest men dui
zend dooden willen sterven dan toestemmen in zulk een miserabele 
tolerantie. Maar BEZA gelooft, dat er heelemaal niets van zal komen 
en dat de edelen, die zich hebben laten afschepen met fraaie be
loften en zich zoo lichtvaardig hebben verzameld, zonder zelfs 
het aangezicht des Heeren vooraf te zoeken, zullen worden ge
kastijd zooals ze verdienen. Wel zullen ook de kinderen Gods in 
die kastij ding worden meegesleept, maar hoe het ook zij, het ge
duld der heiligen zal overwinnen. Hoewel aarzelend, geeft BEZA 
dan een ongevraagd advies. Om den toorn Gods te ontvlieden voor 
wat is geschied en voor de toekomst, zijn twee dingen vereischt: 
1e. Zij die de ware religie aanhangen, moeten aan hen die zulk 
een ongelukkige tolerantie nastreven, onder het oog. brengen, hoe 
verkeerd zij handelen, en hun het rechte middel aanwijzen, zoodat 
zij uitdrukkelijk verklaren, dat zij in hun request niet begrijpen 
de Anabaptisten, Mennonieten, Davidisten en in het algemeen 
eenige kettersche secte, maar uitsluitend de zoogenaamde Katho
lieken en hen, die de vroeger aan den koning overhandigde ge-
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loofsbelijdenis onderschrijven, verzoekend integendeel, dat alle 
andere secten, wie zij ook zijn, met alle gestrengheid zullen worden 
gestraft als vij anden Gods en van de rust der menschen. 2e. In
dien de requestranten (de verbonden edelen dus) niet willen luiste
ren en aldus hun request wijzigen, moeten de geloovigen uitdruk
kelijk mondeling en schriftelijk verklaren, dat zij met zulke onder
nemingen niet instemmen, voor God en den koning hun onschuld 
betuigend, en zich er op voorbereidend om te lij den al wat het 
God zal behagen hun op te leggen, in de zekere hoop, dat Hij hun 
lijden zal zegenen. Dit zal voor hen altijd nog aangenamer zijn 
dan alle ketterijen en godslasteringen ongestraft te zien heerschen, 
waaruit noodzakelijkerwijze een algeheel 'verderf en ondergang 
zou voortvloeien" '10) • 

Deze brief werd door mij bijna geheel geëxcerpeerd, omdat hij 
voor het vraagstuk, dat ons bezighoudt, van buitengewoon belang 
is. BEZA keert zich tegen algeheele opheffing of zelfs opschorting 
der plakkaten en de opsteller der Geloofsbelijdenis was dus, wat 
dit punt betreft, in de lijn van Genève. Ook in zijn eisch van zui
vering der gedeformeerde zoogenaamde Katholieke Kerk, was hij 
dit ongetwijfeld. Maar daar de koning hiervan niet wilde hooren, 
moest ook BEZA water in den wijn doen, zooals JUNIUS het voor 
hem gedaan had. Het standpunt van Genève is niet, zooals men 
heeft gemeend 11), een verwerping van den religievrede zonder 
meer, maar alleen van de toelating van de buitenkerkelijke secten, 
die wij kortweg samenvatten onder den naam Wederdoopers. Hij 
staat dus vierkant tegenover de Politieken van het slag van WILLEM 

van Oranje, maar aanvaardt den uitweg, dien de Calvinisten hier 
reeds zelf hadden gezocht. 

De leider in Genève hield onveranderd vast aan zijn tegenover 
Castellio verdedigd standpunt, zooals hij dit in 1554 had vastge
legd in zijn "De haereticis a civili magistratu puniendis Libellus". 
De overheid heeft het recht de ketters te straffen. Maar vallen 
daaronder ook de R.-Katholieken? De consequentie bracht mee hen 
daarbij in te sluiten, en in landen onder een Gereformeerde over- . 
heid moest deze hen verdrijven, zooals dit b.v. in de Palts ook ge
beurde. Maar in de Nederlanden kon deze consequentie niet worden 
getrokken, evenmin als dit in Frankrijk gebeurde, en zoo legde 
BEZA er zich bij neer, dat ook aan de "zoogenaamde Katholieken" 



I, 
.1 

'! :. 

I 

: ! 

200 DR. J. C. H. DE PATER 

godsdienstvrijheid werd verleend, als deze dan ook maar aan de 
Gereformeerden werd toegestaan. 

De brief van BEZA was van 7 Juni en kwam dus een heel eind 
achter de feiten aan. Na de aanbieding van het Smeekschrift werd 
er aan het hof van MAROARETHA gedokterd aan de moderatie, maar 
de achterbaksche manier, waarop dit gebeurde en waarop het ont
werp aan de Staten der provinciën werd medegedeeld, liet weinig 
goeds verwachten. Over het concept was strikte geheimhouding 
opgelegd, maar toen het den 11en Mei aan de Staten van Vlaan
deren was voorgelegd, werd het ook al vroeger geschonden geheim 
volledig aan de openbaarheid prijsgegeven. De somberste verwach
tingen bleken nog te optimistisch. Er was geen sprake van, dat 
aan de aanhangers 'Van de Nieuwe Leer eenige tegemoetkoming 
werd betoond. Van gewetens- of godsdienstvrijheid werd niet ge
rept. Het was eigenlijk een nieuw godsdienstplakkaat, waarin 
alleen aan berouwhebbenden werd toegestaan, dat zij met het 
zwaard en niet als vroeger met de galg zouden worden gestraft 12). 

Nadat door de indiscretie in Vlaanderen de tekst van het ont
werp in zijn geheel was bekend geworden, verscheen daartegen op 
28 Mei 1566 een in verband met ons onderzoek allermerkwaardigst 
vertoog 13). De langademige titel luidt: "Remonstrance of ver
toogh aen den grootmachtigen Coninck van Spaengen etc. op de 
Requeste by den Edeldom des Co. Ma. erinederlanden den 5 April 
1565 14) aen mijn Vrouwe de Hertoginne van Parma, regente etc., 
gepraesenteert, in dewelcke verhaelt en de verclaert zijn de lasten 
ende inconvenienten rysende uit der Inquisitie ende placaten, 
in de voorseyde landen ter executien gestelt. Deselve Remonstran
tie dient oock om te confuteren seker poincten van der Moderatie 
geconcipieert op de Placaten ende den Staten des landts van Vlaen
deren binnen Gendt den 11 Meye 1566 voorgehouden. Wter 
Fransoysche in Nederlandtsche sprake overgeset door M. J. L.". 

Wie had of wie hadden het stuk samengesteld? RAHLENBECK, die 
in 1859 het contract met den drukker aan het licht heeft ge
bracht 15), heeft achter de initialen de namen vermoed van 
M(ARNIX), J(UNIus) en L(ECLERC) en het is in onzen tijd door VAN 
SCHELVEN en ENNO VAN GELDER, zij het niet zonder aarzeling, be
aamd. De aarzeling is begrijpelijk. Feitelijk verwijzen de drie 
initialen alleen naar den vertaler of de vertalers en wij zijn, wat 
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betreft de schrijver of schrijvers, met deze oplossing nog even 
ver. En toch heeft deze meening veel aantrekkelijks. Het stuk 
stamt blijkens den inhoud uit den kring van het Verbond en het 
lijkt een vrucht van de samenwerking van den Protestantschen 
vleugel daarvan met de consistoriën. Dit zou passen op de drie 
genoemden. De argumenten tegen de vervolgingen zijn geheel of 
althans gedeeltelijk aan het Calvinistische arsenaal ontleend. 

Maar wat ons doet twijfelen, het is de conclusie waartoe de 
opstellers komen. Men zou verwachten, dat zij na hun breed
voerige uiteenzetting, waarin zij ook op juridische gronden de 
handelingen der inquisiteurs en kettermeesters bestrijden, zou
den hebben aangedrongen op godsdienstvrijheid. Maar in plaats 
daarvan vragen zij opheffing van de plakkaten, "ordinerende opt 
stuck van der religie, dat een iegelijc sal moegen leven naer 't ge
tuigen van sijnder conscientie binnen synen huyse, sonder 
eenichsins ter cause van der religie gemolesteert te syne". 

De opstellers reppen dus niet meer van een zuivering der Kerk 
van overheidswege, maar evenmin van het toelaten van hun gods
dienst. Het lijkt weinig te passen in de lijn van het genoemde 
driemanschap, van wie wij van elders zeker weten, dat vrijheid 
van godsdienst het minste was, wat zij verlangden. Het geval is 
nog te curieuzer, omdat ook nu BEZA er onomwonden zijn onte
vredenheid over te kennen gaf. Den 1gen Juni schreef hij aan 
BULLINGER te Zürich 16), dat van de Nederlanden niets goeds te 
melden was. Zij verwerpen daar de Spaansche inquisitie, maar 
zoeken geenszins het juk van Christus, smaalt BEZA, en hij zegt 
dit zeker te weten van de Nederlandsche geloofsgenooten zelf. Ja, 
zij streven zelfs naar vredesbepalingen op eigen hand, die BEZA 
voor erger hield dan alle vervolgingen, n.l. dat er geen predikers 
en geen godsdienstige samenkomsten behoefden te zijn en dat 
onderwijl alles aan ieders eigen geweten zal worden overgelaten. 
Als zij dat bereiken, zal het voor niemand twijfelachtig zijn, hoe 
de dingen zich in die streken zullen ontwikkelen, waar alle secten 
een gunstigen voedingsbodem vinden. 

Wanneer wij nu bedenken, dat BEZA met TAFFIN en MARNIX in 
correspondentie stond en dat deze heel goed de geloofsgenooten kun
nen geweest zijn, die hem hebben ingelicht, dan zal men begrijpen, 
dat wij twijfelen, of het stuk zonder meer aan den Calvinistischen 
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propagandadienst kan worden toegeschreven. Aan den anderen 
kant dient echter te worden aangemerkt, dat MARNIX in zijn Apo
logie de daarin ontwikkelde gedachte in bescherming neemt 17). 

De heer van St. Aldegonde doet het in het volgende verband. Hij 
verdedigt de edelen tegen de beschuldiging, dat de onrust in het 
land en de publieke prediking aan hun Smeekschrift zou zijn te 
wijten. Had men hun advies gevolgd, dan zou alle narigheid ver
meden zijn. Hun die te verwijten is even dwaas als dat men een 
ziekte zou toeschrijven aan het recept van den geneesheer. "Car 
il est notoire et evident," gaat hij voort, "que si, lorsque la no
blesse avoit presenté ceste requeste, on eust suyvi leur remon
strance, en assemblant les Estats Généraux, on eust sans aucune 
difficulté maintenu,le peuple en repos et toute modestie, en luy 
ottroyant tant seulement quelque mediocre liberté de n' estre 
recerchez en leurs maisons, et au reste on eust pourveu au fait 
de la Religion par telles ordonnances que l'on eust voulu, mesmes 
avec Ie bon gré" 18). Maar men heeft integendeel den weg van 
geweld ingeslagen en heeft zijn toevlucht genomen tot allerlei 
extraordinaire maatregelen "en prejudice de ladite Requeste". 

Ook hier wordt dus de eisch gesteld van het toestaan van ge
wetensvrijheid en schijnt de godsdienstvrijheid te zijn prijsge
geven, evenals in het Vertoog van 28 Mei. Maar openhartiger dan 
daar wordt door MARNIX aangegeven, dat de begeerde gewetens
vrijheid slechts een eerste stap der regeering moest zijn. Door 
het bijeenroepen der Staten-Generaal en het maken van ordonnan
ties betreffende den godsdienst in overleg met de betrokken par
tijen kon dan de zaak verder worden geregeld. Hoe deze ordon
nanties volgens MARNIX en zijn vrienden hadden moeten uitvallen, 
kon moeilijk twijfelachtig zijn. In dit licht bezien, is het Vertoog, 
als de consistoriën er werkelijk door JUNIUS en LECLERC aan hebben 
meegewerkt, een laatste waarschuwing, dat men gereed stond tot 
andere maatregelen over te gaan. 

Dat men zich niet scherper en omlijnder uitdrukte, moet onge
twijfeld worden toegeschreven aan het feit, dat het Vertoog in 
naam uitging van het Verbond in zijn geheel. Zooals het heet: 
"overlegghende ons devoir ende beroepinghe daerdoor wy gehouden 
ende verplicht zijn tot God, tot U. M. ende tot ons vaderlandt". 
Dat dit de bedoeling was, blijkt ook door de verwijzing naar het 
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Smeekschrift. Zij vragen immers, dat de koning hun niet alleen 
gehoor zal geven, "maer ooc voor goet nemen onse voorgaende 
Requeste ende dese tegenwoordige Remonstrantie, dewelcke alleen
lick tendeert totter eere Godts, onderhoudinge van der justiciën, 
vermeerderinghe van Uwe hoocheit en de gemeyne ruste ende vrede 
van uwen ondersaten" . 

Wij komen zoo tot de volgende conclusie. Dat MARNIX de hand 
heeft gehad in de opstelling van de Remonstrantie, is in verband 
met de uitlating in zijn Apologie, geenszins onmogelijk, en even
min dat hij zich de medewerking verzekerd heeft van JUNIUS en 
LECLERC, van wien de laatste het drukkers contract met den Ant
werpschen uitgever NICOLAS DU BAR bezorgde 19). Maar MARNIX 
handelde daarbij niet als particulier persoon, maar in opdracht 
van het directorium, dat vóór het uiteengaan der edelen na de 
aanbieding van het Smeekschrift gevormd was, om de belangen 
van het Verbond te behartigen, bestaande uit BREDERODE, LODEWIJK 
VAN NASSAU, KUJLENBURG en VAN DEN BERG. Op de hoogte van de 
plannen der consistoriën, wilde dit door de Remonstrantie alsnog 
een modus vivendi vinden, waardoor de afkondiging van het mo
deratie-plakkaat zou worden verhinderd en de daarvan gevreesde 
gevolgen zouden worden afgewend. Maar de Landvoogdes wilde 
niet luisteren. Nog geen week na de verschijning der Remon
strantie kondigde zij op 3 Juni een nieuw godsdienstplakkaat af, 
waarbij alle ongeoorloofde samenkomsten en de prediking, strijdig 
met het R.-Katholieke geloof, werden verboden en dat vrijwel ge
lijk was aan het ontwerp van moderatie 20). 

De gevolgen, die de edelen hadden gevreesd, bleven niet uit. 
De consistoriën trotseerden eenvoudig het plakkaat. De openbare 
prediking, waartoe het al hier en daar in Vlaanderen spontaan 
was gekomen, werd thans door het opperste kerkbestuur, de 
Synode te Antwerpen, aangegrepen als een weldoordachte actie, 
om de moderatie onmogelijk te maken en de regeering te dwingen 
tot het afkondigen van een religievrede. 

MARNIX heeft ons in zijn Apologie met groote openhartigheid 
de overleggingen onthuld, die de kerkeraden dreven 21). Hij verzet 
zich tegen de beschuldiging van rebellie, die de predikanten en 
consistoriën zich door het openlijk prediken op den hals haalden. 
Als ze maar bij hun kleine en geheime samenkomsten waren ge-
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bleven, dan hadden zij deze klip omzeild, klagen sommigen. Maar, 
antwoordt MARNIX, als ge de plakkaten nauwkeurig leest, dan 
keeren deze zich eer tegen geheime samenkomsten dan tegen pu
blieke, omdat de eerste den schijn hebben vanachterbakschesamen
zweringen tegen de overheid. Op grond van de plakkaten kan men 
hen daarom nu minder van rebellie beschuldigen dan vroeger. De 
openbare preeken kan de regeering controleeren en zij zal be
vinden, dat de predikanten voor alle dingen aanmanen tot ge
hoorzaamheid aan den koning als plaatsvervanger van God 
(lieutenant de Dieu), waaraan allen gehoorzaamheid verschuldigd 
zijn. De openbare preek is juist het geschiktste middel om zich te 
zuiveren van de aantijging van rebellie. Het voornaamste motief 
voor de plakkaten was, dat LUTHER en de andere hervormers in 
het geheim hun aanhangers opruiden tot oproer. Nu kan ieder, die 
wil, vaststellen, dat dit niet in het minst de bedoeling is. Als in 
een glazen huis doen zij nu hun dingen, een ieder kan hen weer
leggen uit het Woord Gods en de magistraat kan hen straffen, 
als hij dit noodig oordeelt. Nu alles openlijk gaat, krijgen de ver
maledijde secten ook geen kans meer, om de geloovigen in het ge
heim te verleiden tot hun oproerige dwaalleer en ongodisterij. Wat 
de plakkaten nooit hebben bewerkt, wordt door de openbare preek 
direct bereikt: De oproerige secten worden aan de kaak gesteld. 
Geen wanorde maar orde komt er door, geen onrust maar vrede. 

Het aantal aanhangers der Nieuwe Leer werd, betoogt MARNIX 
verder, ook zoo aanzienlijk, dat men geen kamers of huizen had, 
groot genoeg om in het geheim samen te komen. Men had nu 
slechts de keus tusschen openbaar optreden of de heilbegeerigen 
ten prooi te laten vallen aan atheisme, dat de Wet Gods en het 
gezag der magistraten miskent, of aan allerlei geestelijke leiders, 
die ze onderrichten, ieder naar hun eigen fantasie, waardoor de 
grootst mogelijke verwarring zou ontstaan en een ontelbaar aan
tal secten. Waar monniken en geestelijken de kerkeraden in hun 
sermoenen beschuldigden, dat zij het licht schuwden, moesten zij 
wel in het openbaar optreden. Christus en de apostelen hebben 
hen geleerd, dat zij hun licht niet mogen verbergen onder een 
korenmaat, en als de magistraten niet mee wilden werken, moesten 
zij uiteindelijk meer gehoorzamen aan God dan aan de menschen. 
Men heeft slechts de keus tusschen drie mogelijkheden: Hen weer-
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leggen uit het Woord Gods, of hen met de wapens dwingen hun 
geloof te verloochenen en hun geweten geweld aan te doen, of 
wel hun bijeenkomsten en de uitoefening van hun godsdienst toe 
te laten, zonder hen te beschuldigen van rebellie of de loyaliteit. 

MARNIX, die zelf in nauw contact stond met de Synode, kon het 
weten, waarom tot de openbare preek was besloten. Uit zijn woor
den volgt duidelijk, dat het hier eveneens een massa-demonstratie 
gold, thans niet van den adel maar van den gewonen man. Ook 
niet met den inzet verzachting of afschaffing der plakkaten en der 
inquisitie, maar met den positieven eisch: afkondiging van een 
religievrede. 

Hoe dachten nu de edelen van het Verbond over dit alles? De 
beweging leek aan hun hand te ontglippen. Zij hadden door hun 
bemiddeling de onrust willen bezweren en in plaats daarvan leek 
alles nu onderstboven te gaan. Het ligt voor de hand, dat zij 
de verwarring weten aan de openbare preek, ende meeste schrijvers 
over dezen tijd nemen dan ook aan, dat zij zich daartegen hebben 
verzet. Niet alleen de voorzichtigen en de gematigden, maar ook 
de kopstukken der radicalen, die vreesden allen invloed op de be
weging te zullen verliezen en in onverzoenlijke tegenstelling te 
komen tot de Liga der Grooten en de groote massa van de ver
bondenen. 

Voor deze opvatting lijken sterke bewijzen aanwezig. Het vier
manschap, dat het directorium van het Verbond vormde, heeft 
zich uitdrukkelijk met de aangelegenheid bezig gehouden en een 
uitspraak gedaan, die voor geen tegenspraak vatbaar lijkt. LODE
WIJK VAN NASSAU heeft ons daarover uitvoerig ingelicht in zijn 
Apologie 22). 

In Mei en Juni was de stemming onder het volk jegens het Ver
bond volgens hem zeer ongunstig geworden, omdat het Smeek
schrift een averechtsch resultaat had gehad. Men vreesde thans 
door den Adel in den steek te worden gelaten. Aan den anderen 
kant was MARGARETHA zeer verstoord op de edelen en zij hechtte 
geloof aan allerlei lasterpraatjes, alsof zij de onderdanen tot de 
openbare preek en verzet hadden opgeruid, "dasz sich doch", ver
klaart LODEWIJK, "zu den ewigen tagenn in wahrheit nicht be
finden solI". 

Deze beschuldiging zat den edelen meer dan dwars en de vier 
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leiders besloten de hoofden bij elkaar te steken, om te zien, wat 
er tegen te doen viel. Den 4en Juli belegden zij een samenkomst 
te Lier in Brabant, om te overleggen, hoe zij hun onschuld aan 
het licht konden brengen en aan de beroering onder het volk een 
einde maken. Zij besloten eenige gemeenteleden en predikanten, 
die te Antwerpen tot het besluit der consistoriën ten aanzien van 
de openbare preek hadden meegewerkt, bij zich te laten komen. 

Tegen dezen bliezen zij hoog van den toren en verklaarden dat 
zij hun manier van doen al heel vreemd vonden, daar nu van een 
verzachting der plakkaten, zooals de edelen die wenschten, wel 
heelemaal geen sprake meer kon zijn. De verbonden edelen die 
zich door de aanbieding van hun Smeekschrift voor het volk zoo
ver hadden gewaagd, zouden nu bij den Koning, de Landvoogdes 
en de Vliesridders in de uiterste verdenking komen en het gewone 
volk zou er door worden verleid tot oproer en aan de overheid 
geen gehoorzaamheid meer willen bewijzen. Heftig laakten zij in 
het bijzonder de predikanten, die zij "de authores, annfenger und 
hauptursacher" van de opruierij noemden. Niet alleen wegens de 
verdenking, die de predikanten persoonlijk op zich laadden, maar 
vooral ook omdat zij zich Christenen noemden en in het ambt 
stonden, dienden zij het openlijk uitoefenen van hun godsdienst 
op te schorten, tot het antwoord van den koning op het Smeek
schrift zou zijn aangekomen. 

De deputatie liet zich dit alles maar zoo niet aanleunen. Bits 
gaven de heeren ten antwoord, dat zij heel goed wisten, dat het 
hun niet paste iemand op te hitsen tot oproer. Zij zelf waren door 
de onderdanen gedrongen en gedwongen tot de openbare preek. 
Want als zij het hadden geweigerd, zou de gemeene man tot nog 
erger tumult en oproer zijn gekomen; het volk zou de inquisiteurs 
en de geestelijken hebben doodgeslagen en in de huizen der rijken 
zijn binnengedrongen. Om erger te voorkomen, had men daarom 
zijn bedenkingen tegen de openbare preek laten varen. 

De vier edelen waren echter niet overtuigd, maar integendeel 
door deze redeneering nog erger ontstemd. Zij dreigden aan de 
Landvoogdes mededeeling te doen van de halsstarrigheid der con
sistoriën en verzekerden, dat zij zelf zulke onbehoorlijke bijeen
komsten met geweld uiteen zouden drijven. Daarop beloofde de 
deputatie, dat haar partijgenooten al hun best zouden doen, om het 
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volk af te houden van tumult, oploop en onlusten, maar als zij 
niet slaagden, betuigde zij voorbaat, dat daarvoor de schuld niet 
mocht worden gegeven aan de predikanten. Ten slotte besloten 
de edelen een algemeene vergadering van het Verbond te be
leggen, waarop aan elk der aanwezigen onder eede zou worden ge
vraagd, of hij ooit tot zulke bijeenkomsten van het gewone volk 
had geraden. 

Deze vergadering kwam den 17en Juli te St. Truyen bijeen. Wij 
behoeven het verloop niet in bijzonderheden te beschrijven. De 
gisting in het Verbond blijkt uit het groot aantal wegblijvers en 
uit de aankondiging van anderen, dat zij alleen gekomen waren 
om te bedanken, onder het verwijt, dat men veel verder gegaan 
was dan het Compromis bedoelde en dat het zoo een gevaar werd 
voor de R.-Katholieke Kerk. Het zal wel geweest zijn om aan de 
bezwaren der laatsten tegemoet te komen, dat de eerste daad der 
vergadering, volgens LODEWIJK'S Apologie, was het afleggen van 
een plechtigen eed door ieder der aanwezigen, dat hij op geen 
enkele manier tot de openbare prediking had aangeraden, terwijl 
de leden die deze preeken wilden bijwonen, beloofden uit het Ver
bond te zullen treden. De gematigde meerderheid kreeg dus in 
den aanvang het volle pond, maar deze stemming veranderde. 

Door de zending van ORANJE en EGMONT naar Duffel en de daar 
gehouden samenspreking met de afgevaardigden van de bijeen
komst te St. Truyen poogde MARGARETHA de edelen af te houden 
van verdere samenwerking met de Calvinisten, maar deze aan
maning had een averechtscheffect. Er waren te St. Truyen ook ver
tegenwoordigers van verschillende consistoriën en bovendien ver
scheen er een deputatie van vier predikanten, onder wie FRAN
CISCUS JUNIUS, en werd. er een request aangeboden van kooplieden 
en consistoriën, om de bescherming der edelen in te roepen voor 
de openbare preek 23). Wel verzekert JUNIUS, dat zijn deputatie 
niets had kunnen uitrichten en niet eens officieel ontvangen was, 
maar de edelen eindigden dan toch maar met aan de kooplieden 
en consistoriën bescherming te beloven, en zij stemden er zelfs in 
toe, om in een nieuw Smeekschrift van deze beslissing aan de 
Landvoogdes kennis te geven. 

De vorm van dit Smeekschrift is eigenaardig 24). Het heele 
stuk is een verdediging tegen de verdenking, dat de edelen door 
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hun houding de onlusten zouden hebben veroorzaakt of aange
wakkerd. Zij geven wel toe, dat eenigen hunner de preeken voor 
goed houden, omdat zij van dezelfde religie zijn, maar zij zijn 
er niet minder trouwe onderdanen van den koning om. (Van het 
uittreden dezer edelen, zooals het te St. Truyen was besloten, 
was dus niets gekomen). Maar ook dezen noch iemand anders 
der Verbondenen hebben de hand gehad in de openbare preeken 
of het volk daartoe aangispoord. Zij hebben integendeel hun 
uiterste best gedaan, om het volk in toom te houden en het 
preeken te verhinderen. Slechts terloops wordt melding gemaakt 
van de toezegging van bescherming, waarbij er de volle nadruk 
op wordt gelegd, dat de beschermelingen hunnerzijds. hebben be
loofd niet meer gewapend ter preek te komen. 

Toen de landvoogdes ad rem antwoordde met de vraag, wat de 
edelen dan wel hadden gedaan, om het preeken te verhinderen, 
bood de deputatie, die dit tweede Smeekschrift kwam overhan
digen, aan, dat zij het bij alle consistoriën en kerkedienaars zou 
navragen, welke moeite de edelen zich hadden gegeven, om de 
preeken te voorkomen. 

Er is in dit alles veel onduidelijk. Er heeft te St. Truyen klaar
blijkelijk een zwenking plaats gehad. De teleurstelling van JUNIUS 

is bijna onbegrijpelijk, als men er op let, hoe tegemoetkomend de 
edelen zich tenslotte toonden tegenover het request der koop
lieden, en deze tegemoetkoming is weer in strijd met de eerst 
aangenomen afwijzende houding. Deze zwenking wordt verklaard 
uit de binnenkomende berichten van troepenwervingen door den 
koning. De edelen zagen zich daardoor ook zelf tot bewapening 
genoopt en daarvoor hadden zij het geld der kooplieden noodig, 
die zij daarom niet voor het hoofd konden stooten. Maar de hou
ding der edelen tegenover de openbare preek in haar geheel is 
daarmee niet opgehelderd. Men vraagt zich af, wat het resultaat 
zou zijn geweest, als de Landvoogdes hen aan hun woord had ge
houden, en de consistoriën eens eerlijk hadden opgebiecht, wat 
zij van de edelen in dit opzicht wisten. Zou de radicale groep dan 
vrij uit zijn gegaan? 

In de buurt van Middelburg was gepreekt. De baljuw liet de 
predikanten voor zich komen, om het te verbieden. Wat antwoord
den zij? "Dat men meer moeste obediëren God dan den menschen, 
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ende dat zij nyet en deden sonder last ende consent van der 
Edelen ende Heeren van der Oord ene" 25). Dit antwoord is wat 
al te naief. Wie zou het gelooven, dat de Vliesridders een derge
lijken last hadden gegeven? De maatschappelijke stand dezer pre
dikers dwingt ons aanstonds tot de conclusie, dat zij misleid waren. 
Van Mr. ADRIAEN, den schoenlapper, die volgens den baljuw niet 
lezen of schrijven kon en die in den volksmond spottend Dr. LEEST 
werd bijgenaamd, en van Mr. GISLAIN, den schrijnwerker van 
Brugge, valt een dergelijke simpele voorstelling licht te verwachten, 
maar wij kunnen uit hun antwoord geen bewijs ontleenen voor het 
aandeel der edelen. Als de baljuw er op aandringt, dat de predikers 
hun commissie zullen toonen, kunnen zij dit niet. Zij beloven acht 
dagen met preeken op te houden en zich inmiddels in verbinding 
te stellen met het consistorie te Antwerpen. Als de termijn ver
streken is, deelen zij mede met preeken te zullen voortgaan, om
dat "God tselve soe voirsien hadde, allegueremie daerby zeeckere 
schriftueren" . 

Wij kennen helaas den inhoud van deze "schriftueren" niet, 
maar als deze afkomstig waren van het consistorie van Antwerpen, 
dan is het geenszins onmogelijk dat dit zich zou hebben beroepen 
op de edelen van het Verbond. Van elders weten wij zeker, dat het 
dit in een soortgelijk geval heeft gedaan. Omstreeks den 27en Juni 
zond AMBROSIUS WILLE, predikant te Doornik, aan zijn ambtgenoot 
te Valenciennes en aan het consistorie aldaar de copie van een 
brief van de kerk van Antwerpen, waarin gezegd werd, dat de 
edelen er in toestemden, dat men in het openbaar zou preeken 26). 

De brief was deugdelijk onderteekend door den Antwerpschen pre
dikant CHARLES NIELLIUS, maar een edelman van het Verbond te 
Valenciennes, tot wien de magistraat zich wendde, vertrouwde de 
zaak zoo weinig, dat hij eerst een bode naar Brussel zond, om te 
hooren, of er een zoodanige resolutie genomen was 27 ). Naar wie 
of wien te Brussel? Vermoedelijk naar LODEWI]K VAN NASSAU, die 
er meer van moest weten, als het Antwerpsche consistorie gelijk 
had. Maar den afloop kennen wij weer niet. Wij weten alleen, dat 
men te Doornik en Valenciennes is gaan preeken, op grond van de 
verklaring van het consistorie van Antwerpen. 

Deze bewijzen zijn te zwak, om op grond daarvan LODEWIJK'S 
uitdrukkelijke verklaring in twijfel te trekken. Er blijft een derde 
A. St. 3-m. XIV 14 
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geval over, dat ons schijnbaar steviger argumenten geeft, maar 
dat met de beide voorgaande niet op gelijke lijn is te stellen. De 
Scheveningsche ex-pastoor ADRIAAN VAN DER HOUFF liep rond met 
een brief in zijn zak van LODEWI]K VAN NASSAU en HENDRIK VAN 
BREDERODE, waarin zij verklaarden, dat hij gemachtigd was het 
zuivere Evangelie te verkondigen 27a ). 

VAN DER HOUFF wendde zich in Juni (alleen de maand wordt aan
gegeven) tot de gasthuismeesters van het St.-Jorisgasthuis te 
Delft met het verzoek daar te mogen preeken. Hem was echter 
"ter cause van zijn heresie" door den Bisschop van Roermond, 
LINDANUS, als kettermeester in Holland, het preeken verboden, en 
de gasthuismeesters wendden zich op hun beurt tot den magistraat 
van Delft, die hun veval ,,'tzelfde in gheenre manieren te gedoo
gen" . Wat deed nu de pastoor? Hij reisde onverwijld naar Lier 
in Brabant, "aldaer doentertijt waeren graeff LODEWYCK VAN 
NASSAU, die heere VAN BREDERODE met meer anderen". Een ver
geefsche reis, zou men denken, bij de ontstemming der edelen over 
't preeken. Integendeel! Den 8en Juli komt de pastoor triomfantelijk 
uit Lier terug met een brief van LODEWI]K en BREDERODE voor 
burgemeesters, schepenen en raad der stad Delft "onsen goeden 
Heeren ende Vrienden". Zij beklaagden zich daarin over ,,'t groot 
onghelyc" VAN DER HOUFF aangedaan door "eenen heer WILLEM 
VAN DER LINDEN, alias LINDANUS, eertijts kettermeester in Hollant", 
die hem had ver"!:>oden te preeken, "sonderwettelicke oorsaecke ende 
pregnante redenen, hoewel sijn predicatie Evangelisch ende con
form die Heylighe Schrifture" was, "twelc immers notoir specie 
van oppressie es smaeckende". 

Hun voorstelling van de zaak week echter belangrijk af van die 
van de magistraat. VAN DER HOUFF had niet gevraagd te mogen 
preeken, maar hij was door de gasthuismeesters "geroepen" ge
weest, om aldaar het Woord Gods te verkondigen, waarop LINDANUS 
hem "zonder kerkelycke auctoriteit", daar zijn "commissie van de 
Inquisitie overlanghe gheresigneert" was, het preeken verboden 
had en zich gewend had tot de gasthuismeesters, "allegerende tot 
dyen fyne syne voorschreven nulle ende frivole sententie". Daar 
deze regenten op dien grond de predikatie niet hadden durven toe
staan, vroegen LODEWI]K en BREDERO DE nu, of de magistraat "hem toe
laeten wilt te predicken dat puyre, reyne Woordt Godts tot stich-
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ticheyt van allen menschen". Van den brief van LINDANUS be
hoefden zij zich niets aan te trekken, want de Bisschop wist "geen 
zeecker point", waarom VAN DER HouFF niet behoorde te preeken. 
"Dit doende, zult Godt eeren ende ons vrientschap ende lieffde 
doen; dat kenne God, die U tesaemen wille in langhe, saelighe 
ghesontheyt spaeren". De magistraat trad er echter niet in en 
heeft Heer AELBRECHT het preeken in de gasthuiskerk "wel scher
pelicken gheïnterdiceert", tenzij hij consent kreeg van den Bis
schop van Roermond en den pastoor van de oude kerk te Delft. 

Men ziet, dat dit geval niet zonder meer op één lijn te stellen is 
met het preeken buiten de steden, zooals dit gewoonlijk plaats 
vond. VAN DER HOUFF was geroepen door de gasthuismeesters en 
LODEWIjK en BREDERODE wilden de toestemming van de magistraat 
verkrijgen en dus niet buiten de legale grenzen gaan. Het is nu 
dubbel jammer, dat wij den Antwerpschen brief- aan AMBROSIUS 
WILLE niet kennen, want het vermoeden ligt voor de hand, dat de 
edelen hun toestemming afhankelijk hebben gemaakt van de goed
keuring van de magistraat. 

Alleen op deze wijze krijgt men ook een redelijke verklaring voor 
de houding der Protestantsche edelen te Lier en St. Truyen. Zij 
bezwoeren met een plechtigen eed, dat zij "zu dem obgedachtenn 
predigten und versamblungen des gemeynen manns weder rath, 
tath, huIf oder annleytung gegeben habenn". Het is het Protes
tantsche viermanschap, dat het initiatief tot dezen eed uit eigen 
beweging genomen heeft, en hoe zou dit mogelijk zijn geweest, 
als zij zelf de consistoriën tot het openlijk preeken toestemming 
hadden gegeven en dus van tevoren wisten, dat zij te St. Truyen 
een meineed zouden moeten doen. 

Een oogenblik kan bij het doorlezen van LODEWIjK'S Apologie 
de gedachte opkomen, dat de vier edelen onderscheid maken tus
schen de openbare preek zonder meer en die, waarbij de toehoorders 
gewapend verschenen, zooals het al spoedig gebruikelijk werd. Zij 
dreigden te Lier de predikanten de eersten te zullen zijn, om de 
"ungepürlichen versamblungen" met geweld uiteen te drijven, 
maar binden aanstonds in, als de predikanten beloven al hun best 
te doen om het volk van "tumult, aufflauf und unruhe" af te 
houden. De deputatie der Evangelischen te St. Truyen of zooals 
ze in LODEWIjK'S Apologie genoemd werden, "ettliche gesandten 
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von dem volck, so die predigten auffgericht hatten : von Antorff, 
van Tournay, auss Flandern und von überall", verontschuldigden 
zich voor het gewapend ter preek komen met het argument, dat 
zij zich zoo goed mogelijk zelf van verweermiddelen voorzagen, 
opdat men hen niet onverwachts zou overvallen en de keel af
snijden. Als de edelen hen in bescherming wilden nemen, beloofden 
zij het gewapend ter preek komen te zullen nalaten en pas tegen 
deze uitdrukkelijke toezegging verwierven zij de gevraagde be
scherming. 

Geeft dit ons misschien het recht tot de gevolgtrekking, dat de 
edelen alleen het onwettige zagen in de wapens, die men droeg, en 
niet in de openbare preek zelf? Wij meenen van niet, want te 
Lier werd aan de predikanten zonder meer den raad gegeven, dat 
zij het "offentlich Exercitium aeternum irer Religion" op zouden 
schorten, tot het antwoord van den koning was binnengekomen, en 
te St. Truyen hebben de edelen zich volgens LODEWIJK langdurig 
over het verzoek om bescherming beraden, "als ohne deren rath 
und vorwissen das gemein volck die predigten angefangen hat". 
In overeenstemming daarmee pleitten zij zich bij de Landvoogdes 
van alle schuld aan de openbare preek vrij: "Und geschieht uns 
hieran grosz unrecht, das E. H. uns verdencke, als ob wir das 
volck zu den predigten und offentlichen versamblungen angereget 
haben; da wir doch semplich und sonderlich understanden haben 
auff allerley wei se sie zu verhindern, damit unrath und unord
nung, so daraus eutprossen mochte, vermieden bliebe". 

Tegelijk met de aanbieding van het tweede Smeekschrift werd 
er door de consistoriën een groote betooging op touw gezet, om 
door het aanbieden van een request van de Landvoogdes gods
dienstvrijheid te verkrijgen. Het was er vooral om te doen om 
door het groote aantal der betoogers indruk te maken. Verschil
lenden hunner schijnen niet eens te hebben geweten, wat het request 
precies inhield. Het blijkt uit de verklaring van den eenvoudigen 
inwoner van Yperen JAQUES CARDINAAL, "hudevettere van synen 
style" na afloop der troebelen. Hij verklaarde aan de commissaris
sen, die toen in zijn stad het onderzoek leidden, dat hij met een 
groot aantal anderen uit Yperen en verschillende andere plaatsen 
naar Brussel gegaan was om aan de Landvoogdes een request aan 
te bieden, maar dat hij dit zelf niet had gelezen en den inhoud 
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niet kende. Hij was tot de reis naar Brussel opgewekt door een 
zekeren CLAEIS VICTOR, "mitt dat men zeyde dat 't inhouden van 
de requeste te bet ghecauseert zoude zijn, inghevalle dezelve bij 
een grooten hoop volcx ghepresenteert wierde" 28 ). Volgens den 
predikant MODED stonden wel 12. à 1400 betoogers te Brussel ge
reed, om het verzoekschrift aan te bieden 29). 

Voordat aan dit plan uitvoering was gegeven, veranderde de 
situatie geheel en al. De Beeldenstorm brak los. 

Hoe plaatsen wij dezen nu in het tijdsbeeld? Was hij een door
kruising van de lijn der ontwikkeling of lag hij in den gang, dien 
de dingen onvermijdelijk nemen moesten. Wij meenen het laatste. 
Er was hier een climax, waarin logisch het een uit het ander 
voortvloeide. 

Wij moeten terugkeeren tot de opvatting van de Geloofsbe
lijdenis om dit te begrijpen. Nu de overheid nalatig bleef om de 
kerkzuivering ter hand te nemen, lieten de predikanten dezen eisch 
niet varen. In de felste kleuren schilderden zij in hun hagepreeken 
de verwording van de Kerk van Christus door het binnendringen 
van valschen godsdienst en de beelden- en heiligenvereering, die 
naar hun voorstelling afgodendienst was. Het beeld, dat de con
sistoriën te Lier teekenden van de stemming in de kringen waar
in zij hun aanhang vonden, was angstwekkend. Als het gewone 
volk zoo geneigd was tot tumult en oproer, moest de openbare 
preek, waartoe men tegen den wil der overheid besloot, onder 
den eisch dat men God meer moest gehoorzamen dan de menschen, 
gevaren meebrengen. Hoe kon men, nu in preek na preek de af
godendienst aan de kaak werd gesteld, aan den eenvoudigen man 
duidelijk maken, dat men wel het recht had 'eigenmachtig over te 
gaan tot de openbare preek en niet om een stap verder te doen 
door zelf de kerkzuivering ter hand te nemen? Er was in dezen 
gedachtengang geen plaats voor religievrede, en als men dan ook 
de plaatsen nagaat, waar de beeldenstorm het ergst heeft ge
woed, ziet men, dat niet enkele kerken werden gezuiverd maar 
alle, wat een consequente gevolgtrekking is uit het in artikel 36 
beledene. 

Sociale nood en religieuze hartstocht liggen in den Beelden
storm dooreengestrengeld, maar de religieuze ijver is primair, de 
armoede en de ontevredenheid, daaruit voortvloeiend, zijn slechts 
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begeleidende verschijnselen, die buiten den g.Odsdienstigen kern 
van het gebeurde liggen. Twee uitlatingen, afk.Omstig uit de krin
gen, die bij de inv.Oering van de .Openbare preek het nauwst waren 
betr.Okken, kunnen deze stelling bewijzen. Zij zijn afk.Omstig van 
HERMAN MODED en MARNIX VAN ST. ALDEGONDE. 

MODED st.Ond bij het l.Osbarsten van den st.Orm gereed, .Om van 
Antwerpen, waar hij predikant was, naar Brussel te gaan, .Om deel 
te nemen aan de aanbieding van het request der c.Onsist.Oriën, en 
hij k.On zichzelf en de kerkeraden in het algemeen gemakkelijk 
zuiveren van de blaam, dat de vernieling de uitv.Oering was van 
een in hun kringen gesmeed plan 30). Het is duidelijk dat zij, 
na met z.O.Oveel m.Oeite de medewerking der edelen verkregen te 
hebben .Om van de 'Landv.O.Ogdes een religievrede af te dwingen, 
hun eigen ruiten z.Ouden hebben ingeg.O.Oid d.O.Or het veroorzaken 
van een dergelijke v.Olksbeweging. Maar waaraan wijt MODED nu 
het gebeurde? Keert hij zich tegen de bedrijvers .Of tegen de pre
dikanten, die d.O.Or hun .Onv.O.Orzichtige uitlatingen de gev.Olgtrek
king in den m.Ond hadden gegeven? Allerminst. Wil men zeggen, 
verklaart hij, dat de beeldbraak de vrucht .Onzer preeken is, en 
dat deze dus de .O.Orzaak van de ber.Oerten zijn, dat is even zooveel 
te zeggen als dat de Pr.Ofeet Elia met zijne leer de .O.Orzaak was 
van het .Opr.Oer in Israël tijdens k.Oning Achab. Wat toch antw.O.Ord
de de Pr.Ofeet den K.Oning, t.Oen hij hem dit verweet? Ik ber.Oer 
Israël niet, maar gij en uws Vaders Huis, waarmede gij den Heere 
verlaten hebt en wandelt Baäl na. De .Overheid m.a.w., die de kerk
zuivering had nagelaten, was .O.Orzaak, dat het V.Olk deze zelf had 
ter hand gen.Omen. Al keurt MODED deze eigenmachtige daad niet 
met z.O.Oveel w.O.Orden g.Oed, wij pr.Oeven in zijn gedachtengang dui
delijk, h.Oezeer, al had hij dan meegewerkt aan de n.Ood.Opl.Ossing 
van den religievrede, artikel 36 zijn eigenlijke sympathie had. 

Niet anders redeneert MARNIX. Hij werpt de beschuldiging, dat 
de schuld zou liggen bij de predikanten en de c.Onsist.Oriën, ver van 
zich. Zij hebben integendeel altijd v.Olgeh.Ouden, dat het niet aan 
particulieren t.Oekwam de beelden neer te werpen, die 'krachtens de 
:auth.Oriteit van de .Overheid waren .Opgericht. Het z.Ou van hen 
<>ok meer dan d.Om zijn geweest, nu zij juist .Op het punt waren 
om van de .Overheid een zekere mate van religievrijheid te ver
krijgen, het °eenige middel .Om het V.Olk in rust te h.Ouden. Hij 
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oppert zelfs de gedachte, dat de R. Katholieke geestelijken er 
zelf de hand in hadden gehad, om op deze wijze de door hen ge
hate religievrijheid onmogelijk te maken, maar hij verwerpt het 
denkbeeld, zoo gauw hij het heeft uitgesproken. In plaats van nu 
echter de beeldenstormers hevig te laken, verontschuldigt hij hen 
aan alle kanten. God heeft door hen willen toonen, hoezeer Hij een 
afkeer heeft van de vervloekte afgoderij, die om de beelden is be
dreven. Laat men niet aanvoeren, dat de bedrijvers geen wettige 
roeping hadden tot hun daden. Wij belijden wel dat het in het 
bijzonder het ambt en de plicht van de magistraat is, om alle 
instrumenten van afgoderij neer te werpen, die op zijn gericht 
krachtens de publieke authoriteit, en dat dit in het algemeen ge
sproken niet vrijstaat aan het volk of aan particuliere personen. 
Maar er kunnen zich allerlei omstandigheden voordoen, die ons 
verhinderen te oordeel en volgens den algemeenen regel. Hebben 
niet Elia en Gideon de altaren van Baäl vernietigd? Laat men niet 
zeggen, dat zij in het bijzonder door den geest des Heeren daar
toe waren geroepen. Want ook tegenwoordig nog voert God Zijn 
oordeelen uit door hen, die tot buitengewone dingen geroepen wor
den door Zijn Geest. Wanneer wij alle omstandigheden nagaan, 
dan zien wij gemakkelijk, dat alles is geleid en uitgevoerd door een 
buitengewone kracht Gods, waaraan de menschen geen weerstand 
konden bieden. Als men let op den korten tijd, waarin alles was 
voltooid, en de kleine kracht van de menschen, die het zonder 
authoriteit en zonder veel hulpmiddelen hebben gedaan, dan moet 
men wel blind zijn om hier niet den vinger en de almacht yan 
God te zien, die de handen der magistraatspersonen gebonden hield, 
opdat zij Zijn werk niet zouden verhinderen. De belijders van den 
Gereformeerden godsdienst, die er aan hebben meegedaan, wer
den er toe aangedreven door een innerlijke beweging van hun 
conscientie, uit berouw dat zij zoolang de afgoden hadden gediend. 
Als ze hadden willen wachten op de authoriteit van koning of 
magistraat, dan hadden zij lang kunnen wachten, en nooit aan 
het nageslacht kunnen toonen, hoezeer hun zonde hun mishaagde. 

Laat het waar zijn, dat het fout is, dat zij het verlof van de 
magistraat niet hebben afgewacht, waarvan God echter alleen de 
waarheid weet, dan is de fout niet zoo groot of enorm als men 
haar voorstelt, en deze kan nooit rebellie of oproer worden ge-
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noemd, maar eer een te vurigen of onbedwongen ijver. Want er is 
een groot verschil tusschen in opstand komen tegen zijn Vorst en 
door een te vurigen ijver de grenzen van zijn roeping overschrijden 
in een zaak, die overigens prijzenswaardig is. Evenzeer is er ver
schil tusschen het zich onttrekken aan de gehoorzaamheid en de 
onderwerping aan zijn koning, en het laten zien door het kapot 
slaan van een stuk hout, dat men er berouw over heeft afgoden
dienst te hebben bedreven en gehoorzaamheid bewezen aan den 
duivel en de valsche goden 31) • 

Waarlijk, wij behoeven MARNIX betoog niet verder te volgen 
om in te zien, dat ook hij geheel den gedachtengang van artikel 36 
volgt en den beeldenstorm verdedigt op de daarin ontwikkelde 
beginselen. Maar i:rtdien MARNIX, de edelman, zoo felle woorden 
gebruikt om de kerkzuivering te verdedigen, hoe zullen de predi
kanten der hagepreeken, meest zelf eenvoudige lieden, die niet 
hadden gestudeerd, of renegaten uit den priesterstand, dan hebben 
gesproken over den beeldendienst en de roeping der geloovigen 
in dit opzicht? Al zullen de verstandigsten hun gehoor niet noo
deloos hebben geprikkeld en al zullen de leiders het allerminst op 
een dergelijke uitbarsting hebben aangelegd, die zij op hun vingers 
konden uitrekenen, dat catastrophaal moest worden, wij meenen 
toch veilig te mogen concludeeren, dat de Beeldenstorm voort
vloeide uit religieuzen ijver in de eerste plaats en dat deze ijver 
niet paste in het kader van een religievrede. 

Maar juist de Beeldenstorm leidde een tijdvak van religievrede 
in, waarbij de consistoriën op eenmaal schenen te bereiken, wat zij 
hadden gewenscht. In haar angst kwam de Landvoogdes nu over 
het tweede Smeekschrift met de edelen tot een accoord, waarbij deze 
beloofden mee te helpen om de beroerten te stillen en de open
bare preek te verhinderen, waar deze vóór het sluiten van het 
Accoord niet was toegestaan. Tegen de belofte dat hun het vroeger 
gebeurde door den koning niet zou worden toegerekend, werd het 
Verbond opgeheven 32). 

Over dit Accoord zijn harde noten gekraakt. Lichtvaardig, heeft 
men de opheffing van het Verbond genoemd 33), en als wij zien, 
in welke krasse termen BREDERODE tegenover LODEWIJK VAN 
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NASSAU aan zijn verbazing en verontwaardiging uitdrukking geeft, Il~. 
kunnen wij een dergelijk oordeel begrijpen. Maar het wil mij toch 
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voorkomen, dat alle klaagtonen over de opheffing van het Verbond 
geen rekening houden met den feitelijken toestand. Het Verbond 
was in wezen al ontbonden, vóór men de belofte deed, en de op
richting was misschien lichtvaardiger geweest dan de opheffing. 
De verschillende groepen van het verzet, die er voor een korten 
tijd in waren vereenigd, waren het over de hoofdpunten in kwestie 
onderling te zeer oneens dan dat van een dergelijke samenwerking 
kracht kon uitgaan. De zwevende formuleering, waarin de religie
vrede werd vastgelegd, vormt een levende toelichting van het 
hinken op twee gedachten, waardoor zich de onderhandelaars, van 
wie toch LODEWIjK VAN NASSAU de voornaamste was, de handen 
gebonden wisten. Men kon ook moeilijk voorzien, dat de Landvoog
des zich zoo snel van haar verwarring herstellen zou. 

Nu dit het geval was, viel de winst van het spel om het Accoord 
geheel aan MARGARETHA toe. Zij had er het volk door gescheiden 
van de edelen als aaneengesloten groep en zij dwong de radicalen 
onder hen om kleur te bekennen of zich te onderwerpen. Aan
stonds zien wij bij de edelen een koortsachtige werkzaamheid om 
het Accoord uitgevoerd te krijgen. Nu de religievrede was ge
legaliseerd, verwierven zij er den vollen steun van ORANJE voor, 
maar ook deze steun kon hun niet baten, omdat de zwevende 
formuleering de Landvoogdes tot allerlei chicanes gelegenheid 
bood. 

Als ORANJE in zijn gouvernementen de orde gaat herstellen, ne
geert hij op bijna brutale wijze haar wenschen, als zij hem in strijd 
voorkomen met het Accoord. Een verbod van MARGARETHA aan 
de magistraten om eenigerlei uitoefening van de nieuwe religie 
toe te staan, opdat men zich niet op haar zou kunnen beroepen 
om te preeken, waar het vroeger niet gebeurde 34), legt ORANJE 
rustig naast zich neer. Als de magistraat van Delft hem gedepu
teerden zendt met de mededeeling, dat zij het desbetreffende 
plakkaat niet hebben durven publiceeren, doet de Prins niets om 
er hen toe te dwingen 35). Maar hij begeeft zich later zelf naar 
de stad, om er een religievrede af te kondigen, waardoor orde 
zou worden gesteld op de ongeregelde toestanden in dit opzicht. 

Het verloop dezer zaak levert het bewijs van de bijna angst
vallige wijze, waarop ORANJE poogde zich binnen de grenzen van 
het Accoord te houden. Na den beeldenstorm op 24 Augustus en 
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de daarop volgende troebelen had de magistraat "bevonden, dat 
de principale autheurs van (den) trouble huere adresche namen 
an den heere van Brederode ende daeghelicx of ende an voeren; 
dat zij oock openbaerlick van hen gaven, dat 'tgheen by hem 
gedaen worde, geschiede duer laste ende bevel van den voor
schreven heere van Brederode" . Daarom werden twee vroedschaps
leden naar dezen gezonden om te 'klagen. Hij antwoordde, dat het 
niet gedaan was op zijn bevel, maar dat hij het ook niet verboden 
had, "ende aengaende 't smyten van (den) beelden, dat hij nyet 
en verstont dat hetselffde sacrilegie was", maar wel dat ieder 
moest worden gestraft, die eenige juweelen of andere ornamen
ten zou wegstelen. Als de magistraat daartoe niet bij machte was, 
bood hij haar zijn <iiensten aan, "maer soeverre men die beelde
smyters sou den willen hanghen, dat hem 'tselve mishaghen 
zoude". De magistraat, al zegt zij dit niet met zooveel woorden, 
trok hieruit de conclusie, dat de gemeente was opgezet door 
BREDERODE en andere edelen. Veel kwaad hadden ook de preeken 
gedaan, die in dezen tijd dagelijks door verschillende predikanten 
in of buiten Delft werden gehouden, "noemende de cloosters rotte 
nesten die ghestoort moesten wesen ende ghevende die ghemeente 
te verstaen dat zij in saecke van conscientie ende religie nyet 
schuldich en waeren d' overheit ghehoirsaem te sijn, noemende 
coscientie ende religie al 'tghene sij bij de voors(chreven) ghe
meente ghedaen wilde hebben". 

Tevergeefs trachtte de magistraat in October te beletten, dat 
de aanhangers van de Nieuwe Leer zich meester maakten van de 
kerk der minderbroeders. De schutters kwamen niet op, onder 
voorwendsel dat dan eerst de klok moest worden geluid, en de klok 
te laten luien, dat durfde de magistraat niet, omdat dan al de 
burgers "indifferentelicken" op de been gebracht zouden worden, 
"schippers, wevers, turff- ende sackedraghers ende andere dier
ghelicke rappaelgie, die nyt anders en wachten dan occasie, omme 
an den man ende in der goeden luyden kisten te geraecken". Ten 
einde raad had men de kloosterlingen overgebracht naar 't von
delinghuis en onder protest het preeken in de kerk toegelaten. 

Hoe gedroeg zich nu ORANJE tegenover dit alles? Een bezending 
van de stad aan hem, toen hij nog te Antwerpen vertoefde, had 
geen resultaat, maar de gedeputeerden naar de in November te 

t 
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Schoonhoven bijeengekomen vergadering der Staten van Holland, 
bracht een advies mee, waaraan men houvast had. De stadhouder 
verzekerde, dat hij geen commissie had om op eenigerlei wijze het 
Accoord te "excederen" en dat de sectarissen dus het convent 
zouden moeten ontruimen. De magistraat riep nu de predikanten 
en de hoofden van de nieuwe religie bij een, die zich bereid toon
den het klooster te verlaten, als de burgemeesters althans een 
middel wisten om de gemeente tevreden te stellen. Zij moesten 
die dan door klokgelui samenroepen. Maar de klok te laten luien, 
durfden de burgemeesters ook nu niet, en alles bleef zooals 
het was. 

Een nieuwe moeilijkheid deed zich weldra op. MARGARETHA in
terpreteerde het Accoord zoo, dat zij wel verlof had gegeven tot 
preeken, maar niet tot andere godsdienstige handelingen als doo
pen en trouwen of het bedienen van het Avondmaal. In December 
kreeg de geplaagde magistraat bevel daarop scherp toe te zien. 
Maar de predikanten weigerden aan het bevel te voldoen, onder 
voorwendsel dat MARGARETHA'S brief niet onderteekend was door 
eenige heeren van de Orde van het Gulden Vlies. Een herhaalde 
bezending aan den Prins had eindelijk tot resultaat, dat hij aan 
de magistraat een brief zond voor de predikanten, om deze te 
bewegen het houden van het Avondmaal na te laten. 

Naar de letter voerde ORANJE MARGARETHA'S bevel uit, maar 
volgens de magistraat geenszins naar den geest. Zij vonden het 
een "flauwe missive", die zij, "overmids de voorschreven 
flauwicheyt", niet aan de geadresseerden durfde te overhandigen, 
omdat deze daardoor "zouden meer ghestijfft ende verstout ghe
weest zijn". Het Avondmaal vond dan ook op den bepaalden tijd 
plaats. Maar toen ORANJE zelf aanstalten maakte om naar Delft 
te komen, begrepen de predikanten, dat hij hun de hand niet boven 
het hoofd zou houden, omdat zij door het preeken in de minder
broederskerk het Accoord hadden overtreden. Zijn komst was vol
doende, om hen het klooster te doen ontruimen en weer buiten 
de stad te gaan vergaderen, zooals dit vóór 23 Augustus gebeurd 
was. Dat hij hun toestond buiten de Waterslootsche Poort een 
schuur te bouwen, om daarin te preeken, was echter weer een 
vrijmoedige uitleg van het Accoord, en zeker niet naar den wensch 
van MARGARETHA, die een absoluut preekverbod had gewenscht 36). 



220 DR. J. C. H. DE PATER 

Een analoog verloop hadden ORANJE'S bemoeiingen met den 
religievrede in Utrecht, Amsterdam en Leiden, en overal waar hij 
er zich mee bemoeide. Angstvallig zorgde hij er voor niet over 
de schreef te gaan, maar tegelijk deed hij niets om aan MAR
GARETHA'S wenschen tegemoet te komen, als ze hem in strijd leken 
met het Accoord. Het bracht hem bij beide partij en in discrediet. 
Het wantrouwen der Landvoogdes was ten slotte zoo groot, dat 
zij hem verbood de Staten van Holland bijeen te roepen 37), maar 
standvastig weigerde ORANJE zich aan het hoofd te stellen van 
het openlijk verzet, waartoe de radicale vleugel der verbonden 
edelen ten einde raad besloot. 

Nog eenmaal herleefde het Compromis, maar thans waren het 
alleen de Calvinisten, die hun stem deden hooren. Alleen zij gaven 
gevolg aan den oproep der aanhangers van de Nieuwe Leer, die 
hun voorhielden, hoezeer zij waren bedrogen, doordat hun de 
beloofde vrije uitoefening van hun godsdienst was onthouden. In 
een derde Smeekschrift wendden zij zich tot de Landvoogdes, 
waarin zij alle schendingen van het Accoord, zooals zij die zagen, 
vrijmoedig opsomden. Maar MARGARETHA weigerde BREDERODE, die 
het zou aanbieden, te ontvangen, en zij van haar zij de zette niet 
minder heftig haar standpunt uiteen. 

Niets kan ons duidelijker laten zien, hoezeer de onomlijndheid 
van het tweede Smeekschrift tot verwarring aanleiding heeft ge
geven, dan dit antwoord van MARGARETHA. Bij de opstelling had men 
rekening moeten houden met de R.-Katholieke gezindheid van het 
grootste deel der edelen en bij het sluiten van het Accoord met 
die van de Landvoogdes. Om het voor haar zoo aannemelijk moge
lijk te maken, was er niet gesproken van een beschermen van de 
openbare preek en de Protestantsche religie, maar alleen van een 
verhinderen door de edelen van de preeken op de plaatsen, waar 
ze tot het sluiten van het Accoord niet werden gehouden. Vaardig 
buitte MARGARETHA deze dubbelzinnigheid in haar antwoord uit. 

De Landvoogdes legde den vollen nadruk op den plicht tot het 
verhinderen der preeken. Zij ontkende nadrukkelijk, dat zij ooit 
in de uitoefening van de nieuwe religie had toegestemd. Zij had 
eenvoudig het aanbod der edelen aanvaard om de preeken te ver
hinderen en nooit den uitleg goedgekeurd, dat zij de aanhangers 
van de nieuwe religie voor de uitoefening van hun godsdienst 
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onder hun bescherming namen. Nooit had zij er aan gedacht toe 
te stemmen in het creëeren van nieuwe consistories en magistraten, 
in het laten houden van collecten tot een bedrag van millioenen 
guldens, zooals men had gesnoefd, in het uitoefenen van de sacra
menten, waardoor de geheele kerkelijke en wereldlijke regeering 
zou zijn omvergeworpen, in het laten sluiten van huwelijken op 
nieuwe manier, waardoor het heele bestaande erfrecht op losse 
schroeven zou worden gesteld. Het waren alle zoovele inbreuken 
op de authoriteit en de hoogheid van den koning en op het gezag 
van de gewone en wettige magistraat, en zij zou haar ambt schan
delijk hebben verwaarloosd, als zij daarin had toegestemd. 

Het was een heel zondenregister, dat hier aan BREDERODE en 
de zijnen werd voorgehouden. Men beklaagde zich, dat MARGARETHA 
het Accoord had geschonden, maar zelf had men het op alle moge
lijke manieren overtreden. Inplaats van de preeken te verhinderen, 
had men ze integendeel begunstigd, en bevorderd dat ze werden 
gehouden binnen de steden, terwijl ze eerst daarbuiten werden 
gehouden; men had toegelaten, dat daarvoor kerken werden bezet, 
die eerst door een beeldenstorm waren gezuiverd; de R.-Katholieke 
geestelijken waren verdreven en vreemde predikers waren binnen
gehaald. 

Wanneer men objectief de feiten beschouwt, dan kan men moei
lijk de gegrondheid van MARGARETHA'S jammerklachten ontkennen. 
De uitleg, dien de Calvinistische edelen aan het onwaarachtige Ac
coord hadden gegeven, ging ver over de schreef. De voorbeelden 
daarvan liggen voor het grij pen en wij behoeven dit alles niet in 
bijzonderheden na te gaan. 

Een uitzondering moeten wij misschien nog maken voor het 
drie-millioenenrequest, om van den koning een religievrede te ver
krijgen. De vraag, of dit een ernstig gemeende poging was of 
slechts een camouflage om gelden voor de krijgskas bijeen te bren
gen, kunnen wij hier buiten beschouwing laten. Ons interesseert 
voor het oogenblik alleen, of het inzamelen der gelden op zich zelf 
onwettig was. De wij ze, waarop men daarbij te werk ging, was 
verschillend, maar wel zeer merkwaardig was, wat men dienaan
gaande in Delft van plan was. Op een in Januari te Amsterdam 
gehouden bespreking, die ook werd bijgewoond door afgevaar
digden van den kerkeraad van Delft, deed LODEWIJK VAN NASSAU 
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het voorstel, om te collecteeren voor de drie millioen. Te Delft 
teruggekeerd, vervoegden zich de gedeputeerden, MR. JAN PIETERS
ZOON in 't Houffyser en CLAES HEYMENSSOON Pondtgaerder, bij de 
magistraat met het verzoek, of zij van huis tot huis door de stad 
een rondgang mochten doen, om de namen op te teekenen van hen, 
die wilden bij dragen, en de grootte van ieders bijdrage. Zij ver
wachtten, dat een lid van de vroedschap zou worden aangewezen 
om hen daarbij te asisteeren. Hoewel zij hun verzoek kracht bij
zetten door de toevoeging, dat ,,'tghene zij begheerden van hooger
handt quam ende nyet ghedilayeert en mochte worden", zij kregen 
echter geen verlof 38). 

Deze poging om bij de inzameling het stadsbestuur in te scha
kelen, verdient onze aandacht. Men trachtte er zoo een wettig aan
zien aan te geven, en zij maakt ons begrijpelijk, dat MARGARETHA 
in deze inzamelingen een inbreuk zag op haar rechten. Zij ver
weet in haar antwoord aan BREDERODE de edelen, dat zij gepoogd 
hadden belastingen (aydes) te heffen van het volk van Zijne Ma
jesteit 39). MARGARETHA had dit door een plakkaat uitdrukkelijk 
verboden 40). Zij stelde zich ook overigens op het standpunt, dat 
men bezig was een Staat in den Staat te vormen. De consistoriën 
noemde zij nieuwe magistraten, "ten dans directement à usurper ce 
qui appartient au Roy" 41). Door de instelling der sacramenten 
op hun manier, zouden zij niet alleen in de leer en de inrichting 
der Kerk verwarring brengen, maar ook in den Staat. Wij zien uit 
dit alles duidelijk, hoezeer MARGARETHA er niet alleen uit religieuze, 
maar ook uit politieke motieven van doordrongen was, dat slechts 
één Kerk in den Staat kon worden toegelaten. De nauwe band tus
schen Kerk en Staat, die artikel 36 aannam, werd ook door haar 
als een conditio sine qua non voor het staatsbeleid aanvaard, maar 
op tegengestelde wij ze als dit door de Calvinisten gebeurde. De 
noodoplossing van een religievrede, die dezen hadden gevonden, was 
voor haar onaannemelijk, en met harde hand maakte zij aan het 
verzet een einde, toen de radicale vleugel van het Verbond tot 
geweld overging, om hun meening door te zetten. 

Aan het eind onzer beschouwingen vragen twee figuren onze 
aandacht, in wier opvattingen wij het resultaat van ons onderzoek 
vinden samengevat: WILLEM VAN ORANJE en MARNIX VAN ST.-AL
DEGONDE. 
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ORANJE is zichzelf gelijk gebleven. Hij blijft staan op het stand
punt der Politieken. Wij weten dit secuur uit het Discours, dat 
hij in November 1566, midden in den strij d om den religievrede, 
heeft opgesteld, "roerende den staet des lands so die was, en de 
remediën die men soude mogen gebruiken om die in ruste te 
stellen" 42). Van de zeven wegen, die hij aanwijst om uit de moei
lijkheden te geraken, acht hij alleen die geschikt, waarbij naar 
het voorbeeld der naburen, iedere exercitie van religie wordt toe
gelaten; in elke provintie moeten een paar plaatsen, aan te wij zen 
door de regeering, daarvan het genot hebben. Voorts moet het 
vrijstaan aan elke stad en heer of edelman, "hebbende hoog recht", 
of hij dezen religievrede ook wil invoeren. De Prins zou hieraan 
zijn heele leven blijven vasthouden. 

Is ook MARNIX zichzelf gelijk gebleven? Kort geleden is in een 
artikel "Marnix van St. Aldegonde in de eerste jaren van het 
verzet tegen Filips II" door Dr. Enno van Gelder betoogd, dat 
dit niet het geval is 43). De Calvinistische edelman stond volgens 
den schrijver in deze periode op het standpunt, dat de uitroeiing 
der Roomsche dwalingen en de uitsluitende prediking van het 
zuivere Evangelie het eerst noodige was, en kwam eerst na 1570, 
toen hij in dienst was getreden van ORANJE, onder diens invloed 
tot het inzicht, dat een religievrede noodzakelijk was. Er loopt 
dus door .zijn leven een scheur. Aanvankelijk hield hij vast aan 
artikel 36, maar na 1570 werd dit uit politieke noodzaak door 
hem losgelaten. 

Bij alle waardeering, die ik heb voor dit artikel, dat vooral voor 
het inzicht in de sociale verhoudingen van dezen tijd belangrijk 
is, kan ik mij met VAN GELDER'S conclusie niet vereenigen. In den 
strijd over het auteurschap van de "Oratio" en de "Libellus Sup
plex", waarmede de Gereformeerden zich in 1565 en 1566 tot den 
Keizer en den Rijksdag wendden, tusschen VAN TOORENENBERGEN, 
die MARNIX voor den auteur hield, en FRUIN, die daarvan niet wilde 
weten, kiest VAN GELDER voor den eerstgenoemde. Maar de rede
nen, waarom hij dit doet, lijken mij zwak. Hij komt eigenlijk niet 
verder dan de negatieve conclusie, dat niets tegen MARNIX als 
auteur pleit. 

Maar is dit zoo? Uit VAN GELDER'S eigen mededeelingen kan 
men juist het tegendeel afleiden. Hij toont aan, dat Marnix leven-
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dig deelnam aan het Verbond der Edelen en aan de aanbieding 
van het Smeekschrift, dat hij misschien zelfs samen met zijn broer 
JAN heeft opgesteld, maar uit de beoordeeling, die dit in Genève 
vond, blijkt ten duidelijkste, dat men hier wel ver was afgeweken 
van den eisch, gesteld in artikel 36, en nader tot uiting gebracht 
in de "Oratio" en de "Libellus Supplex". Even bevreemdend is het, 
dat VAN GELDER, als hij aanneemt, dat MARNIX op dit steile stand
punt is blijven staan, betoogt, dat hij ook kan hebben meegewerkt 
aan de Remonstrantie van 28 Mei, waarin men immers genoegen 
nam met vrijheid van geweten. De bezwaren, die BEZA daartegen 
uitte, toonen aan, dat men hier wel heel ver verwij derd was van 
het specifiek Calvinistische standpunt. 

Daarmede is eChter de kwestie niet afgedaan. Ik zou zelfs niet 
willen volhouden, dat MARNIX op deze gronden onmogelijk de 
auteur kan zijn geweest. De "Oratio" en de "Libellus Supplex" 
moeten door de Calvinistische predikanten zijn gelezen en goed
gekeurd, en één der invloedrijksten daarvan was FRANCISCUS 
JUNIUS, die zich in denzelfden tij d, waarin beide verzoekschriften 
ontstonden, tevreden verklaarde met een religievrede. Het is een 
bewij s van de aarzeling, die er heerschte in het Calvinistische kamp, 
nu men door den onwil der overheid niet zonder meer kon vast
houden aan den strengen eisch van artikel 36. Zelfs BEZA, dien 
men toch moeilijk ,van een verloochenen van de Calvinistische be
ginselen kan verdenken, kon dit niet. MARNIX kan daarom zeer wel 
tegenover den Keizer en den Rijksdag den eisch van artikel 36 
hebben gehandhaafd en tegelijk naar wegen hebben gezocht, om 
voor zijn geloofsgenooten een dragelijken toestand te scheppen, nu 
de omstandigheden dit noodig maakten. 

Wat mij onmogelijk lijkt, het is, dat MARNIX alleen op het starre 
standpunt van artikel 36 zou zijn blijven staan, terwijl alle andere 
Calvinisten, de predikanten en de consistoriën vooraan, genoegen 
wilden nemen met een religievrede. MARNIX heeft dit ook niet 
gedaan. Het blijkt ten duidelijkste uit zijn Apologie. Hij s~eekt 
aan het slot alle koningen, vorsten en vreemde volken bij Zijne 
Majesteit te willen tusschenbeide komen, opdat het hem behage 
ons de vrije uitoefening van onzen godsdienst te willen toestaan, 
op denzelfden voet, die de noodzakelijkheid en de ondervinding 
den koning van Frankrijk hebben geleerd het eenige middel te 
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zijn om alle troebelen, onlusten en bloedvergieten te voorkomen 44). 

Neen, MARNIX is in later tijd niet veranderd onder invloed van 
WILLEM VAN ORANJE, wiens ruime denkbeelden hij nimmer heeft 
aanvaard. Hij blijft de toegewijde discipel van BEZA45). Als de om
standigheden het noodzakelijk maken, wil hij wel godsdienstvrede 
toestaan aan de "zoogenaamde Katholieken", maar nimmer aan 
de Wederdoopers en Geestdrijvers, die hij tot zijn dood toe blijft 
beschouwen als het grootste gevaar voor de Kerk, die hij liefheeft 
met heel zij n hart. 
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STAATKUNDIGE IDEEËN EN CONFLICTEN 
IN ENGELAND IN DE EERSTE HELFT VAN DE 

17e EEUW 

DOOR 

DR. A. G. VAN OPSTAL. 

Men heeft de Engelsche geschiedenis van de 17e eeuw wel ver
geleken bij een machtig drama. De regeering van JACOBUS I is 
dan de proloog en die van KAREL I de Ie acte, eindigend met een 
terechtstelling. CROMWELL'S tijd is een tusschenspel en daarop volgt 
de 2e acte, die eindigt met de verdrijving van JACOBUS 11. 

Wij willen in dit artikel de proloog en een deel van de Ie acte 
gaan zien. En hoewel godsdienstige kwesties een belangrijke rol 
speelden, zullen wij vooral letten op de zich openbarende staat
kundige ideeën, die de verdere gang van het drama bepaalden. 

Het willekeurige binnenlandsche oostuur en het miserabele be
leid der buitenlandsche zaken van JAN ZONDER LAND brachten de 
baronnen in Engeland tot verzet tegèn hun vorst. Zij dwongen 
hem 15 Juni 1215 de beroemde Magna Charta te teekenen, waarin 
hun oude rechten opnieuw werden bevestigd. Belastingen, oohalve 
de 3 feodale lasten, zouden niet meer geheven mogen worden· dan 
met toestemming van den Raad (Common Council). Deze Raad 
zou samengesteld worden uit persoonlijk opgeroepen prelaten en 
hooge edelen en uit vertegenwoordigers van den lageren adel. Wil
lekeurige gevangenneming, verbanning e.d. werden voortaan on
mogelijk, daar zij alleen krachtens wettig vonnis konden geschie
den. De baronnen zouden de handhavers van de naleving dezer 
bepalingen zijn. 

Ziehier in korte trekken enkele belangrijke artikelen van dit 
merkwaardig staatsstuk. Het vormt de basis van alle latere Engel-
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sche vrijheden; wij zien het Parlement in principe er reeds in aan
wezig. 

Latere Middeleeuwsche vorsten hebben op de Magna Charta 
voortgebouwd of hebben haar nog eens nadrukkelijk bevestigd. 
In 1264 werd voor het eerst de naam "Parlement" gebruikt i. p. v. 
Raad; in 1265 werd bepaald dat per graafschap 2 ridders en per 
stad 2 burgers naar het Parlement zouden worden afgevaardigd, 
waardoor deze groep naast prelaten en baronnen haar invloed 
zag stijgen. Onder EDUARD I kreeg Engeland de organisatie in 
Parlement, gerechtshoven, hooge ambtenaren enz. zooals die sinds
dien is gebleven. 

Een belangrijke uitbreiding van de bevoegdheden van het Par
lement gaf EDUAR'o II door het Statuut van York (1322), waarin 
werd bepaald dat alle zaken den koning, het rijk of het volk be
treffende, door den koning samen met het Parlement zouden wor
den geregeld en vastgesteld. Onder EDUARD III (1327-1377) ver
gaderden de prelaten en de hooge adel apart van de rest (EDUARD 
riep in 1343 de eerste groep bijeen in de "White Chamber" en de 
tweede groep in de "Painted Chamber"). Sinds 1295 vergaderde 
het Parlement te Westminster. 

Geldnood der vorsten (terwijl zij verplicht waren hun geld
heffingen aan de goedkeuring van het Parlement te onderwerpen), 
binnenlandsche troebelen e.d. deden het Parlement in macht toe
nemen, zoodat het tijdens de Lancasters (in de 15e eeuw) een 
zeer belangrijke plaats innam. (HENDRIK IV LANCASTER dankte aan 
een parlementaire revolutie zijn kroon!). 

Geheel anders werden de verhoudingen toen na den bloedigen 
tijd van den Rozenoorlog HENDRIK VII, uit het huis Tudor, in 1485 
den troon besteeg. Het land verlangde toen na alle onrust een 
krachtig bestuur. En HENDRIK VII gaf dit. Streng handhaafde 
hij het koninklijk gezag, zonder zich daarbij al te veel te bekom
meren om de oude rechten, van het Parlement. Dit had dan ook 
geen wezenlijken invloed; het volk legde zich gewillig bij alles neer. 

HENDRIK VIII, de zoon van HENDRIK VII, ging nog verder. Hij 
maakte de kerk van Engeland los van den Paus en verklaarde 
zichzelf tot oppermachtig hoofd in kerkelijke zaken (Supremacy 
Act, 1534); hij bleef echter vasthouden aan de R. K. leer. Zijn 
zoon en opvolger EDUARD VI zette de Anglicaansche Kerk om in 
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een Calvinistische. Na een korte, hevige R. K. reactie tij dens 
BLOODY MARY, volgde ELISABETH (1558-1603). Haar Anglicaan
sche Kerk, gesticht volgens de Act of Uniformity van 1559, volgde 
den middenweg. Het gewijzigde Common Prayerbook van EDUARD 
VI werd ingevoerd, de mis werd afgeschaft, de Engelsche taal 
verving het Latijn, maar het bisschoppelijk bestuur en vele R. K. 
ceremoniën bleven gehandhaafd. 

T. o. v. het Parlement volgde ELISABETH deze tactiek: de rechten 
er van zooveel mogelijk ontzien, maar het geen macht geven. 

Maar juist doordat het Parlement tijdens de Tudors zeer volg
zaam was, werd het veel gebruikt en ging het een groote plaats 
in den staat innemen. En toen dat Parlement zich langzamerhand 
zijn oude rechten ging herinneren, konden op den duur conflicten 
met den vorst niet uitblijven. Tijdens ELISABETH gebeurde dit nog 
niet; in haar tij d stond de buitenlandsche politiek nog op den 
voorgrond: wat in Frankrijk en de Nederlanden gebeurde kon 
Engeland, als overbuurman, niet onverschillig zijn; een Spaansche 
(tevens R. Katholieke) invasie in Engeland was niet denkbeeldig. 
Bovendien gaf Schotland, dat nauw met Frankrijk verbonden was, 
moeilijkheden. 

Toen echter met JACOBUS I in 1603 het huis Stuart op den 
troon kwam, veranderden de verhoudingen. In het vervolg zouden 
Engeland en Schotland door een personeele unie verbonden zijn 
(JACOBUS wenschte zelfs een nauwere verbinding). En de be
langrijkste kwesties op het vasteland waren bereids geregeld: het 
echec van de Armada, in 1588, had het gevaar van een Spaansche 
invasie doen verdwijnen, en Noord Nederland had zich van de 
Spanjaarden bevrijd, doordat Prins MAURITS in "de tien jaren" 
van het defensief was overgegaan tot het offensief. Vandaar dat 
in Engeland de binnenlandsche zaken meer op den voorgrond 
traden: het Parlement ging zich met den gang van zaken be
moeien. En juist de Stuarts boden dat Parlement, dat zich zijn 
oude rechten meer bewust was geworden, gelegenheid te over om 
zich te doen gelden. 

De ondergrond van alle conflicten waren de uiteenloopende op
vattingen over den inhoud van de vorstelijke macht en over het 
karakter en den invloed van de aloude' rechten van Parlement 
en volk. 
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JACOBUS was doordrongen van het droit divin der koningen. 
Dit was feitelijk een uitbreiding van het koninklijk prerogatief, 

oorspronkelijk inhoudende het recht van wetgeving, belasting, het 
bijeenroepen en ontbinden van het Parlement, gratieverleening, 
benoemen van peers. Tijdens de Tudors was daar bijgekomen de 
controle op de kerk. 

In verschillende geschriften en redevoeringen heeft JACOBUS zijn 
opvattingen over de koninklijke macht duidelijk aangegeven en 
deze opvattingen werden ook door zijn zoon en opvolger KAREL I 
gedeeld. Zoo redeneert hij in zijn "The Trew Law of Free 
Monarchies" als volgt : 

De koning is door God aangesteld voor zijn onderdanen en treedt 
tegenover hen op 'als Gods plaatsvervanger. Daarom kunnen de 
onderdanen zich niet van hun vorst, zelfs niet van een tyranniek 
vorst, ontdoen. JACOBUS verwijst in dit verband naar 1 Samuël 8, 
waar Samuël den Joden aanzegt wat het beteekent een vorst te 
hebben en waar hij hen waarschuwt; zoo vers 18: "Gij zult wel 
te dien dage roepen, vanwege uwen koning, dien gij u zult ver
koren hebben; maar de Heere zal u te dien dage niet verhooren." 
En speciaal wat het verzet tegen een tyranniek vorst betreft, ver
wijst hij o.a. naar Jeremia 27, waar met betrekking tot het ge
hoorzamen aan Nebukadnezar staat: "En het zal geschieden, het 
volk en het koninkrijk, dat hem, Nebukadnezar, den koning van 
Babel niet zal dienen... over dat volk zal Ik, spreekt de Heere, 
bezoeking doen door het zwaard .... Gijlieden dan hoort niet naar 
uwe profeten... welke tot u spreken, zeggende: Gij zult den 
koning van Babel niet dienen ... " (vers 8 en 9). 

De algemeene regel is: het volk moet den vorst, als Gods plaats
vervanger, in alles gehoorzamen, behalve indien hij zelf zich tegen 
God verzet, en hem erkennen als een door God aangesteld rechter, 
die hen kan oordeelen, maar zelf alleen door God geoordeeld kan 
worden. De vorst is heer over zijn onderdanen en hun goederen; 
alles wat zij bezitten hebben zij van hem in leen gekregen. Hij 
heeft dus ook macht over leven en dood. En wel zal een goed 
vorst het leven zij ner onderdanen niet nemen zonder de wetten 
daarbij te gebruiken, maar de wetten, volgens welke hij handelt, 
zijn door hem zelf gemaakt. De vorst staat boven de wet (al zal 
een goed vorst er zich naar schikken); daarom kan hij ook de 
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wetten verzachten of schorsen, om redenen die hem alleen bekend 
zijn. Als de vorst zich naar de wetten schikt, doet hij dit alleen 
uit welwillendheid of omdat hij het goede voorbeeld wil geven; 
maar hij kan er zich aan onttrekken. 

De onderdanen hebben niet het recht hun vorst te controleeren 
of te becritiseeren, net zoo min als leerlingen dit recht hebben 
t. o. v. hun schoolmeester of kinderen t. o. v. hun ouders, want de 
vorst is de groote schoolmeester en vader van zijn onderdanen. 

De opvatting, dat bij de kroning van een vorst een contract 
tusschen hem en zijn volk tot stand komt, verwerpt JACOBUS. 

Wat de vorst bij zijn kroning belooft, belooft hij aan God, Die 
ook als rechter daarbij wordt aangeroepen. Bovendien, gesteld dat 
er een contract vorst-onderdanen tot stand kwam, hoe zouden dan 
de onderdanen een eventueele contractbreuk van den vorst kunnen 
vaststellen? Bij contractbreuk moet toch altij d eerst de rechter 
dit constateeren en de onderdaan kan toch niet tegelijk partij en 
rechter zijn. God alleen kan als rechter optreden tusschen vorst 
en onderdanen. 

Het is te begrij pen dat een vorst die een zoo verheven op
vatting heeft van zijn waardigheid, zich niet veel van zijn onder
danen zal laten welgevallen. Critiek op den koning kan hij niet 
dulden en acht hij feitelijk heiligschennis. Hij heeft dit onom
wonden gezegd in 1616, in een rede in de Sterrenkamer: zooals 
het atheïsme en godslastering is als een schepsel Gods daden be
oordeelt en een goed Christen zich neerlegt bij Gods wil, zooals 
die is geopenbaard in Zijn Woord, zoo is het ook aanmatiging 
en ongehoorzaamheid als de onderdanen de daden van hun vorst 
beoordeelen: een goed onderdaan legt zich neer bij 's konings wil, 
zooals die is geopenbaard in zijn wet. 

In diezelfde rede heeft JACOBUS ook zijn opvattingen over recht 
en rechtspraak gegeven: de koning is de eigenlijke rechter en hij 
ontleent zijn bevoegdheid tot rechtspreken aan God, want de 
koning zit op den troon Gods en alle rechtspraak is van Hem afge
leid. De koning draagt de rechtspraak over aan lagere magistra
ten, zonder ze daarom aan zichzelf te ontnemen. Zooals de koning 
verantwoording schuldig is aan God, zoo zijn de rechters aan 
God en den koning verantwoording schuldig. Daarom behoudt 
JACOBUS zich het oppertoezicht op de rechtspraak voor. Hij beveelt 
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de rechters een interpretatie van de wetten te geven, die strookt 
met het gezond verstand; sofisterij verbiedt hij. 

Hij gaat er dus van uit dat de koning en het recht feitelijk 
identiek zijn. God (en dus ook zijn plaatsvervanger) is de oor
sprong van het recht, de koning is "Lex loquens" (de sprekende 
wet), of, zooals het ook wel is uitgedrukt "Rex est Lex" (de koning 
is de wet). 

Men heeft wel eens opgemerkt dat die opvattingen van het 
droit divin ook gezien moeten worden als een reactie tegen Rome. 
Zooals in de Middeleeuwen het droit divin der keizers werd ge
steld tegenover dat der Pausen, waaruit dus volgde dat de keizers 
niet bij de gratie van den Paus regeerden, zoo was het ook in 
Engeland. En indien in de 17 e eeuw het gevaar van de zij de van 
Rome grooter was geweest, dan zou ieder met die theorie der 
Stuarts zijn meegegaan. Maar het gevaar van Rome was grooten
deels geweken en Engeland was veilig genoeg om parlementair 
verzet tegen die leer mogelijk te maken. Zoo kwamen kroon en 
Parlement tegenover elkaar te staan. 

Wanneer wij nu een aantal conflicten nagaan, die van ver
kennende gevechten langzamerhand groeiden tot veldslagen, zien 
wij vanzelf wat· de staatkundige denkbeelden waren onder het 
Engelsche volk. 

Reeds dadelijk in het begin van JACOBUS' regeering ,tijdens zijn 
eerste Parlement, dat 19 Maart 1604 bijeenkwam, deed zich een 
kwestie voor, waardoor de goede verstandhouding tusschen kroon 
en Lagerhuis verstoord werd. 

Ondanks JACOBUS' aanwijzingen in zake de verkiezingen voor 
het Parlement, waarin hij aangaf wie ongeschikt waren om ge
kozen te worden, werd SIR FRANCIS GOODWIN, een balling, gekozen. 
Deze verkiezing werd nietig verklaard en een ander, SIR JOHN 
FORTESCUE, werd in GOODWIN'S plaats gekozen. Maar toen het' 
Lagerhuis bij eengekomen was, verklaarde het de verkiezing van 
GOODWIN wettig. JACOBUS, van zijn kant, zei dat het Lagerhuis 
zich niet had te bemoeien met de verkiezingen. Het Lagerhuis 
antwoordde dat het sinds de dagen van HENDRIK IV (1406) de 
bevoegdheid bezat de verkiezingen te controleeren en dat ook steeds 
van deze bevoegdheid gebruik gemaakt was. De koning stelde nu 
een conferentie van rechters en enkele Lagerhuisleden voor. Deze 
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conferentie vond inderdaad plaats en de zaak eindigde met een 
compromis, daar de koning verklaarde dat de privileges niet in 
het geding waren en hij toegaf dat het Lagerhuis de verkiezingen 
kon controleeyen. Een nieuwe verkiezing werd gehouden voor den 
zetel van SIR FRANCIS GOODWIN. 

In pais en vree was dus nog een regeling gekomen, maar deze 
eerste schermutseling gaf den partijen gelegenheid hun standpunt 
duidelijk uiteen te zetten. 

De leden van het Lagerhuis achtten het wel dienstig den koning 
eens precies te zeggen hoe de zaken nu feitelijk stonden. Zij deden 
dit in de Apologie van 20 Juli 1604. In dit geschrift beginnen 
zij met hun dankbaarheid uit te spreken dat God hun een zoo 
wijs vorst heeft gegeven. Maar een vorst kan niet zoo wijs zijn 
dat hij dadelijk alle bijzonderheden van de rechten en gewoonten 
van een volk kan doorzien. Hiervoor is ervaring en raad van 
deskundigen noodig. Daarom heeft het hen smartelijk getroffen 
dat de koning zoo verkeerd is ingelicht. Zij achten het daarom 
hun plicht hem juister inlichtingen te verschaffen. 

Wat men den koning heeft gezegd, . dat de privileges geen recht 
der onderdanen, maar een telkens hernieuwde genade van den 
vorst zijn, is totaal onjuist. (Het is duidelijk dat die opmerking 
over de genade van den vorst, niet door 's konings raadgevers 
hem was ingefluisterd, maar dat dit zijn eigen, origineele op
vatting was. De opstellers van de Apologie zullen dit trouwens 
zelf ook wel geweten hebben). Die bewering tast de fundamen
teele rechten van het Huis aan en dus de rechten van het Engel
sche volk. Zij zeggen dat die privileges, even goed als hun land 
en goederen, hun recht en wettige erfenis zijn, die niet ontnomen, 
ontkend of verzwakt kunnen worden zonder schade voor het heele 
rijk. Door de verkeerde opvatting van 's konings raadgevers is 
het grootste deel van de onrust ontstaan en zijn in dit eerste Parle
ment van JACOBUS de vrijheden van het koninkrijk meer be
streden dan ooit sinds het begin van de Parlementen. Als het 
tijdens ELiSABETH al eens gebeurde, dan was het nooit in een 
officiëele rede of door een algemeene uitlating tegen de privileges. 
En ELiSABETH hebben zij nog ontzien wegens haar sekse en ouder
dom en om geen onrust te krijgen in verband met de troonop
volging. 
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Dat wij, het Parlement, onze privileges bewaken is te begrijpen: 
de prerogatieven der vorsten kunnen gemakkelijk groeien en doen 
dat dagelijks; de privileges der onderdanen staan voor het grootste 
deel onveranderlijk vast. Ze kunnen doorgoede zorg behouden 
worden, maar als ze eenmaal verloren zijn, kunnen ze slechts ten 
koste van veel onrust herwonnen worden. 

Verder wordt geklaagd over de woorden die één van 's Konings 
lijfwachts tegen de Parlementsleden had gebruikt. Die woorden 
waren misschien juist tegenover Fransche boeren, maar ze waren 
beleedigend voor de waardigheid van het Parlement, dat de bloem 
en de macht van het rijk vertegenwoordigt. De leden immers 
steunen met hun lichaam de oorlogen, met hun beurs de geldmid
delen van den VOl'St. 

Er bestaan 3 rechten: 1° dat de graafschappen en steden vrij 
zijn in de keuze van hun vertegenwoordigers in het Parlement; 
2° dat de gekozenen tijdens den duur van het Parlement niet ge
arresteerd of gevangen gezet mogen worden; 30 dat zij in het 
Parlement vrijuit hun meening mogen zeggen, zonder controle, 
mits met verschuldigden eerbied tegenover den vorst en het Par
lement, die samen één lichaam vormen. 

Heel het stuk toont ons dat het Lagerhuis ernst zou maken met 
de handhaving der rechten. Het is zich bewust van zijn belang
rijkheid en er schuilt een kleine waarschuwing in voor JACOBUS, 

als ze zeggen dat zij met hun lichaam en hun beurs het heele be
wind van den vorst ondersteunen. Die beurs vooral van hun onder
danen zou den Stuartkoningen nog heel wat last bezorgen en zou 
hen ten slotte geheel in hun bewegingen belemmeren. 

JACOBUS zou met de opvattingen zooals die in de Apologie onder 
woorden waren gebracht, rekening moeten houden. En dit zou 
hem zeer zwaar vallen, daar hij een gansch andere opvatting was 
toegedaan. Hoe hij over het Parlement dacht gaf hij nog eens 
weer in een rede, in het jaar 1605. Hij zegt hier, dat hij, na bijna 
3 jaar den tijd gehad te hebben om zich in zijn nieuwe rijk in te 
werken, zijn opvattingen wil bekend maken. Het terrein van 
de werkzaamheden van het Parlement is het behandelen van al
gemeene en noodzakelijke kwesties. In een goeden staat ~al men 
het niet zoeken in het maken van groote· massa' s wetten, maar in 
de juiste interpretatie en toepassing van goede wetten. 
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Het Parlement is dus niet een plaats waar "elk onbezonnen en 
onbesuisd lid" maar nieuwe wetten van eigen uitvinding kan voor
stellen of waar hij zijn eigen opvattingen kan uitbazuinen of waar 
men zijn welsprekendheid kan toonen. 

JACOBUS was niet erg gesteld op Lagerhuisdebatten, maar de 
Parlementsleden dachten daar anders over. Later zou deze kwestie 
nog nader ter sprake komen, en wel in het jaar 1609. JACOBUS 

deelde nI. in 1608 het Parlement mee dat hij, om in zijn uitgaven te 
voorzien, zich gedwongen zag in- en uitvoerrechten te gaan heffen, 
zooals dit vroeger ook was geschied. In de zitting van 21 Maart 
1609 herhaalde hij deze mededeeling en sprak toen ook uit hoe 
hij dacht over de vele grieven die het Parlement steeds had. 

Hij begreep best dat het met grieven naar voren kwam, maar 
hij gaf toch in overweging 3 zaken in het oog te houden: 

10 het Parlement moest zich niet bemoeien met de hoofd
punten van de regeering. Hijzelf was een koning met jaren
lange ervaring en met behoefde hem niet te leeren hoe hij 
regeeren moest, 

2° hij wenschte geen inmenging in zijn oude erfrechten, 
30 hij duldde niet dat men grieven inbracht tegen zaken die 

bij de wet vaststonden. 
Het Parlement kwam hierop terug in een adres van het Lager

huis aan den koning, in het jaar 1610. Daar zij bevel gekregen 
hadden zich te onthouden van discussie over de belastingen en zij 
van oordeel waren dat de koning niet bedoelde inbreuk te maken 
op hun recht om vrijelijk alles te bespreken wat hun persoon, 
goederen en rechten betrof, brachten zij JACOBUS eerbiediglijk 
het volgende onder het oog: 

1 ° als het recht van vrij e discussie over de rechten en den 
toestand der onderdanen belemmerd werd, zou het wezen van de 
Parlementaire vrijheid weggenomen worden. 

20 in dit geval (nI. de belastingkwestie) konden het koninklijk 
prerogatief en het recht van de onderdanen in het debat niet ge
scheiden worden. Verbood men nu het bespreken van het koninklijk 
prerogatief, dan konden de onderdanen onmogelijk hun recht en 
eigendom kennen of handhaven, 

30 zij bespraken de zaken niet om het koninklijk prerogatief 
te bestrij den, maar om dat beter te leeren kennen en zoodoende 
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die onderdanen tevreden te kunnen stellen, die zich zwaar gedrukt 
voelden door de nieuwe belastingen. 

Dit waren de redenen waarom zij "hun oud recht en de oude 
vrijheid" toepasten. En wel had de koning hen verwezen naar een 
vonnis van 1606, dat hun genoeg aanwijzingen gaf om zonder dis
cussie tot klaarheid te komen, maar zij wilden de gronden weten 
waarop dat vonnis was gebaseerd; vooral omdat de algemeene ge
dachte heerschte dat de gronden van dat vonnis een veel grooter 
uitbreiding konden ondergaan, tot algeheele ondergang van de 
oude vrijheid en van het recht der onderdanen op hun bezit. 

Het vonnis dat bedoeld werd, was dat waarbij JOHN BATES werd 
veroordeeld. Deze had geweigerd een aanvullend invoerrecht te 
betalen en was daatom voor het gerecht gedaagd. De rechtbank 
hield tenslotte de wettigheid van de koninklijke belasting staande. 
Maar tijdens de procedure werden een paar merkwaardige en 
gevaarlijke stellingen verkondigd door Chief Baron FLEMING, nl. 
10 dat weliswaar geen onderdaan zonder toestemming van het 
Parlement mocht worden belast, maar dat de onderhavige belas
ting niet werd geheven van een onderdaan, maar van goederen, 
die toen de belasting werd ingesteld nog niet van BATES waren, 
maar Venetiaansch, dus niet van een onderdaan (B. handelde op 
de Levant); en 20 dat de koning, daar hij het recht had de be
lasting te heffen, elke hoeveelheid kon ,belasten, al naar hij in 
zijn wijsheid goed vond. 

Terecht voelde het Parlement zich verontrust door de verwij zing 
naar een dergelijke uitspraak en zoodra het de kans kreeg zou 
het de noodige tegenmaatregelen nemen. Het was JACOBUS' zoon 
KAREL I die er de dupe van werd. 

Het was nI. gewoonte dat aan de koningen bij hun troonsbe
stijging voor hun leven het ponden- en tonnengeld (een in- en uit
voerbelasting) werd toegekend als inkomsten. Aan KAREL I echter 
stond het Lagerhuis het in 1625, toen hij zijn vader opvolgde, 
slechts voor 1 jaar toe. Het Hoogerhuis ging hierin niet mee, maar 
nog in 1625 werd KAREL'S 1e Parlement ontbonden. Ook in 1626 
kwam men niet tot overeenstemming. KAREL, die intusschen al 
eigenmachtig de belasting in kwestie was geen heffen, riep nI. in 
dat jaar zijn 2e Parlement bijeen. Om minder verzet te ondervinden 
dan in 1625, had hij, samen met zijn raadgever BUCKINGHAM, de 
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voornaamste oppositieleden van 1625 tot sheriffs in hun graaf
schappen benoemd. Tevergeefs echter: in hun plaats traden andere 
leiders op, zooals EUOT, een landedelman uit Cornwall, die als 
redenaar een machtigen invloed in het Lagerhuis kreeg. De ver
bittering was groot: KAREL was gehuwd met de R. K. prinses 
HENRIËTTE MARIA, dochter van HENDRIK IV van Frankrijk; in ver
band met zijn huwelijk wilde hij, zooals men bemerkte, de straf
wetten tegen de R. K. ter zijde stellen. Ook dit 2e Parlement van 
1626, weigerde den koning subsidies te verleenen; herstel van grieven 
wilde men hieraan laten voorafgaan. KAREL maakte de spanning 
nog erger door ELIOT, op grond van door hem in het Parlement ge
bezigde woorden, in den Tower gevangen te zetten. Beide Huizen 
verklaarden dat dit onrecht was, daar een Parlementslid niet 'kon 
gevang~n genomen worden. KAREL ontbond toen het Parlement. 

Om toch aan geld te komen probeerde hij het met een ge
dwongen leening. Bij weigeraars werd krij gsvolk ingekwartierd. 
Toen Chief Justice CREW weigerde de leening wettig te verklaren, 
werd hij ontslagen. Zoo vergreep KAREL zich dus aan de autoriteit 
van de rechtbank. Vijf edelen, die weigerden op de leening in te 
schrijven, werden op speciale last van den koning gevangen gezet, 
waarbij the Court of King's Bench opmerkte dat het niet noodig 
was de beweegredenen hiervoor op te geven. 

In 1628 riep KAREL toch weer een Parlement bijeen, waarin 27 
personen zaten, die wegens weigering op de leening in te schrij ven, 
gevangen gezeten hadden. 't Is vanzelfsprekend dat dergelijke 
leden zich gingen richten tegen willekeurige belastingen en wille
keurige gevangenneming. Eén, RUDYERD, zei b.v. dat hij blij zou 
zijn als hij de goede oude Magna Charta weer in werking zou zien. 

Aan alle kanten was men bedacht op het handhaven der 
oude, fundamenteele vrijheden van het rijk en dit leidde tot een 
belangrijke nieuwigheid: er werd een conferentie gehouden van 
Hooger- en Lagerhuisleden, om de overeenstemming tusschen beide 
Huizen te verzekeren. Zoo wendde men zich tot den koning met 
een Petition of Right, een verzoek dus om recht (niet om een 
privilege, een voorrecht). In dit stuk werd o.a. vastgesteld dat 
niemand gedwongen kon worden tot eenige belasting of leening, 
die niet eerst door het Parlement was goedgekeurd en dat nie
mand gevangen genomen kon worden zonder opgave van redenen. 
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KAREL moest wel toegeven en gaf, toen de Petitie hem werd aan
geboden, als antwoord: "de koning wil dat recht gedaan wordt 
overeenkomstig de wetten en rechten van het rijk", maar daar 
de leden van het Lagerhuis dit te vaag vonden kwam daarvoor 
in de plaats de gewone formule: "Soit droit fait come est desiré." 

De Petition of Right doet niets anders dan vastleggen wat van 
ouds recht was. Zij beroept zich bv. wat het heffen van belasting 
betreft op het Statutum de Tallagio non Concedendo van EDUARD 
III waarin stond dat geen indirecte belasting zou opgelegd of 
geheven worden zonder toestemming van prelaten, baronnen, rid
ders en burgers. Het recht om niet tot een leening te kunnen 
worden gedwongen wordt verdedigd met een beroep op een der
gelijke bepaling van EDUARD lIl, uit het jaar 1352. Wat de wille
keurige gevangenneming betreft, wordt verwezen naar het daar
over bepaalde in de Magna Charta. Steeds dus weer: geen be
denken van iets nieuws, maar een taai vasthouden aan het oude, 
de privileges die geen gunst maar recht waren. 

Overigens bracht de Petition of Right nog geen rust en verbeter
den de verhoudingen niet. Het ponden- en tonnengeld was nog 
niet toegestaan en godsdienstige kwesties brachten telkens moei
lijkheden. Het was dan ook een geprikkeld Parlement dat in 1629 
bijeen kwam. Daar het ponden- en tonnengeld toch geheven werd 
en de goederen van hen die weigerden te betalen in beslag ge
nomen werden, ging het redeneeren over de al of niet wettigheid 
daarvan. Daarom liet de koning bij monde van den speaker het 
Lagerhuis verdagen. Maar het antwoordde dat de verdaging tot 
hun competentie behoorde en dat het eerst noodzakelijke bespre
kingen zou houden. Zelfs nam het een resolutie aan, waarin vast
gesteld was dat het adviseeren tot, en het behulpzaam zijn bij 
de heffing van het niet door het Parlement toegestane ponden
en tonnengeld, iemand tot vij and van den staat stempelde. Hij 
die vrijwillig die gelden betaalde, was een verrader van de vrij
heden van Engeland. 

10 Maart 1629 ontbond KAREL dit Parlement en hiermede brak 
een periode van 11 Parlementlooze jaren aan ("the Eleven Years' 
Tyranny"), waarin KAREL zich aan allerlei willekeur schuldig 
maakte. Het ponden- en tonnengeld werd geheven en het scheeps
geld, dat vroeger alleen in tijden van oorlog in de havenplaatsen 



STAATKUNDIGE IDEEËN EN CONFLICTEN IN ENGELAND 239 

geheven werd, nam een permanent karakter aan en werd ook 
tot het binnenland uitgebreid. De rechters verklaarden dat de 
koning hiertoe het volste recht had, daar hij de eenige was die 
kon uitmaken welk gevaar de staat liep en hoe dat gevaar afge
weerd kon worden. 

Zij die weigerden het scheepsgeld te betalen, werden gevangen 
gezet, zooals JOHN HAMPDEN, die indertijd ook geweigerd had op 
de leening in te teekenen. Bij zijn proces werd door een van 
de rechters opgemerkt dat het judaïseering was om, vasthoudend 
aan het beginsel dat het Parlement belastingen moet goedkeuren, 
het algemeen belang op het spel te zetten. De koning gebruikt 
de wetten om het volk te besturen. Het is niet Lex est Rex (de 
wet is koning), maar Rex est Lex. 

Dit laatste geeft in beknopten vorm weer wat in dezen tijd 
de twee tegenover elkaar staande staatkundige idealen waren. 
KAREL hing de leer aan: Rex est Lex, dus: de macht, ook het 
recht berust bij den koning en alle wetten en privileges zijn slechts 
van kracht zoolang de koning ze noodzakelijk acht. Of, zooals 
JACOBUS het had geleerd: de koning staat boven de wet, uit wel
willendheid schikt hij zich er naar, maar hij kan de wetten ver
zachten of schorsen. 

De opvatting van de oppositie is dan te omschrij ven met: Lex 
est Rex, dus: de wet is het die boven allen staat, aan de wet 
heeft ieder zich te onderwerpen, ook de koning. 

En toen nu bleek dat bij de wetshandhavers geen hulp te vin
den was, verdween het vertrouwen in de rechtbanken. De eenige 
plaats waar nog veiligheid te vinden was, was het Parlement. 

Dit werd ten slotte in 1640 toch weer bijeengeroepen, toen de 
Schotten, verbitterd door LAUD'S maatregelen op kerkelijk gebied, 
met een groot leger Engeland bedreigden. Op raad van zijn mede
werker STRAFFORD riep KAREL tegen 13 April 164'0 het Parlement 
samen. Daar het echter eischte dat herstel van grieven zou wor
den gegeven en dat KAREL tot een accoord met de Schotten zou 
komen, voordat het subsidies zou verleenen, ontbond KAREL het 
5 Mei weer (het Korte Parlement). 

Spoedig echter moest hij weer een nieuw bijeenroepen (3 No
vember 1640-1653: het Lange Parlement). Dit kenmerkte zich 
door een radicaler geest dan het voorafgaande had getoond. PVM 
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zei dat het Lagerhuis niet alleen beneden gereinigd moest wor
den, maar dat ook alle spinnewebben boven en in de hoeken 
moesten worden opgeruimd; en HVDE merkte op, dat men met krach
tige besluiten en voorstellen verder zou komen dan met gematigde. 

KAREL, die zich finantiëel aan de Schotten gebonden had, kon 
zich van zijn Parlement niet ontdoen. Dit zag dus dat het tamelijk 
veilig zat en ging nu een reeks besluiten nemen, die feitelijk de 
afbraak beteekenden van het oude systeem. Het ging hier zooals 
het zoo vaak gaat, wanneer er een malcontente partij is. Aanvan
kelijk streeft men dan naar verwijdering van de slechte raad
gevers van den vorst (de vorst zelf wordt voorloopig, althans voor 
den vorm, nog buiten het geding gehouden) en naar herstel van 
grieven. Maar tijd~ns de actie gaat men verder, er komen nieuwe 
wenschen; men blijft niet staan bij het wegnemen der misstan
den, maar beraamt ook maatregelen waardoor die misstanden zich 
in de toekomst niet meer kunnen voordoen. Zoo arriveert men 
dan bij het invoeren van nieuwigheden. 

In 1641 nam het Parlement nu de volgende besluiten: 
1 0. Alle slachtoffers van willekeur werden bevrij d en zelfs 

schadeloos gesteld; 2°. STRAFFORD en LAVD werden gevangen ge
zet; 3°. maatregelen tegen herhaling van een willekeurige regee
ring werden genomen. De Triennial Act bv. bepaalde, dat niet meer 
dan 3 jaren mochten verloopen zonder dat een Parlement werd 
bijeengeroepen (dus nog geen maatregelen tegen te lange Par
lementen; later zou men ook hierin voorzien). Om te zorgen dat 
deze bepaling werd nageleefd (wantrouwén jegens KAREL!), zou, 
als de 'koning het Parlement niet bijeenriep, de kanselier ver
plicht zijn dit te doen; schoot deze tekort, dan zouden de peers 
zijn taak overnemen; tenslotte, als alle andere instanties weiger
den hun plicht na te komen, zouden zelfs de kiezers gerechtigd 
zijn een vergadering te beleggen en afgevaardigden te kiezen. 

Het ontbinden van een Parlement, onmiddellijk na het samen
komen er van, werd voorkomen door de bepaling, dat geen ont
binding mocht plaats vinden voordat er 50 dagen vergaderd was. 
Zonder zijn eigen goedkeuring mocht het Lange Parlement zelf 
in het geheel niet ontbonden worden. Hierdoor was het KAREL 
later onmogelijk om door ontbinding een beroep op het volk te doen. 
Verder werd het ponden- en tonnengeld slechts voor 2 maanden aan 
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KAREL toegestaan, werden High Commission en Sterrenkamer afge
schaft en werd alles wat in verband met het scheepsgeld gebeurd 
was onwettig verklaard, ook het vonnis van JOHN HAMPDEN. 

Deze en nog enkele andere bepalingen 'kwamen ten slotte hierop 
neer, dat de kroon werd beroofd van alle buitengewone macht 
die zij tij dens de Tudors had bezeten. Tij dens de 11 Parlement
looze jaren had men gezien, dat de koning, zonder de Tudor pre
cedenten te schenden, het zonder Parlement kon doen, hoe hU 
kon straffen wien hU wilde en hoe hij, buiten het Parlement om, 
zich gelden kon verschaffen. Het Lange Parlement heeft dit voor 
de toekomst onmogelijk gemaakt. Zonder Parlement kon de koning 
niets meer doen: het had zichzelf onmisbaar gemaakt in den staat. 

Hoewel KAREL al deze nieuwe bepalingen onderteekende, was 
hij niet voornemens zich er aan te houden. Nieuwe moeilijkheden 
deden tenslotte den Burgeroorlog ontstaan, die leidde tot KAREL'S 
val en onthoofding (1649) en CROMWELL'S Interregnum. 

De met elkaar botsende ideeën werden in 1649 nog eens dui
delijk onder woorden gebracht. In de wet, waarbij het hoogge
rechtshof, dat KAREL'S zaak zou onderzoeken, werd opgericht, zei 
het Lagerhuis dat dit geschiedde, daar het duidelijk was dat 
KAREL het plan had gehad de oude rechten en vrijheden van het 
land te vernietigen en daarvoor in de plaats te stellen een wille
keurig, tyranniek bestuur. 

En KAREL, in zijn weigering dit gerechtshof te erkennen, zei 
dat in het Oude en Nieuwe Testament gehoorzaamheid aan den 
vorst nadrukkelijk bevolen was en dat geen aanklacht tegen den 
vorst kon worden ingebracht, want elke aanklacht geschiedde in 
naam des konings; en de koning kon geen kwaad doen (hij staat 
immers niet onder de wet). 

Zoo eindigde deze eerste Stuartperiode, de proloog en Ie acte 
van het groote drama, met de overwinning van hen die de vrij
heden van het land zagen als een recht en niet als een gunst. 
Pas 40 jaren later zou, aan het einde van de 2e acte, WILi..EM III 
als koning zweren het Engelsche volk te regeeren in overeen
stemming met de verordeningen die in het Parlement waren goed
gekeurd en de wetten en rechten daarvan. 

A. St. 3-m. XIV 16 



GRAAF STEFAN TISZA 
EN HET NATIONALITEITEN-VRAAGSTUK 

IN DE DONAU-MONARCHIE 
DOOR 

DR. J. ITJESHORST. 

Deze vóór en t~dens den wereldoorlog van 1914-1918 bekend 
geworden Hongaarsche staatsman werd geboren in 1861 uit het 
huwelijk van KOLOMAN TISZA en HELENA DEGENFELD. De TISZA'S 
zijn een oud geslacht in het Oosten van de groote Hongaarsche 
laagvlakte, verwant aan de familie BETHLEN, waarvan de bekend
ste vertegenwoordiger GABRIEL, de vorst van Zevenburgen in het 
begin van den 30-jarigen oorlog was. De TISZA'S zelf hebben zich 
in den loop der geschiedenis betoond getrouwe Protestanten en 
voorstanders van de Gereformeerde kerk in Hongarije te zijn. 
STEFAN'S vader had zich in 1861, toen hij ondervoorzitter van het 
parlement werd reeds bekend gemaakt als de kloeke en bekwame 
strijder voor de vrijheid der kerk en der school. In 1875 werd hij 
minister-president, wat hij tot 1890 bleef. Zijn oudste zoon STEFAN 
bleek een knaap te zijn van uitstekenden aanleg. Nog zeer jong 
werd hij leerling van het Protestantsche gymnasium te Debrecen, 
op zijn zestiende jaar deed hij er zijn eind-examen en werd hij 
toegelaten tot de Juridische hoogeschool in deze stad. Verder stu
deerde hij te Budapest, Berlijn, Heidelberg, waarna hij te Buda
pest promoveerde op een dissertatie: "De leer van de belasting
overdracht". Hij was toen goed twintig jaar oud. Zijn vroege rijp

heid blijkt uit een brief, door hem in 1876 aan een schoolkameraad 
geschreven over de verhouding van Hongarije tot Oostenrijk ter 
verdediging van de bekende "Ausgleich" van 1867, het compromis, 
door de staatsmanswijsheid van FRANS DEÁK gesloten tusschen het 
Hongaarsche volk en FRANS JOZEF. "Alleszins merkwaardig is dit 
schrijven van de 15-jarige STEFAN om de helderheid van zijn kijk 
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op de geschiedenis van de laatste halve eeuw (d.w.z. het tijdperk 
van 1830 tot 1875) die aan het optreden van zijn vader als minister
president vooraf ging, op den plicht van den staatsman, die het 
waarachtige heil van zijn vaderland zocht: handhaving van Hon
garije's zelfstandigheid in nauwe samenwerking met Oostenrijk, 
op de gevaren van de zij de der nationaliteiten, waarachter 
buitenlandsche mogendheden werkten. De brief is, zonder dat mis
schien de jeugdige schrijver het vermoedde, de ontwikkeling en 
de historische toelichting geworden van de gedragslijn, die hij 
later in zijn eigen staatsmans-Ioopbaan volgen zou." Zijn studie
tijd aan Duitsche Universiteiten bracht hem in nader aanraking 
met het Duitsche volk en leerde hem de politiek van Duitschland 
in deze jaren beter kennen. In Berlijn volgde hij de lessen van den 
grooten oeconoom ADOLPH WAGNER, met STÖCKER den voorman van 
de Christelijk-sociale beweging in Duitschland, den vader van het 
staatssocialisme, die zijn standpunt omschreef als "dat van de 
sociaal-rechtelijke opvatting van de taak, welke met het oog op de 
nieuwe fundeering der politieke oeconomie op ons rust." STEFAN 
TISZA heeft hem wel gehoord, ernstig over de door W AGNER ge
stelde problemen en de door hem voorgestelde oplossing na gedacht, 
maar kon geen aanhanger van zijn school worden. Hij sloot zich 
veeleer aan bij de klassieke Engelsche school, vond in RICARDO en 
SMITH meer te waardeeren, formeel onderging hij sterk den in
vloed van den eersten, zijn sterk constitutioneel besef, dat hem 
als Hongaar afkeerig maakte van staatsovermacht, bracht hem er 
toe in vrijheid van oeconomisch handelen meer heil te zien voor zijn 
volk dan in een regeling van boven af. Als theoretisch en praktisch 
oeconoom heeft hij jarenlang voor zijn volk en zijn uitgebreide 
landgoederen in Bihar gewerkt, als kenner van de agrarische pro
blemen van zijn tijd werd hij door slechts weinigen overtroffen. 

Spoedig werd hij lid van het Huis van Afgevaardigden (1886). 
Als woordvoerder der liberale meerderheid vond hij tegenover zich 
mannen van erkende bekwaamheid: ApPONYI, den sierlijksten 
redenaar in het parlement, den geduchten tegenstander van STE
FAN'S vader, en SZILAGYI, een der meest scherpzinnige onder de 
kritische geesten van dien tijd. Van STEFAN'S eerste optreden af 
hebben deze beide grooten hem nooit anders dan met waardeering 
voor zijn groote gaven au sérieux in den vollen zin van het woord 
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genomen. Zoo is het gebleven; men heeft STEFAN TISZA soms zeer 
fel bestreden, maar wie in het parlement zelf eerlijk van over
tuiging was, heeft aan TISZA'S eerlijkheid van overtuiging nooit 
getwijfeld en wie ze wel in twijfel trokken bleken in de ure van 
het gevaar, zelf alle eerlijkheid van overtuiging te missen. Met 
zijn groote tegenstanders, ApPONYI, KOSSUTH was TISZA persoonlijk 
bevriend. Het geheim van deze vriendschap lag wel in TIszA'szede
lijke grootheid. Allen, die sinds zijn heengaan over hem hebben 
gesproken en geschreven, erkennen die zedelijke grootheid. Er was 
in het Hongaarsche leven," schrijft bisschop RAVASZ, "geen na
tuurlijker, onmiddellijker, eenvoudiger mensch dan hij. Geen oogen
blik maakte hij er zich bezorgd over, of iets zijn beteekenis zou 
schaden of niet, of iemand om hem zou lachen. Men kon hem om
helzen, maar hem belachen nooit; hij was de eenige man, ten op
zichte van wie niemand zich kon veroorlooven te gekscheren dan 
hij zelf. Ik ken geen staatsman, wiens ethisch standpunt met be
trekking op zich zelf zoo absoluut geweest is als bij hèm. Wij heb
ben vele eerwaardige, groote mannen gehad, maar bij geen is de 
zedelijke grootheid zóó hoog gegroeid boven de menschen uit als 
bij hem." 

Dat was weer het geheim zijner onmiskenbare welsprekendheid, 
voertuig van zijn innigste overtuiging, die de sierlijkheid als uit
wendig sieraad versmaadt. Pectus est quod disertum facit, gold 
voor hem in volle mate. Hij streed met de overgave van zijn gansche 
persoon; hem was het niet te doen om den tegenstander te over
winnen, maar om hem te winnen. 

Hij was uit overtuiging liberaal, d. w. z. Hongaarsch liberaal. 
"Het Hongaarsche liberalisme kenmerkte zich door zijn gematigd
heid en eerbied voor de wet; door zijn begrip voor trapsgewijze 
ontwikkeling: het dacht er niet aan in 1848 en 1867 het land te 
wagen aan de chaos van het algemeen kiesrecht; het stond verre 
van het revolutionaire radikalisme, dat b.v. Frankrijk kenmerkte. 
Het had eerbied voor de historie, al deinsde het niet terug voor 
een grondig breken met het historische, dat als verouderd, on
rechtvaardig en onwaardig beschouwd werd; de adel deed reeds 
voor 1848 eigener beweging afstand van zijn privilegiën op staat
kundig gebied." 

TISZA'S geheele staatkundige leven is besteed geweest aan de 
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verdediging der politiek, die het compromis van 1867 tot uitgangs
punt en grondslag had. Daarom bepleitte hij samenwerking der 
beide zelfstandige staten van de Donau-monarchie op militair en 
oeconomisch gebied. Op oeconomisch terrein vulden het agrarische 
Hongarije en het industrieele Oostenrijk elkaar aan, in de militaire 
kwestie was Hongarije gebonden door zijn eigen belofte van 1723: 
"Het Hongaarsche volk heeft vroeger de beschaving en de vrij
heid moeten verdedigen tegen de Islam, het moet thans de Euro
peesche beschaving verdedigen tegen het groote gevaar, waarmee 
het Slavische absolutisme haar bedreigt," heeft TISZA herhaalde
lijk gezegd. Daarom verzette hij zich tegen de oppositie, die -
de eene partij meer dan de andere - uit nationalistische over
wegingen legeruitbreiding of belemmerde of door bepaalde eischen 
in haar resultaten verzwakken wilde. Vandaar de botsingen, die in 
1890 een einde maakten aan het ministerieele leven van zijn vader, 
in 1903 en 1912 aanleiding gaven tot een parlementaire obstructie, 
die zijn volle krachtsinspanning vereischten om ze baas te worden. 

In 1894 en 1895 kwam STEFAN TISZA op het eerste plan in den 
grooten kerk-politieken strijd, die eindigde met de invoering van 
den burgerlijken stand en de erkenning van de volkomen gelijk
berechtigdheid van alle godsdiensten, een onvoorwaardelijk breken 
met de laatste resten van de Habsburgsche politiek, die in het be
ruchte patent van 1 Sept. 1859 tot uiting was gekomen, maar ge
stuit was op den energieken tegenstand der Protestanten onder 
leiding van STEFAN'S vader en anderen. 

Na KOLOMAN'S dood in 1902 was STEFAN onbetwist de leider der 
"orthodoxe" groep van de liberalen. In 't volgend jaar werd hij 
minister-president. Het gold de dubbele taak der bestrijding van 
de obstructie en der doorvoering van de leger-uitbreiding. Het was 
een zware taak, want niet alleen had hij den openlijken tegenstand 
van de roerige elementen bij de oppositie te overwinnen, maar ook 
den geheimen, doch niet minder intensieven tegenstand van den 
troonopvolger FRANS FERDINAND. TISZA heeft veel vijanden gehad, 
doch weinige, die zoo verbitterd waren als de aartshertog. Deze, 
erfelijk belast met absolutisme en godsdiensthaat, bovendien door 
zijn huwelijk verbonden met Tschechische kringen, waarin de anti
pathie tegen Hongarije hoogtij vierde, verfoeide TISZA, in wien 
hij den meest typischen vertegenwoordiger van het Hongaren-
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dom zag - en niet ten onrechte -. "Patent-hoogverrader" noemde 
de aartshertog den Hongaarschen staatsman. 

De verkiezingen van 1905 kenmerkten zich door een anti-Tisza
hetze, pendant van de anti-Kuyper-hetze in hetzelfde jaar ten 
onzent. Het resultaat was een nederlaag voor de liberale partij 
en een tijdperk van parlementaire onvruchtbaarheid: tegen den 
wil van den monarch wilde de oppositie, nu meerderheid geworden, 
48er politiek drijven. Vergeefs, de omstandigheden dreven haar in 
de richting van '67. TISZA ontbond nu zijn partij en trok zich naar 
Geszt, het voorvaderlijk kasteel, terug. Eerst in 1910 achtte hij 
den tij d gekomen het politieke terrein weer te betreden. Hij richtte 
de partij van "de Nationale arbeid" op, waarin de tradities der , 
liberale partij herleefden. Zijn wederverschijnen in het parlement, 
aan het hoofd nu van een eigen, door hem zelf gevormde en ge
leide en bezielde partij, maakte den tegenstand der oppositie te 
scherper. Tot haar behoorden de socialisten, de nationalisten; een 
harer woordvoerders was ook MICHAEL KAROL VI, sinisterer nage
dachtenis. Een man, zonder begaafdheid, die zich naast TISZA, 
ApPONYI en ANDRAssy niet handhaven kon en toch een politieke 
rol spelen wilde. Hij kon zelf niet leiden, en werd dus geleid, ge
trokken, gezogen naar een radikalisme, dat Hongarije naar den 
rand van den ondergang bracht. 

Het eerste, wat TISZA te doen kreeg was de obstructie naar aan
leiding van de militaire wetsontwerpen, neer te slaan. Hij had 
geleerd: dat kan niet de minister-president, doch de kamervoor
zitter. Hij zette de reglementswijziging door, liet de lawaai-makers 
met de gewapende macht uit de zaal zetten, handhaafde streng de 
orde en - de obstructie was gebroken. Toch ging hij daarbij niet 
autoritair te werk, maar in nauwe samenwerking met de meerder
heid van het parlement, aan 't welk hij telkens weer het oordeel 
overliet, welks beslissing in goed- of afkeurenden zin hij telkens 
inriep. Dat was in 1912. Het volgend jaar werd hij minister
president. 

Als zoodanig werd hij een der hoofdpersonen in de voorge
schiedenis van den wereldoorlog van 1914-1918. Van zijn eerste 
optreden in het parlement af heeft hij beseft en voorzien, dat 
vroeg of laat die worsteling der volken komen zou; toch heeft 
hij zich niet met fatalisme overgegeven aan de gedachte van het 
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onvermijdelijke, maar in die kritieke dagen heeft hij gedaan, wat 
hij kon om de "ultima ratio" af te wenden. Tot ook hij zijn op
vatting wijzigde. "Volkomen helder is de historie van het "hoe" 
van die wijziging niet. Op den dag van zijn gewelddadigen dood 
heeft hij vele stukken, die hij op dat tij dstip voor anderen com
promitteerend achtte, vernietigd. Of daarbij ook documenten zijn 
geweest, die op deze kwestie licht hebben kunnen werpen, is 
natuurlijk onmogelijk te zeggen. Vast staat, dat hij ongunstiger 
over Servië is gaan denken." Toen de oorlog eenmaal uitgebroken 
was, bleek het, dat hij eigenlijk de eenige staatsman was, in staat 
om het geweldige gewicht van de politieke leiding te dragen. 
BERTHOLD was luchthartig genoeg geweest om de zaken op de 
spits te drijven, in de eerste maanden van den strijd ontglipten 
hem de teugels en TISZA moest aan FRANS JOZEF voorstellen hem 
te ontslaan. Zelf zij n post over te nemen en naar Weenen het 
tooneel van zijn arbeid te verplaatsen achtte hij ongeraden. Zijn 
vriend BURIAN kwam in BERTHOLDS plaats. De eigenlijke leider der 
buitenlandsche politiek van de Monarchie was TISZA, die boven
dien die der binnenlandsche van Hongarije op zich voelde 
drukken. 

Dit duurde tot enkele maanden na FRANS JOZEF'S dood. Eind 
1916 volgde KAREL als keizer-koning op. Het is bekend, dat deze 
TISZA noopte als minister-president ontslag te nemen. Hoe onver
standig - om geen sterker woord te gebruiken - deze daad van 
KAREL was, bleek spoedig. De jonge vorst werd de speelbal van 
allerlei intriganten. De voornaamste van dezen, KAROL VI, werd 
steeds meer zelf de speelbal van de uiterste elementen. De krach
tige hand en het ervaren hoofd van TISZA werden in de leiding der 
zaken gemist en niemand bleek in staat hem te vervangen. Daarbij 
werden hem de grofste verwijten gedaan: hij was de oorzaak van 
den oorlog en dus van de ellende geweest, hij wilde geen vrede en 
hield ze tegen; hij was de oorzaak van het lij den van het volk. Zoo
veel verwijten, zooveelleugens, maar ze werden geloofd. 

De oorlog bleek niet meer vol te houden, TISZA zelf, die het langst 
nog aan een gunstige keer heeft geloofd, moest erkennen, dat de 
nederlaag een feit was. Toen kwam ontbinding, de revolutie. 
KAROL YI meende, dat hij het land redden kon en het volk geloofde 
het mee. Een revolutionaire regeering - hij aan 't hoofd -
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maakte zich los van Habsburg. Op 31 October gingen eenige moor
den aren naar TISZA'S woning en maakten met een paar geweer
schoten een eind aan zij n leven. 

Na zijn dood en na den val van het Bolsjewistische regiem in 
1919, toen de waarheid weer voor het voetlicht der publieke 
meening verschijnen kon, bleek het, welk een onverantwoordelijke 
daad, welk een misdaad deze moord geweest was, welk een recht 
TISZA had gehad voor KÀROLYI en de zijnen te waarschuwen. De 
man, bij zijn leven door velen verguisd, maar ook door nog meer 
vereerd en geacht, steeg nog meer in de achting en waardeering. 
Zijn onkreukbaarheid bleek zonneklaar. Ook en niet het minst 
in de behandeling der nationaliteiten. Had men hem niet tegen
gewerkt, dan zou' het hem misschien gelukt zijn, op den duur 
betere verhoudingen te scheppen. 

Men heeft hem een Calvinistisch staatsman genoemd. Toch moet 
men zich hoeden hem naast een man als KUYPER te plaatsen. Deze 
was vóór alles theoloog en in de Gereformeerde literatuur, in de 
reformatorische theologie doorkneed. Dat was TISZA niet. Al heeft 
hij in de Hongaarsche Gereformeerde Kerk verschillende en veel 
omvattende functies bekleed, deze waren uitsluitend van admini
stratieven aard, een theoloog was hij geenszins en een enkele maal, 
als hij zich op dit terrein waagde, moesten de predikanten zich 
tegenover hem stellen. De grondslag van zijn godsdienstig bestaan 
was ongetwijfeld Calvinistisch, zijn ernstige puriteinsche moraal 
wortelde in de Gereformeerde religie, maar een sterke piëtistische 
inslag valt in hem niet te miskennen. Wil men hem met een staats
man vergelijken, dan denk ik in de eerste plaats aan GLADSTONE, 
met wien hij niet alleen in levenstragiek, maar ook in karakter
trekken veel gemeen heeft. In alle geval was hij een zeer merk
waardig man, een man "singulier in alles", van wien bleek, dat 
hij geen vijanden had dan alleen de vijanden van zijn vaderland; 
een lof, die alle staatslieden hem benijden kunnen. 

8tefan Tisza en de Nationaliteiten. 
De vraag, wat nationaliteit is en waardoor de eene zich van 

de andere onderscheidt, heeft vele geesten beziggehouden. De ge
dachte, dat de volkstaal een der belangrijkste, zoo niet het eenige 
kenmerk is der nationaliteit, gaat in haar algemeenheid op het 



GRAAF STEFAN TISZA 249 

humanisme en de Oudheid terug, doch als welgefundeerde meening 
werd ze eerst uitgesproken in de dagen der Aufklärung en der 
Romantiek. HERDER schreef in zijn "Ideen zur Philosophie der Ge
schichte" (1784) de uitspraak neer, dat "zich de genius van een 
volk nergens meer dan in de physiognomie van zijn taal open
baart." Hij noemde de taal het bizondere middel tot vorming der 
menschen, meende haar naast navolging en verstand een beslissende 
rol bij de uitvinding van alle wetenschappen en kunsten te moeten 
toebedeelen, en zong in een afzonderlijk hoofdstuk de lof van het 
Grieksch en de Grieken. De wijsgeer FICHTE sloot zich bij deze 
gedachte van HERDER aan, toen hij in 1807 tijdens de bezetting 
van Berlijn door de Franschen zijn beroemde "Reden an die 
Deutsche Nation" uitsprak. Hij achtte, dat de grenzen van zijn 
Duitsche vaderland zich uitstrekken "so weit die deutsche Zunge 
reicht", en verkondigde, dat allen, die dezelfde taal spreken, daar
mede reeds door de natuur met een menigte van onzichtbare ban
den aan elkander verbonden en daarom niet in vele staten verdeeld 
mogen zijn. FICHTE aarzelde niet, er de gevolgtrekking aan te ver
binden, dat zij, die eenzelfde taal spreken en van dezelfde oorsprong 
zijn, geen vreemde elementen van anderen oorsprong en met afwij
kende taal in zich opnemen kunnen op straffe van bedenkelijke 
verwarring en ernstige belemmering in de voortgang van eigen 
beschaving. Daarmede was de taal tot het hoofdkenmerk der 
nationaliteit verheven, het principe uitgesproken, dat alleen dàn 
aan de rechten der nationaliteit was voldaan, als alle beletselen 
voor het samenvallen van taal en land of staatsgrenzen waren 
weggenomen. VON HUMBOLDT verklaarde kort en goed: het ware 
vaderland is eigenlijk de taal. 

HERDER en FICHTE hebben niet vermoed, dat ze nog andere gees
ten hebben wakker geroepen dan alleen die van het Duitsche volk. 
In zijn wezen hebben ze daarmede gegeven den inzet van den 
nationaliteitenstrijd, die Europa gedurende de 1ge eeuwen tot 
in onzen tij d heeft beroerd en nog niet tot een bevredigend einde 
is gebracht. De Romantiek heeft zich van het beginsel meester ge
maakt en met haar bekende vaagheid en subjectieve gevoelsmystiek 
er meer mee gedweept dan het helder doorgedacht. Met name 
de Slavische volken zijn er door gegrepen en zonder zich reken
schap te geven van zijn eenzijdigheid hebben zij het weer aan-
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gegrepen en zijn ze een bron van onrust geworden voor zichrelf 
en anderen. 

Maar met het poneeren van de stelling: "de taal is gansch het 
volk", of "het eigenlijke vaderland is de taal" was ze er verre 
vandaan algemeen te worden erkend. Men ging zich nader reken
schap geven van de beteekenis van den omvang van het begrip 
Nationaliteit en men kwam tot de slotsom, dat het meer omvat 
dan HERDER en FICHTE, HUMBOLDT en SCHLEGEL meenden, en tege
lijk dat de nauwkeurige bepaling van het begrip steeds moeilijker 
werd. EÖTVÖS wees er in 1851 al op, dat wel overal het groote 
woord "nationaliteit" gehoord werd, maar dat geen twee menschen 
er hetzelfde onder verstonden; hij toonde aan, dat nationaliteit 
en gemeenschappelijke taal geen identieke begrippen zijn en bracht 
daarmee de ontwikkeling van het begrip zelf een grooten stap 
vooruit. STAHL erkende, dat nevens de taal de zeden en wat hij 
noemt de "Lebenswürdigung" van een volk beslissende kenmerken 
zijn van zijn nationaliteit en dat de eenheid van ras en bloed daar
bij op den achtergrond treedt en hij ontkende het goed recht van 
het verzet van de zij de van hen, die met geweld een Z.g. nationale 
eenheid wilden tot stand brengen, daar volgens hem het recht 
en het aanzien van den staat als realiseering der volksgemeenschap 
verre uitgingen boven de toevallige natuurlijke verhoudingen der 
onderdanen. 

In onzen tijd heeft ERLER in een lijvig boekdeel 1 ) de kenmerken 
der nationaliteit, die reeds tot een zevental waren aangegroeid, 
aan een ernstige toetsing onderworpen en over die zeven het 
"gewogen, maar te licht bevonden" uitgesproken. Volgens hem is 
een objektieve waardeering van het begrip nationaliteit onmogelijk 
en daarom neemt hij de toevlucht tot een subjectieve verklaring, 
die omdat zij subjectief is de waardeering niet gemakkelijker 
maakt. In zooverre heeft hij volkomen gelijk, dat in den ganschen 
strijd der nationaliteiten en over de nationaliteit het subjectieve 
element een sterke, we mogen zeggen een overwegende rol, speelt 
en dit verklaart ook weer het verwarrende en verwarde, het vage 
en tevens hartstochtelijke, dat dezen strijd in den loop van de 
laatste eeuw kenmerkt, niet het minst in de Donau-monarchie 
met zijn tiental nationaliteiten. Daarbij komt nog dat in weerwil 
van alle ernstig wetenschappelijke bewijs, dat de taal niet het 
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eenige en uitsluitende kenmerk der nationaliteit is, de meerderheid 
der strijders in de praktijk de volkstaal tOch als het criterium heb
ben aangenomen en zij hardnekkig hebben geweigerd te erkennen, 
dat er voor een volksgemeenschap nog andere, dikwijls gewich
tiger belangen, n.l. die van oeconomischen en politieken (vooral 
buitenlandschen) aard zijn dan alleen het samenleven in een 
ééntalige volksgemeenschap. 

De Hongaarsche politiek had te rekenen met de Rumeensche, 
Kroatische, Slovakische en Duitsche nationaliteit. Als we daarover 
achtereenvolgens handelen, moet men bedenken, dat het woord 
nationaliteit deze wijziging in zijn beteekenis onderging, dat er 
niet meer zoozeer het complex kenmerken dan wel de verzamel
naam het volk zelf, dat ze draagt, onder verstaan wordt. 

De Rumeensche nationaliteit. 
In de eerste helft der 15e eeuw maakten twee ltaliaansche huma

nisten, BONFIDlUS en AENEAS SILVlUS DE PICOLOMINI, die later Paus 
PlUS II werd, een reis door Oost- en Zuid-Europa. In de landen 
ten N. van den benedenloop van de Donau hoorden ze een taal 
spreken, die verwant was aan hun moedertaal, wat hen tot de con
clusie bracht, dat zij te doen hadden met nakomelingen van de 
Romeinsche bezetting, welke keizer TRAJANUS in Dacia, de pro
vincie, die het tegenwoordige Wallachije, Moldavië en Zevenburgen 
omvatte, gelegd had. De conclusie was op zijn zachtst gesproken, 
voorbarig, immers zij ging uit van de veronderstelling eener 
continuïtiet, welke zich over meer dan duizend jaren uitstrekte en 
bij de snelle wisseling der bevolkingen in en ten N. van de Balkan 
gedurende die vele eeuwen krachtiger wetenschappelijk bewijs be
hoefde dan beide humanisten in hun ijver voor de grootheid der 
Romeinsche traditie noodig keurden. Reeds op zichzelf genomen 
zou het verwondering baren, dat zich op zulk een afstand van 
Italië een taal zou ontwikkeld hebben, die zoo sterke verwant
schap met het ltaliaansch vertoont, temeer, daar het enorme tijds
verschil bij alle gemis aan contakt tussen de boerenbevolking in 
Wallachije en Moldavië eenerzijds en het Apennijnsche schier
eiland anderzij ds een rechtstreeksch verband ten eenenmale zou 
uitsluiten. Later taal-onderzoek wees bovendien uit, dat behalve 
Slavische invloeden ook sterke Albaneesche en Grieksche op de 
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Roemeensche taal hebben gewerkt, zoodat de fundamenten onder 
de conclusie van de beide humanisten steeds wankeler werden. 

Was nu deze kwestie, over wier oplossing de meeningen der ge
leerden, ook bij de Roemenen zelf, nog immer uiteenloopen, in 
de studeerkamer dier geleerden gebleven, dan had ze tot een onge
twijfeld interessant academisch debat kunnen leiden en zou mis
schien uit de "choc des opinions" de waarheid te voorschijn zijn 
gekomen. Maar wat de beide humanisten der 15e eeuw allerminst 
hebben kunnen vermoeden, de politiek der 18e, 1ge en 20e eeuw 
heeft zich van hun voorbarige conclusie meester gemaa'kt, ze tot 
een onwedersprekelijke waarheid verheven en deze weer gebruikt 
als de drijfkracht voor een irredentisme, dat de 1ge en 20e eeuw 
heeft verontrust en aanleiding gegeven tot allerlei onrecht en onge
rechtigheid. 

Bij gebrek aan voldoende bronnen is de geheele kwestie over
woekerd geworden door een menigte beweringen en het vinden 
van de waarheid is bemoeilijkt geworden door een nationalistisch 
verzet, dat achter iederen twijfel uit wetenschappelijk oogpunt 
geuit, een vijandelijken aanval op de nationale eer vermoedt. Voor 
dien twijfel is alle grond, want wel mogen zij, die deze Romaan
sche taal spreken, zich met zekeren trots Roemenen noemen en 
daarmee op hun band met het oude Rome den nadruk leggen, het 
is aan de vurige aanhangers van deze veronderstelde continuïteit, 
zooals JORGA '2) en XENOPOL 3) niet gelukt, de breede klove van 
tien eeuwen, die er in de historie ligt tusschen TRAJANUS en 
ANONYMUS, de eerste kroniekschrijver, die van Walachische volk
stammen spreekt, te overbruggen. Waar nog weer bij 'komt, dat de 
tegenwoordige wetenschap scherp onderscheidt tusschen een taal 
en degenen, die haar spreken, en ernstig waarschuwt voor licht
vaardige conclusies op het gebied der ethnografie. 

Toen de Hongaren onder ARPÀD tegen het einde der ge eeuw 
zich vestigden in het land, thans nog door hen bewoond, vonden 
zij in de vroegere Romeinsche provincie Dacia wel andere vol'k
stammen, maar geen Walachen of Roemenen; slechts in Zeven
burgen vonden zij enkele kleine groepen. De schouwplaats van 
de oudste geschiedenis van het tegenwoordige Roemeensche volk 
was het Balkan-schiereiland, waar ze in nauw kontakt waren met 
de Bulgaren, een Finsch-Ugrische volksstam, die zijn oorspronke-
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lijke eigen taal verloren en een Slavisch dialekt aangenomen had. 
De Rumenen waren in de 10e eeuw nog een zwervend herders
volk, eerst in de He en 12e eeuw verwisselden zij dit zwervers
bestaan met de vaste woonplaatsen in de vlakte van de Donau ten 
Zuiden van de Transilvanische Alpen, het historische Roemenië. 
De invallen der Tartaren hadden Zevenburgen en de Oostelijke 
deelen der Hongaarsche laagvlakte zoo ontvolkt, dat aanvulling der 
bevolking met Duitsche en Walachische bestanddeelen aan de 
Hongaarsche 'koningen gewenscht voorkwam. Sedert het midden 
der 14e eeuw werd die immigratie van Walachen sterker tenge
volge van de veroveringen der Turken in de Balkan, Vloor wie 
deze Wal ach en de vlucht namen achter de veilige berghoogten 
der Transilvanische Alpen. Ze beloonden de gastvrijheid hun be
toond, vaak slecht; over hun wandaden we.rd herhaaldelijk ge
klaagd en krachtige maatregelen werden door koning MATTHIAS 
tegen hen genomen. Toen in later tijd de kans bestond, dat nog 
meer groepen Zevenburgen zouden binnenkomen, liet de Ween
sche regeering er bij DE PORTE op aandringen, dat ze haar onrus
tige onderdanen binnen haar grenzen houden zou. De pogingen 
der Zevenburgsche vorsten, GABRIEL BETHLEN en de RAKÓCZY'S, deze 
Walachen met het Protestantisme bekend te maken, leden schip
breuk op den passieven tegenstand der Grieksch-Orthodoxe geeste
lijkheid, opgevoed in de Byzantische en Slavische geestessfeer en 
op de geringe ontwikkeling der Walachen, aan wie het meer dog
matisch ingestelde Protestantisme te hooge intellectueele eischen 
stelde. Die pogingen hebben alleen tengevolge gehad een zekere 
'Ûntwaking tot nationaal zelfbesef der Rumenen. Dit nationale zelf
bewustzijn ontving een nieuwen prikkel, toen tegen het einde 
der 17e eeuw het aan de Habsburgers gelukte een groot deel dezer 
Walachen als Grieks-Katholieken nader aan het Pauselijke Rome 
te verbinden. In het begin der 18e eeuw nam de paus de Roemeen
sche candidaten voor het Grieksch-Katholieke priesterschap op in 
het collegium de propaganda fide te Rome. Van deze tijd af dag
teekent de beoefening van de taalkunde en geschiedschrijving in 
Daco-Romaanschen geest en het streven naar nationale en poli
tieke rechten. 

Het was jammer en zeker onverstandig, dat dit nationaliteits
besef zich ontwikkelde in een anti-Hongaarschen geest. Over de 
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hervormingen van JOZEF II waren de Roemenen in Zevenburgen 
evenmin tevreden als de Hongaren en toch, toen de laatsten zich 
gingen verzetten, meenden de eersten, dat het hun belang was 
tegen hun Hongaarsche landgenooten partij te kiezen: de opstand 
van HORÀ in 1784. Het karakter van deze beweging was zoowel 
politiek en nationaal als sociaal. Na de onderdrukking van dezen 
opstand werd een gerechtelijk onderzoek ingesteld en dit wees uit, 
dat de klachten en eischen, door de Rumeensche pachters aan de 
overheden voorgelegd, opgesteld waren door Rumenen, vooral 
Grieksch-Oostersche priesters, die in deze aangeboden schrifturen 
zich dikwijls in dreigende taal beriepen op de Russen. Dit resul
taat had weer ten gevolge, dat velen uit de toenmalige Hongaarsche 
ambtelijke kringen geloofden, dat Russische handen van buiten af 
het geheele oproer hadden aangestookt. Zooveel is wel zeker, dat 
Rusland steeds meer de rol van beschermheer der Grieksch
Oostersche Christenen in den Balkan begon te spelen, dat hun 
priesters in de Czaar hun geestelijk hoofd en hun verdediger tegen 
Grieksch-Katholieken en Protestanten begonnen te zien en de 
nationale kwestie nog door een zeker imperialisme van de Grieksch
Oostersche kerk werd vertroebeld. 

In 1791 boden een Grieksch-Orthodoxe en een Grieksch-Katho
lieke bisschop aan LEOPOLD II de Supplex libellus Valachorum aan, 
waarin zij verzochten, dat de Roemeensche geestelijkheid dezelfde 
rechten zou hebben als die van de andere nationaliteiten, dat in 
verhouding tot de bevolkingsterkte der Rumeniërs ambtenaren 
en volksvertegenwoordigers van hun nationaliteit zouden worden 
benoemd en dat alle godsdiensten en nationaliteiten gelijke vrij
heden bij gelijke verplichtingen zouden genieten. Hierbij beriepen 
zich de pleitbezorgers der Rumenen op hun historische rechten, 
die zij in den loop der tij den door allerlei omstandigheden waren 
kwijt geraakt, en voor wier grondslagen zij naar ANONYMUS en 
TRAJANUS verwezen: invloed van den geschiedkundigen en filolo
gischen arbeid van SINKAl, MICA en anderen, de stichters van de 
Daco-romaansche school en leerlingen van het collegium de propa
ganda fide te Rome, dat op deze wijze de Grieksch-Oostersche ten
denzen in het Oostelijk deel der Habsburgsche monarchie in de 
kaart speelde. Het bolwerk voor deze nationalistische Roemeensche 
historie-beschouwing werd de school, te BALÀZSFALU in 1754 opge-
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richt door een Grieksch-Katholieke bisschop en in later tijd uit
gebouwd tot een gymnasium. Het spreekt vanzelf, dat de Hongaar
sche Zevenburgers het antwoord niet schuldig bleven op de pole
miek van deze school, en dat de verhoudingen er onder leden. Want 
de Hongaren stemden allerminst toe, dat zij zich in Zevenburgen 
ten nadeele der Rumenen de positie van overheerschers hadden 
veroverd en die handhaafden; hun grondbezit was wettig ver
kregen en de Roemeensche pachter op hun grond was hun op 
wettige wij ze ondergeschikt. 

Ze waren te minder geneigd tot toegeven, daar deze nationali
teitsbeweging steun ontving uit Rusland. Immers in een "Regula
ment organic" hadden de Russen ten behoeve van hun Roemeen
sche distrikten een regeling voor het maatschappelijk en oeco
nomische leven gegeven, die een verlichting bracht voor deze 
distrikten. De Zevenburgsche Rumeensche boerenstand kreeg 
hiervan spoedig kennis, hij meende dat dit "Regulament" gunstiger 
voorwaarden schiep dan waaronder zij leefden, en velen begonnen 
in dezen tijd (begin 1ge eeuw) te verkondigen, :dat weldra de 
Russen komen zouden, de beschermers der Orthodoxe Christenen, 
en dat zij ook hen bevrij den zouden uit de macht der Heeren, ge
lijk zij de broeders aan de overzij de der bergen van de tyrannie 
der Turken en Grieken verlost hadden. In 1831 werd in Zeven
burgen ernstig gevreesd voor een Roemeensche boeren-opstand, 
pendant van die van 1784, en Russische ophitsing vermoed achter 
de werkzaamheid van een zekere CATHERINA VARGA, wier invloed 
op het volk bekend en berucht was. 

Er ontstond in de eerste helft der 1ge eeuw tusschen de Roe
menen in Hongarije en in de vorstendommen (Walachije en 
Moldavië) een zeker gemeenschapsgevoel en daaruit groeide weer 
het irredentisme, dat in deze tij den voor 't eerst meer beslist in 
geschrifte op politiek terrein zich uitte. Dat beteekent niet, dat 
alle Rumenen warm voelden voor deze beweging; slechts zij, die 
zich de vertegenwoordigers van het volk noemden, een kleine, be
weeglijke, en licht bewogen groep, propageerde haar, terwijl de 
groote meerderheid der boerenbevolking meer voelde voor oeco
nomische verbetering dan voor staatkundige eenheid met een be
volking der vorstendommen, die èn oeconomisch, èn intellectueel 
het minder hadden dan zij onder het verwerpelijk geachte Hon-
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gaarsche bewind. Die bevolking der vorstendo~men onderging 
den invloed van hun Zevenburgsche taalgenooten, bij wie ze verre 
ten achter stonden. Het "Regulamentorganic" regelde ook het 
onderwijs en dit vond weer zijn krachten in Zevenburgen en de 
andere deelen van Hongarije, vanwaar een aantal jonge mannen, 
in den geest van het Daco-Romanisme opgevoed, naar de vorsten
dommen trok om er als onderwijzers en leeraren een werkkring 
voor zich zelf en een arbeidsveld voor hun ideeën te vinden. De 
Weensche regeering, de keizerlijke diplomatie begunstigde hun 
anti-Turksche werkzaamheid, in haar kortzichtigheid zich er geen 
rekenschap van gevende, dat ze bezig was zichzelf en de Monarchie 
te schaden. 

Die kortzichtigheid kwam nog duidelijker aan het licht in het 
veel en fel bewogen jaar 1848. Het Zevenburgsche Hongarendom 
had twee politieke wenschen: een liberale regeling hunner verhou
ding tot den bodem met opheffing der hoorigheid, wil men der lijf
eigenschap, en vereeniging met Hongarije. De eerste wensch vond 
instemming bij de Rumeniërs en de Saksers, de laatste bij de 
overige Hongaren, terwijl aangaande de tweede wensch de Rume
niërs eenigszins anders dachten (onder Rumeniërs natuurlijk weer 
de intelligentie te verstaan). Ze wilden wel de oppermacht van 
de Hongaarsche H. Kroon erkennen, maar tevens afzonderlijke 
burgerlijke gemeenschappen vormen, waar hun eigen taal de amb
telijke taal zou zijn. Een andere groep onder BARNUTIU en de Sak
sers verklaarden zich tegen de Unie, en de Weensche regeering om 
de Hongaarsche te dwarsboomen begunstigde hun tegenstand. 15 
Mei 1848 kwamen deze tegenstanders samen te Balázsfalu, ver
klaarden, dat de "supplex libellus Valachorum" van 1791 hun poli
tiek program was, eischten nationale zelfstandigheid van het Ru
meensche volk in Zevenburgen, het aantal afgevaardigden in ver
houding tot hun getalsterkte en Rumeensche officieren voor een 
Rumeensch volksleger. Het was voornamelijk de groep intellec
tueelen, die in de vorstendommen had gewerkt en in dat jaar weer 
over de bergen teruggekeerd was. 

Een andere vergadering, de bevolking in haar verschillende ge
ledingen vertegenwoordigend, kwam 30 Mei te Kolozsvár (Klau
senburg) samen, sprak haar instemming met een vereeniging met 
Hongarije uit en omschreef in een later wetsontwerp haar wen-
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schen, die vooral hierop neerkwamen, dat de nationaliteit en de 
taal der Rumenen erkend en haar positie verzekerd zou zijn. De 
Hongaren te Budapest wilden voor alles de eenheid van hun gebied, 
stonden er op dat het Hongaarsch de ambtelijke taal van de Hon
gaarsche staat zou zijn, maar dat verhinderde geenszins, dat de 
nationaliteiten niet alleen in hun kerken en scholen, maar ook in 
hun gemeenschappen en dorpen hun eigen taal zouden gebruiken. 
Er waren Rumenen, die vreesden, dat zij dan in het Hongaren
dom zouden opgaan, en daarom de gedachte eener federatie voor
stonden. 

Op 1848 volgde 1849, het jaar, dat de vrijheid van Hongarije 
en Zevenburgen voor langen tijd zag te gronde gaan. De Ween
sche regeering beloonde de Rumeensche nationalisten voor hun 
sabotage der wenschen van de Hongaren bitter slecht. De vredes
conferentie van Parijs (1856), de wording der ltaliaansche een
heid (1859 en 1860) veranderde het aspect. In 1859 werden de 
vorstendommen met een matige zelfstandigheid vereenigd onder 
CUZA; dit verhoogde het Rumeensche zelfgevoel, en gaf wijziging 
aan den koers der nationalisten; hadden zij tot nog toe staande 
gehouden, dat de zelfstandigheid van Rumenië zonder een vrij 
en onafhankelijk Hongarije onzeker was, thans verkondigde hun 
blad Romanul, dat de tij d gekomen was voor den overgang der 
hegemonie in Europa aan hetïLatijnsche ras, en dat deze hegemonie 
zich in het Oosten van Europa manifesteeren zou in de oprichting 
van een "Daco-Romanië", dat een bolwerk zou zijn tegen het naar 
het Zuiden opdringende Panslavisme en een vuurbaak zou zijn 
van de Latijnsche beschaving aan de Zwarte Zee." Als men be
denkt, dat de Rumenen in de vorstendommen van dien tijd nog 
voor een groot deel analfabeten waren, en de Rumeensche litera
tuur - naar JORGA'S eigen erkentenis - nog in de kinderschoenen 
stond, kan men zich voorstellen, welk een indruk deze taal maakte. 

CUZA'S eerzucht, die begeerige oogen sloeg op Zevenburgen en 
het Banaat, nam een snel einde, toen de vorst vervangen werd door 
KAREL VAN HOHENZOLLERN. Dit geschiedde juist in de dagen van 
de onderhandelingen over de "Ausgleich". Deze beteekende wat 
Zevenburgen betreft een - officieel althans - opgeven van de 
zijde der Weensche regeering van alle pogingen om de nationali
teiten in Oost-Hongarije tegen de regeering te Budapest uit te 
A. St. 3-m. XIV 17 
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spelen. De laatste van die pogingen was van 1863, toen te 
N agyszeben een vergadering onder de auspiciën van het Weensche 
hof samenkwam: reden, waarom de Hongaren weigerden er te ver
schijnen en ze te erkennen. Daar werd door de meerderheid ver
klaard, dat Zevenburgen een volkomen autonoom Kroonlandschap 
van de Oostenrijksche regeering zou zijn. DEÀK doorzag de be
doeling en voorzag de gevolgen. Gunstig voor zijn politiek was 
het feit, dat koning KAREL VAN RUMENIË het recht der Habsburgers 
op Zevenburgen erkende en van irredentisme niet weten wilde, de 
vereeniging van Zevenburgen met Hongarije als een interne aan
gelegenheid der Donau-monarchie erkende en daarin geen bena
deeling der belangen van zijn koninkrijk vermocht te zien. 

De Rumeensclte nationalisten in Zevenburgen wenschten voor 
dit kroonland dezelfde autonomie als Kroatië bezat: alleen de 
zaken, die Hongarij e en Zevenburgen beide aangingen, zouden op 
een gemeenschappelijke vergadering te Budapest worden behan
deld. Afgedacht van de mogelijkheid, dat dit een oplossing had 
kunnen zijn, was deze wensch in strijd met de voorwaarden, welke 
DEÀK als minimum aan FRANS JOZEF had voorgelegd, met de kans, 
dat deze, die het dualisme als uiterste concessie beschouwde, er in 
bewilligen z·ou. De fout der nationalisten was, dat ze zich blind 
staarden op een staatkundige autonomie en geen oog hadden voor 
oeconomische en internationale belangen, die een vereeniging met 
Hongarije raadzaam, zoo niet noodzakelijk maakten. 

Van groot belang was BISMARCK'S houding. In 't eerst scheen hij 
eenig wantrouwen te koesteren tegen een consolidatie der Donau
monarchie, duchtte hij haar toenadering tot NAPOLEON III en ried 
hij koning KAREL en zijn raadslieden aan zich voor hun buiten
landsche politiek naar Russische richting te orienteeren. Te 
Bukarest dacht men toen aan een anti-Oostenrijksch-Hongaarsche 
politiek van BISMARCK, die gunstig zou zijn voor de groot-Rumeen
sche wenschen, en die meening kwam tot uiting in een scherpe 
toon in de pers en op vergaderingen. De Hongaarsche minister
president ANDRÀSSY greep in, verklaarde tegenover de ltaliaansche 
gezant te Weenen, dat de vereeniging van het Duitsche volk onder 
Pruisische leiding hem sympathiek was, maar dat als BISMARCK 
pogingen steunde, die voor Hongarije gevaarlijk waren, hij genood
zaakt zou zijn te Parijs steun te zoeken. De ltaliaansche gezant 
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maakte zoowel koning KAREL als BISMARCK opmerkzaam op deze 
gezindheid, BISMARCK liet te Bukarest waarschuwen, dat de agitatie 
der Daco-Romaansche drijvers de vrede van Europa en de Hon
gaarsche belangen benadeelde en het daarom noodig was ze te 
doen eindigen. Koning KAREL handelde overeenkomstig die waar
schuwing en de Donau-monarchie bleef neutraal in den Fransch
Duitsehen oorlog. 

De wet van 1868 verzekerde aan de Grieksch-Oostersche kerk in 
Zevenburgen de volledige autonomie op het gebieif van kerk en 
school. Wel bleef het Hongaarsch de ambtelijke taal, maar dat 
verhinderde niet, dat de wetten in betrouwbare vertalingen ter 
kennis van de andertalige bewoners konden komen. Voor iedere 
bij de wet erkende nationaliteit was eenerlei recht met betrekking 
tot de oprichting van scholen en andere inrichtingen voor volks
ontwikkeling, voor de verzameling van gelden, het houden van ver
gaqeringen, de stichting van vereenigingen, zelfs het bijeen
roepen van nationale congressen, behoudens natuurlijk het opper
ste toezicht en de goedkeuring der Kroon. De alzoo opgerichte 
scholen waren gelijkgerechtigd met de staatscholen. Aan de univer
siteiten kon men zelfs de examens in zijn eigen taal afleggen. Dat 
neemt niet weg, dat de wet slechts één staatkunde, één volk en 
één staat kende, n.l. de Hongaarsehe; geen afzonderlijk staatsrech
telijk lichaam in den staat, zooals de Rumeensche nationaliteit, 
wel burgers, ingezetenen, die van een andere nationaliteit waren. 
De Rumeensche nationaliteit (dit woord nu weer als verzamel
naam opgevat) weigerde echter het goed recht van deze wet te 
erkennen, een meerderheid besloot in 1869 tot politieke passiviteit, 
d. w. z. ze weigerde aan de verkiezingen deel te nemen, afgevaar
digden naar het parlement te zenden en aan het politieke leven 
van den gansehen staat deel te nemen. Een aanzienlijke minder
heid keurde die passiviteit af en stond een actief deelnemen aan 
het staatsleven voor. 

Twee gebeurtenissen wij zigden het aspect: de Russisch -Turksche 
oorlog van 1877, die aan Walachije en Moldavië onder den naam 
van het koninkrijk Rumenië de volkomen zelfstandigheid bracht, 
en de oprichting van het blad de "Tribuna" als orgaan van de 
jongere Rumeensche intelligentie, in 1884. Dat de eerste gebeur
tenis het zelfgevoel der Rumenen stijgen deed, is te verstaan en 



260 DR. J. ITJESHORST 

dat de Rumeensche intelligentie in Zevenburgen dat verhoogde 
zelfgevoel deelde, was te verwachten. De jongeren onder hen 
scheidden zich van de oudere groep af, niet op politiek, maar op 
zuiver kultureel gebied; ze stelden zich tot taak hun literairen 
arbeid dichter te brengen bij het volk en te vervullen met een waar
lijk nationalen inhoud. Hun leider vonden zij spoedig in JAN 
SLAVICI en hun orgaan in de Tribuna. 

Lang bleven deze jongeren niet buiten de politiek, maar weldra 
namen ze een zeer geavanceerd standpunt in. Terwijl verschil
lenden onder de ouderen noch het dualisme, noch de staatsrech
telijke organisatie van Hongarije wilden aantasten, en anderen 
zoolang in de passiviteit wilden volharden, tot het federalisme hun 
als rijpe vrucht' in de schoot vallen zou, was de Tribuna van 
meening, dat men niet moest trachten zijn politieke wenschen te 
bevredigen binnen den kring van de Hongaarsche staatsorganisatie 
en niet in overeenstemming met het Hongaarsche volk. Daarop 
moest het Rumenendom zijn hoop niet vestigen, maar veeleer op 
de hulp van buiten die kring staande faktoren, tegen den wil van 
het Hongaarsche volk, desnoods met de schade van den Hongaar
schen staat. Daarmee werd dus openlijk vijandschap gepredikt 
tegen den staat, waartoe de Zevenburgsche Rumenen behoorden, 
terwijl in 1885 tot de Rumenen in het koninkrijk de oproep uit
ging: "Ontplooi overal de vaan van het irredentisme!" 

Het kan niemand die gevoel heeft voor recht, verwonderen, dat 
de Hongaarsche staat dit irredentistische streven, revolutionair, 
staatsgevaarlijk achtte en zijn maatregelen nam. De gedachte, die 
aan irredentisme ten grondslag ligt, is ten eenenmale verderfe
lijk, wijl ze het recht ondermijnt. 

Van die eenzijdige voorlichting was het geschrijf van een zekeren 
heer POPOVICI, die later nog van zich zou doen spreken, een ernstig 
symptoom. Zijn artikelen, in 1892 geschreven, in 1916 vermeerderd, 
werden in 1918 te Parijs uitgegeven in een boekje, dat tot titel 
heeft: La question roumaine. De beide laatste jaartallen spreken 
reeds een duidelijke taal, en het boekje zelf? Als de schrijver be

gint met de lyrische ontboezeming: "Sinds 17 eeuwen zijn we ge
scheiden van Rome, de onsterfelijke moeder van ons ras; 17 eeuwen 
hebben wij wederstand geboden en hoewel, zonder ophouden, de 
horden van Goten, Gepiden, Avaren, Hunnen, Hongaren, Tataren, 
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Turken en zooveel andere barbaren ons vaderland zijn binnen
gevallen den fakkel en het zwaard in de hand, door zoovele lange 
moeilijke, wreede eeuwen heen, hebben wij weten te bewaren de 
zoete en welluidende taal van onze voorvaderen en ons nationale 
geweten," dan weten we eigenlijk al wat we van iemand die met 
de historische waarheid zoo spelen kan, verwachten kunnen. Zon
der blikken of blozen verklaart hij den Hongaarschen held 
JOHANNES HUNYADI voor een Rumeen 4): niet de Hongaren streden 
onder hem en zijn zoon, koning MATTHIAS, tegen de Turken, maar 
het waren Rumenen. Hij beklaagt zich, dat in het Hongaarsche 
parlement geen pleitbezorger is van de Rumeensche zaak, maar 
vergeet te vermelden, dat de Rumenen zelf, zich door hun partij
kiezen voor de passiviteit, dien weg hebben versperd. De Hongaren 
willen - beweert hij - de Rumeensche kultuur dooden, en tegelijk 
vertelt hij, dat in Zevenburgen de Rumenen 3000 scholen hebben 
opgericht, wat een staat die het Rumenendom vijandig gezind is, 
toch waarlijk niet zou hebben geduld. 

Het boekje van den heer POPOVICI wemelt van historische 
onnauwkeurigheden, zijn verhalen van gruwelijkheden zijn onwaar
schijnlijk (op dat betreffende de ontvoering van Slowaaksche 
weezen kom ik nog terug) en door het gemis van Jbronnenaan
wijzingen misleidend. Ik bewonder de kalmte van den heer JANSCÓ, 
die dit boekje in zijn groote werk over het Rumeensche irreden
tisme bespreekt en kan alleen beklagen hen, die zich door een 
dergelijk geschrijf hebben laten voorlichten, want het draagt alle 
kenmerken van een dwaallicht. Beklagen ook hen, die er zich door 
van de wij s hebben laten brengen, hebben laten ophitsen tegen hun 
wettige regeering. Als ik hier nog vermeld, dat de heer POPOVICI 
in zijn chauvinisme en Hongaren-haat zoover gaat, dat hij met 
minachting spreekt over de door onpartijdige kenners hoogge
schatte Hongaarsche literatuur, en eigenlijk haar bestaan loochent, 
terwijl de zijne waarlijk tot op den huidigen dag nog niet bogen 
kan op een ARANY en een PETÖFI, dan kan ik voorloopig van zijn 
boekje, dat ik een pamflet genoemd heb, afscheid nemen. 

Dat de Hongaarsche geleerden met kracht de Daco-Romaansche 
veronderstelling hebben bestreden en nog bestrij den, valt te ver
wachten. Maar van veel meer belang is natuurlijk, dat Rumeen
sche geleerden van naam van die Daco-Romaansche continuïteit 
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niet willen weten, ze onhoudbaar verklaren en juist het tegen
deel met tal van argumenten verdedigen. Ik noem er slechts twee. 
In 1901 gaf de heer DENSUSIANU, leerling van den beroemden Parij
schen Romanist GASTON PARIS, een "Histoire de la langue 
roumaine" uit, waarin hij verklaart genoodzaakt te zijn de patriot
tische illusies, waaraan men in Rumenie nog vasthoudt, te ver
storen. De Rumeensche taalwetenschap is beheerscht door een 
weinig wetenschappelijken en te eenzijdigen geest; de meest extra
vagante theorieën hebben toegang gevonden bij de filologen en 
zijn verdedigd met een ijver, een fanatisme zelfs, die niet anders 
dan schade konden doen aan de wetenschap. Overwegingen, ge
heel vreemd aan een juiste beoefening van deze, hebben den 
doorslag gegeverl. Men ging zelfs zoover dat men in de oude 
teksten de slavische en Grieksche woorden verving door andere 
van Latijnschen oorsprong, die of wel bestonden, of uitgedacht 
Iwerden, om toch maar de Latiniteit van de Rumeensche taal, zij 
het dan door middel van vervalschingen, te bewij zen. Het vast
stellen van Slavische invloed op het Rumeensch werd als een hoon, 
een gebrek aan vaderlandsliefde gebrandmerkt 5). DENSUSIANU is 
overtuigd van het nauwe en langdurige contakt, dat tusschen de 
voorvaderen der Rumenen en de Albaneezen heeft bestaan en 
van een veel later binnendringen der eersten in de thans door hen 
bewoonde gebieden dan door JOROA en XENOPOL wordt ver
ondersteld. 

Niet anders denkt de nestor der Rumeensche taalwetenschap, 
ALEXANDRU PHILIPPIDE, er over. In een groot werk behandelt hij 
met "zeer wetenschappelijke grondigheid en objectiviteit",6), "de 
verschillende kwesties en bespaart hij "de politiek vooringenomen 
en daarom de waarheid vervalschende geleerden" niet "den ver
dienden spot". Een spot, die zich niet alleen richt tegen den waan 
van een Rumeens "ras", dat niet bestaat, daar het Rumeensche 
volk weinig Romeinsche, maar veel andere, zelfs Keltische elemen
ten bevat, maar ook tegen de Daco-Romaansçhe continuïteit, die 
met geen enkel document te bewijzen is. De waan heeft intusschen 
zijn verderfelijke politieke werking verricht en zijn funeste ge
volgen gehad. 

Maar, blijven dan toch de verwijten: magyarisatie en onder
drukking! Een bekend Fransch schrijver over staatkundige onder-
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werpen 7) gaf in 1903 een boekje uit: Le pays magyar, resultaat 
van een langdurige studiereis in Hongarije, begonnen in Zeven
burgen. Hij ontmoette er mannen uit de Hongaarsche en Rumeen
sche intelligentie. Hij roemt de laatste, doch nog meer de eerste. 
In hen prijst hij hun vaderlandsliefde en uitgebreide kennis, hun 
inspanning om het land te beschaven: zij vormen een leiding 
gevende groep, die voor geen enkele in andere landen onder doet. 
En dan gaat hij verder: "Daar en in het Hongaarsche volk op het 
platteland schuilt de dubbele kracht van Hongarije. Wanneer men 
spreekt van magyarisatie, van echte verhongaarsching, moet men 
niet denken aan maatregelen van het Bestuur of van de politie, 
die nergens succes hebben, maar aan deze élite: zij magyariseert 
noodzakelijkerwijze de mensch van verschillend ras, met wie zij in 
aanraking komt, door den natuurlijken invloed van een hooger 
staand intellect en beschaving." RECOULY vindt het jammer voor 
dit land (Zevenburgen), dat die élite nog niet talrijker is. Verder: 
;,Het spreekt van zelf, dat de Hongaren eischen ,dat hun taal, 
de officiëele taal, wordt gesproken in de scholen, die zij betalen 
en eenigszins wordt onderwezen in de scholen, wier oprichting zij 
vrijelijk toelaten: men onderwijst er overigens zoo weinig!" Er 
werden fouten gemaakt door de Hongaarsche administratie: bij 
persdelikten had zij kunnen verrnij den, dat de Rumeensche schul
digen voor slachtoffers konden poseeren. "Maar ruwe maatregelen, 
die een koude harde onderdrukking in 't leven riepen, nimmer 
in geen enkel opzicht. Men zal het hem, die het land ernstig 
heeft bestudeerd, nooit wijs maken." En dan schrijft RECOULY 
de ernstige beschuldiging neer: "Sinds enkele jaren schijnen 
de verhoudingen minder gespannen en de twist gestild, zooal niet 
geëindigd. Minder protesten, klachten, brochures, geen groote 
drukpersprocessen en geen klinkende memoranda meer. Booze 
tongen beweren, dat van de andere zij de der bergen het geld 

,heeft opgehouden te vloeien." 
Nog één ding! Heeft ooit de Hongaarsche regeering een besluit 

genomen als de Roemeensche in September 1937, toen zij eischte, 
dat alle ondernemers zouden zorgen, dat in hun bedrijven 75 % 
van de niet-vakkundige arbeiders en 50 % bij de andere cate
gorieën "ethnische Rumenen" zouden zijn? Nooit, nimmer! 

Er zijn in het Hongaarsche huis van afgevaardigden van de 
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zijde der oppositie wel eens harde, al te chauvinistische woorden 
aan het adres der Rumenen gehoord, de regeeringen hebben ze 
nooit overgenomen en de liberale partij heeft er zich nimmer aan 
schuldig gemaakt. Tegenover het gansche complex van onrecht
matige klachten en boosaardige misleiding heeft de liberale partij 
nimmer de eisch gesteld van onderdrukking der Rumeensche 
nationaliteit en nimmer gegrepen naar het gevaarlijke middel van 
kleingeestige politiek. Het tegendeel is waar: verzoenlijkheid en 
bevrediging achtte zij de juiste middelen om de Rumeensche natio
naliteit blijvend aan het vaderland te verbinden. 

STEFAN TISZA gaf uiting aan die gezindheid in zijn rede van 
20 September 1893 in het distrikt Bihar. Daar, waar de goederen 
der familie zich róndom Geszt uitstrekten 8) heeft hij de kwestie in 
de praktijk leeren kennen. Hongaarsche en Rumeensche pachters 
woonden er naast elkander; als hij spreekt van de goede verstand
houding tusschen die beide en van beiden tot hun landheer, spreekt 
hij uit eigen ervaring. Zijn rede is van groot belang, omdat ze de 
grondslagen bevat van zijn nationaliteiten-politiek, waaraan hij 
van zijn jeugd af tot aan zijn einde in zijn staatkundige en schrif
telijke werkzaamheid onveranderd getrouw gebleven is. Den achter
grond van deze rede vormen de gebeurtenissen van het vorige jaar. 
Er was een verscherping van de anti-Hongaarsche beweging der 
Rumenen in Zevenburgen te constateeren. De in 1881 opgerichte 
Rumeensche volkspartij had op haar vierde conferentie in 1890 
besloten tot het opstellen van een memorandum, waarin de ge
meenschappelijke wenschen zouden zijn vervat. Twee jaar later 
besloot zij een afvaardiging van driehonderd leden naar den koning 
te Weenen te zenden om hem persoonlijk het momorandum te 
overhandigen. FRANS JOZEF weigerde haar te ontvangen, omdat ze 
met voorbijgaan van de Hongaarsche regeering te Budapest zich 
tot hem wendde, en verwees haar naar den Hongaarschen Minister
president. De afvaardiging wilde dien wenk niet ter harte nemen, 
deponeerde het momorandum in het kabinet des konings te Weenen 
en vertrok. Uit Weenen werd het -aan den Hongaarschen Minister
president toegezonden, die het weer aan de onderteekenaars terug
zond met de verklaring, dat hij hen niet als de wettige vertegen
woordigers der Rumeensch-sprekenden in Hongarije beschouwen 
kon. Even groot als begrijpelijk was bij de Hongaarsche volksver-
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tegenwoordiging de verontwaardiging over deze inconstitutioneele 
daad. In Juli 1893 sprak een vijfde conferentie van de Rumeensche 
volkspartij haar instemming met het memorandum uit en besloot 
zij voor de daarin geuite wenschen verder te strij den. Drie dingen 
eischte zij: herstel van de autonomie van Zevenburgen, gebruik 
van de Rumeensche taal bij de administratie en de rechtelijke 
macht in de streken, door Rumeensch sprekenden bewoond, het 
aanstellen van ambtenaren van Rumeensche nationaliteit. 

De zaak van het memorandum eindigde met verschillende pro
cessen: het comité dat het memoranlum opstelde, werd in Mei 
1894 door de rechtbank der gezworenen tot Kolozsvár veroordeeld; 
tevoren was de Grieksch-Kath. bisschop van Nagy-Várad door 
een afgezetten priester van ontrouw aan het vaderland beschul
digd, bij welk proces de heele Rumeensch sprekende bevolking 
van het distrikt betrokken werd, en was de heer POPOVICI om den 
toon van zijn Replica die beleedigend voor den Hongaarschen 
staat en het Hongaarsche volk geacht werd, tot gevangen straf 
en geldboete veroordeeld. 

Onder den verschen indruk van deze gebeurtenissen hield TISZA 

zijn rede. In korte krachtige termen veroordeelt hij het van de 
zijde der agitatoren gebeurde als een poging om wantrouwen te 
zaaien tusschen den staat en de Rumeensche bevolking en de trouw 
aan het vaderland van de laatste in twijfel te doen trekken. En 
dan ontwikkelt hij zijn standpunt: Voorop staat deze grondwaar
heid, welke ieder moet erkennen, die een trouw zoon van dit 
vaderland wil zijn, dat de Hongaarsche staat een nationale staat 
is, geen nationaliteiten-staat zooals de agitatoren beweren. Het 
Hongaarsche volk stichtte en vormde dezen staat, drukte er het 
stempel op van zijn persoonlijkheid en tot geen prijs zal het er een 
haarbreed van prijsgeven. Daaruit volgt, dat de kultuurpolitiek 
van dezen staat slechts Hongaarsch zijn kan. De zorg voor de 
Hongaarsche taal en beschaving, de ontwikkeling en verbreiding 
van beide, niet met geweld, maar met de vreedzame middelen der 
civilisatie is de taak zoowel van den Hongaarschen staat als van 
de Hongaarsche maatschappij. 

Een tweede grondwaarheid vult deze eerste aan: dat de 
Hongaarsche staat de ontwikkeling van zijn kracht niet zoekt 
in de onderdrukking van de nationalitieten, maar in hun bevredi-
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ging en dus in een houding, die de wet eert, waardig is en groot 
van ziel, die hun achting wint en hun trouwe aanhankelijkheid 
verzekert. Twee wegen liggen open voor het Hongaarsche volk, 
reeds van den tijd der gronding van het Vaderland. De eene is 
de politiek van vuur en ijzer, van den uitroeiingsoorlog, de andere 
van de aan het onderworpen land toegestoken rechterhand der 
broederschap. Het Hongaarsche volk heeft van het begin af dezen 
tweeden weg betreden en dezen weg betraden in deze 1ge eeuw zon
der partij-onderscheid al diegenen, wier leiding invloed uitoefende 
op het Hongaarsche openbare leven. Ik geloof, gaat TISZA verder, 
dat zij recht en wijs handelden, omdat de toekomst van het 
Hongaarsche volk onveranderlijk verbonden is met den geest van 
eerbied voor het recht en van ware liberaliteit, omdat onze krach
ten te klein en onze wereldhistorische taak te groot is, dan dat 
wij zuiver op de ruwe kracht steunende onze plaats zouden kunnen 
behouden op de bewogen golven der wereldgebeurtenissen. Wij 
hebben zedelijke faktor en noodig. 

Wij moeten ons verzekeren niet alleen de achting en de sym
pathie van de beschaafde wereld, maar voor alle dingen de aan
hankelijkheid en de vaderlandslievende offervaardigheid van de 
in ons land wonende nationaliteiten, opdat wij allen, die van het 
vaderland gelijke vrije burgers zijn, met vereende krachten samen
werken aan zijn bloei. En wij volgen trouwen consequent deze 
traditioneele Hongaarsche politiek in weerwil van de hier en daar 
opduikende incidenten. 

Het is mijn vaste overtuiging, dat wij daarmede succes zullen 
oogsten. Volkomen succes, omdat de andertalige burgers van dit 
land moeten gaan inzien, dat er geen staat op het wereldrond 
is, welke de binnen zijn grenzen wonende nationaliteiten bekleedt 
met zooveel rechten, en ook dat de instandhouding van de Hongaar
sche staat en macht de eenige ernstige garaIl:tie vormt voor de 
instandhouding van hun eigen ras en nationaliteit. Zoo staat het 
in het bijzonder met onze Rumeensch sprekende medeburgers. 
De status van groote mogendheid van Oostenrijk-Hongarije is 
de eenige serieuse garantie van de onafhankelijkheid van Rumenië. 
En wat nu Bihar betreft, in dit district stond als broeder tegen
over broeder de Hongaar tegenover de Rumeen sinds menschen
heugenis. Het gros van die Rumeensche bevolking van Bihar heeft 
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nooit aanleiding gegeven tot wantrouwen. Wij konden in onge
stoorde eenheid tot aller welzijn genieten van de zegen der natio
naliteiten-vrede. Als we nu iets anders hooten, dan is dat het ge
volg van de omstandigheid, dat die weinigen, die gezworen vij an
,den zijn van het Hongaarsche volk, te midden van de Rumeensche 
bevolking het hoofd opsteken met voorbeeldelooze brutaliteit, dat 
zij gebruik makende van de groote vrijheid van vergadering en 
drukpers, de meest zwarte beschuldigingen uiten tegen het 
Hongaarsche volk. 

Als in ons allen tegen deze opruiers de vaderlandslievende toorn 
'Opvlamt, dan is dat zeer natuurlijk, maar ik vraag u, of we recht
vaardig, waardig en wij s handelen, als we dezen gewettigden 
toorn ook toonen jegens de vaderlandslievende kern van onze 
Rumeensche medeburgers, hen onder eenzelfde kap vangen met 
de strafwaardige ophitsers en wantrouwen, argwaan, tegenzin 
tegen hen allen koesteren? Om deze goede en betrouwbare elemen
ten voor ons te behouden, is voor alle dingen noodig, dat zij, die 
zich schuldig maakten aan aanslagen tegen hen, gestraft worden: 
maar ook - en dat is eigenlijk nog belangrijker - dat uit onze 
administratie en rechtspleging wordt geweerd, wordt weggenomen 
ieder misbruik en alles, wat er aanleiding toe geven kan, opdat 
aan kwaadwilligen de gelegenheid ontbreekt tot eenigen schijn 
van redelijke klacht. Dan is noodig de verbreiding van beschaving, 
van voorlichting, want slechts een onbeschaafd volk laat zich door 
zulke grove leugens als die der agitatoren (POPOVICI bv.) bewerken. 
En eindelijk moeten wij op politiek en maatschappelijk gebied 
trouw blij ven aan de wet, die eerbied voor het recht en broeder
lijke gezindheid van ons eischt. 

Is iemand een goed en trouw burger van ons land; laat hij dan 
ook een goed Rumeen zijn, zich hechten aan zijn ras en nationa
liteit, arbeiden aan de verzorging van zijn taal en zijn kultuur. 
Het is ongeoorloofd, hem dit kwalijk te nemen en hem dat op 
maatschappelijk of politiek terrein te laten gevoelen. Wij eischen 
niet, dat de Rumeen een renegaat wordt, maar dat hij een goed 
Rumeensch en goed Hongaarsch burger in één persoon zij. Iedere 
stap, die de verwezenlijking van deze wensch verhindert, ieder ver
schijnsel, dat met wantrouwen of verdenking van gebrek aan 
vaderlandsliefde den Rumeen zou drukken alleen daarom, dat hij 
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aan zijn nationaliteit gehecht is, bewijst eenig en alleen dienst 
aan de jegens het vaderland vijandige ophitsers, want zoo jaagt 
men in hun armen een ieder, die tot nu toe een trouwe zoon van 
het vaderland was. Daarom keurde TISZA de excessen, die in 
N agyvárad plaats hadden, zoo ernstig af en drukte hij de mannen 
en vrouwen van Bihar op het hart, dat ieder zijn plicht zou ver
staan, zooals hij die in het verleden toonde te kennen. 

In dien geest, in dat plichtsbesef der samenwerking sprak 
TISZA ook tot de Zevenburgsche Rumenen. Toen in Juli 1899 de 
nieuwe Grieksch-Oostersche bisschop te Arad werd geinstalleerd, 
verscheen aan de feestdisch ook TISZA en voerde hij er het woord. 
Hij betreurde het ten zeerste, dat hij geen Rumeensch verstond en 
hij dus niet 'kon 'spreken in de taal, waarin de vorige redenaren 
hadden gesproken. Maar hij was van meening, dat het toch vol
maakt onverschillig was of zij die het vaderland liefhebben in het 
Rumeensch of Hongaarsch spraken. Het Hongaarsche volk kon 
alleen zóó het duizendste jaar vieren van het bestaan van den 
Hongaarschen staat, omdat het de taal der burgers van andere 
nationaliteit niet onderdrukte en de toekomst zou het alleen heb
ben, wanneer het handelde in overeenstemming met dit verleden. 
Het had een groote taak, welke het echter alleen in eensgezind
heid met den Rumeenschen stam zou kunnen volvoeren. Van de 
andere zijde was er voor het Rumenendom geen andere weg tot 
geluk dan in de broederlijke overeenstemming met de Hongaren. 

Deze rede van TISZA maakte grooten indruk en verwekte groote 
geestdrift onder de aanwezige leiders van het Rumenendom. Hem 
beantwoordde POPEA, de Grieksch-Oostersche bisschop, die de 
nieuwe van Arad had gewij d .Hij zeide: Het gebrek was, dat zij 
tot nu toe niet hadden geweten, en niet kunnen uitspreken, welk 
een behoefte er was aan gemeenschappelijk elkander verstaan van 
Hongaren en Rumenen. TISZA wees in zijn redevoering den weg, 
welke zou leiden tot het verdwijnen van de wederkeerige wrij
vingen. In het belang van een wederkeerig elkander verstaan doe 
ieder zijn plicht en dan - Westerlingen moeten zich niet al te 
zeer verwonderen over deze enge verbinding van staatkundige en 
kerkelijke voorstellingen - zouden de poorten der hel ons niet 
overweldigen. Hij wenschte, dat de ideeën, door TISZA uitgesproken, 
in steeds wijder kring verbreiding zouden vinden. Ook sprak bij 
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die gelegenheid MANGRA, de latere Grieksch-Oostersche aartsbis
schop, bekend als een der ultra-Rumeensche politieke leiders en 
een der hartstochtelijkste agitatoren 9). Hij dankte TISZA voor zijn 
woorden, welke in de toekomst de denkende mensch den weg zou
den wijzen. Hij van zijn kant verwachtte niet alleen gedachten, 
maar ook daden. Het heeft aan TISZA niet gelegen, dat ze uit
bleven. De korte tijd van zijn eerste minister-presidentschap werd 
door den parlementairen strijd teveel in beslag genomen om meer 
te doen dan het weinige dat hij deed. 

Steeds is TISZA aan dit program getrouw gebleven en immer 
heeft hij geloofd, dat de Rumeensche kwestie en in het algemeen 
die der nationaliteiten langs dezen weg der bevestiging van de 
persoonlijke vrijheid en gelijkberechtigdheid zonder aanneming 
van nationaliteitsverschil kon opgelost worden. Hij leefde in de 
overtuiging, dat de Hongaarsche Rumenen tevreden zouden zijn 
met een ver gaande vrijheid in het gebruik van hun taal en in de 
ontwikkeling van hun kultuur, dat zelfs de uiterste nationalisten 
zich zouden laten verzoenen met den toenmaligen toestand door de 
verzekering, de beveiliging van hun stoffelijke en kultureele ont
wikkeling, door concessies op het gebied van het kiesrecht, zoodra 
zij van hun goeden wil blijk hadden gegeven. Dat hij teleurgesteld 
zou worden in zijn verwachting, dat zij eindelijk het gevaar ziende 
van hun actie, het staatsrechtelijk deel van hun program prijs zou
den geven en hun politieke actie zouden staken, heeft hij eerst 
op het eind van zijn leven ervaren. SZEKFÜ noemt dit in TISZA zijn 
"bovenaardsch idealisme". 't Zij zoo, doch zonder idealisme was 
het onmogelijk tegenover het ge stook van een POPOVICI en anderen 
staande te blijven. En was het geheel ongegrond? Ik citeer nog
maals RECOULY: "Het schijnt dat in zekere Rumeensche leerboeken 
over aardrijkskunde voor het toekomstige groot-Rumenië de Theiss 
als westergrens is aangegeven; maar dit is slechts een grap; ik heb 
er herhaaldelijk over gesproken met Rumeensche professoren in 
Zevenburgen en zij hebben altij d geglimlacht wanneer ik met hen 
over deze pretentie sprak." Heeft die glimlach iets anders betee
kend dan RECOUL Y vermoedde? Of hebben zij achter dien glimlach 
andere gedachten, niet voor hem bestemd, verborgen? En hebben 
zij ook TISZA met hun houding van loyaliteit bedrogen? Of hebben 
zij niet beseft de waarheid van zijn vermoeden, zijn voorspelling, 
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dat een autonoom Zevenburgen vroeg of laat en gewis een buit 
voor de politici in Bukarest zou zijn in weerwil van Rumeniës aan
sluiting in het geheim bij de Driebond van Duitschland, de Don:;tu
monarchie en Italië? 

Kroatië-Slavonië; de Zuid-Slavische beweging. 
De Zevenburgsche Rumenen hebben de Kroaten en Slavoniërs 

hun positie tegenover Hongarije en de H. Kroon benijd, doch wat 
de eersten benijdenswaardig vonden, voldeed de laatsten niet. En 
toch genoten zij een groote mate van zelfstandigheid. Sinds het 
begin der 12e eeuw (1102) waren hun landen in een personeele 
unie met Hongarije vereenigd: in dat jaar sloten twaalf Kroa
tische stammen met koning KOLOMAN een verdrag, dat de ko
ninkrijken Kroatië, Slavonië en Dalmatië aan hem onderwierp 
op deze voorwaarde, dat noch hij noch een van zijn opvolgers een 
vreemde tot bestuurder over de drie koninkrijken zou aanstellen. 
Na de slag bij Mohács (1526) sloten de drie koninkrijken zich 
vrijwillig bij de Habsburgers aan, na de Turken-oorlogen betuig
den ze hun wederom hun trouw; elf jaar vóór Hongarije hebben 
zij de Pragmatieke sanctie op den landdag te Zágráb van 1712 
erkend in deze termen: Wij zijn weliswaar toebedeeld aan, maar 
geen onderdaan van Hongarije; geen macht en geen slavernij heeft 
ons aan de Hongaren onderworpen: uit vrije wil hebben wij zelf 
hun koning erkend, ook in de toekomst willen wij hem erkennen, 
zoolang hij een Oostenrijker is." 

De opsmeltingspolitiek van het verlicht despotisme, die in de 
Habsburgsche landen zooveel verwarring stichtte en zooveel rech
ten aantastte, bracht de Kroaten nader tot de Hongaren. Tevoren 
reeds schijnen de voorwaarden voor een staatsrechtelijken en nati
onalen strij d tusschen beide volken ontbroken te hebben, en was 
de vereering der Kroaten voor de H. Kroon even groot als die 
der Hongaren; de afkeer van het absolutisme van JOZEF lIdrong 
hen tot samenwerking met het andere land van de H. Kroon. Na 
Jozefs dood verklaarden de vertegenwoordigers van de Kroaten 
dat zij: "met een onverbrekelijken band zich aan Hongarije ver
bonden," onder dit beding echter, dat hun zelfstandigheid niet zou 
worden aangetast en de verhouding, door de personeele unie ge
schapen, ongeschonden zou blijven. De overeenstemming tusschen 
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de Hongaarsche en de Kroatische politiek scheen dus volkomen, 
toen in 1790 (6 Juni) keizer LEOPOLD de Kroatische volksver
tegenwoordiging samenriep. Toch waren er enkele punten, die aan
leiding tot wrijving geven konden. De verhouding der beide landen 
was niet nauwkeurig geregeld, de autonomie van Kroatië berustte 
meer op het gewoonte-recht dan dat zij behoorlijk omschreven was. 

Daar kwam nog iets van ernstigen praktischen aard bij. 
In Hongarije was de invloed der Aufklärungsideeën sterker dan 

in Kroatië; vooral HERDERS invloed was er groot, want het feit, 
dat hij over de Hongaarsche taal de doodsklok had gemeend te 
mogen luiden (16e boek IJ) was geen beletsel geweest, dat velen 
zijn ideeën over het Christendom hadden aanvaard. Vele anderen 
daarentegen waren trouw gebleven aan hun oude Protestantsche 
of Roomsche geloof. Doch allen waren het daarover eens, dat aan 
de Protestanten volle vrijheid van godsdienst moest worden ge
geven en dat in Kroatië even goed als elders de bepalingen van het 
Tolerantie-edikt moesten worden nageleefd. Maar in Kroatië was 
in 1790 en nog jaren daarna de Roomsche kerk zóó machtig, dat 
een andere dan Roomsche politiek in dit land onmogelijk was. 
Gevolg was, dat de weinige Protestanten in Kroatië de oogen op 
Hongarij e gevestigd hielden. Zij hadden in Kroatië geen burger, 
lijke rechten en konden er geen grondbezit verwerven. Iedere 
drang, van Hongaarsche zijde uitgeoefend, als de gemeenschap
pelijke volksvertegenwoordiging saamkwam, werd gekeerd met het 
argument, dat die zaak daar niet thuis hoorde, want de kwestie 
der geloofsvrijheid botste op de municipale rechten, d.w.z. de vrije 
steden hadden daarover zelfstandig en ieder afzonderlijk te be
slissen. Die toestand heeft nog tientallen jaren voortbestaan. Zoo 
werd aan Hongaarsche Protestanten de handelsweg naar de haven 
Fiume door Kroatië afgesneden. 

Een andere kwestie was die der taal. Hongarije had niet het 
minste bezwaar de autonomie van Kroatië in binnenlandsche aan
gelegenheden te eerbiedigen, maar tegenover het toen nog kultu
reel achterlijke en oeconomisch zwakke Kroatië beschouwde het 
zichzelf als het hoofdland, temeer daar de H. Kroon toch de kroon 
was en is der Hongaarsche koningen, en voor het verkeer met 
Hongarij e wenschte het 't gebruik der Hongaarsche taal. Tevoren 
was het Latijn de staatstaal geweest: van de erkenning van het 
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Duitsch als officieele taal duchtten de Hongaren een aanwas van 
Duitschen invloed, waartegen ze zich in J OZEFS dagen zoo hard
nekkig hadden verzet; van een Kroatische taal was nog geen 
sprake; er leefden in deze landen een aantal Slavische dialekten, 
maar nog geen enkele van deze had het overwicht over de andere 
ver~regen. Daarom achtten de Hongaren het de gewenschte op
lossing, dat hun taal de regeeringstaal zou zijn voor de hun en 
de Kroaten gemeenschappelijke zaken, doch de laatsten voelden 
daarin een onderwerping, het woord "onderdrukking" werd in dit 
verband door sommigen gebruikt. Ten onrechte, meenden de Hon
garen, daar dachten ze in de verste verte niet aan. Het besef, dat 
beide staten alleen gemeenschappelijk sterk genoeg zouden zijn 
om aan de absoltttistische neigingen van het Weensche hof weer
stand te kunnen bieden, deed hen telkens weer naar een oplossing 
zoeken, wat vergemakkelijkt werd door het feit, dat tot 1830 van 
scherpe tegenstellingen geen sprake was. De Kroaten hadden geen 
bezwaar, dat de élite van hun volk Hongaarsch leerde, hoewel hun 
wel de vrees bekroop, dat op die wijze de Kroatische intelligentie 
zou worden gemagyariseerd, wat de Hongaren beslist ontkenden 
en wat slechts sporadisch het geval was. Het distrikt Zágráb be
sliste in 1830, dat de onderwijzers Kroatisch, Latijn en Hongaarsch 
moesten kennen en dat er in de toekomst geen professoren zouden 
mogen zijn, die geen Hongaarsch verstonden; in die besluiten 
was geen sprake van verraad aan eigen nationaliteit of recht, 
alleen was het de bedoeling aan een vruchteloozen strijd een einde 
te maken. Tegen de erkenning der Protestanten bleef de R. K. 
geestelijkheid, die over een groote oeconomische macht in Kroatië 
beschikte, zich nog verzetten. 

De Hongaarsche liberale gedachte vond een nieuwen bondgenoot 
in de Grieksch-Oostersche en Servische kringen in Beneden-Sla
vonië; de Slavonische adel was kleiner in getal dan de Kroatische, 
maar oeconomisch en sociaal sterker dan deze en grootendeels Hon
gaarsch gezind. 

Die toenadering was niet bizon der naar den zin van de Ween
sche politici. Achter die nationale vermoedden zij een anti-Duitsche 
stemming en ze achtten de nationale opleving nadeelig voor de 
rechten van den keizer. METTERNICH voelde zich veiliger, als hij 
de nationaliteiten tegen elkander uitspelen kon, daarom zag hij 
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veel liever een matige verdeeldheid - het mocht ook weer niet al 
te erg worden - tusschen Hongaren en Kroaten. Een onverwach
ten, doch welkomen bondgenoot meende hij in zijn kortzichtigheid 
te vinden in het opkomende Panslavisme, waarvan hij niet ver
mocht in te zien, dat het uitloopen moest op de vernietiging van 
de Monarchie, waarvan hij de zaken leidde. 

Dat Panslavisme is van Duitschen oorsprong. Reeds in de 17e 
eeuw hebben J ezuietische schrij vers gewezen op de gemeenschap
pelijke afstamming van alle Slaven; de eerste, die een Panslavisme 
verkondigde, was de Duitsche geschiedschrijver SCHLÖZER in een 
boek: Allgemeine nordische Geschichte (1771). De grootste be
teekenis had weer HERDER, die in zijn "Ideen" de Slaven ideali
seerde en de hoop uitsprak, dat deze volken, eenmaal zoo ij verig 
en gelukkig, uit hun slavenketenen zouden worden bevrijd. De 
Slavische intelligentie, die van deze gedachten aan Duitsche hooge
scholen kennis kreeg, heeft ze dankbaar aanvaard. Ze nam den 
geest der romantiek gretig in zich op en overtrof in het idealisee
ren haar Duitsche voorgangers. Op hun voorbeeld dweepte zij met 
een Slavische eenheid; zij stelde zich ten doel één Slavische taal 
en literatuur, terwijl ze in de verschillende Slavische talen slechts 
dialekten zag der ééne groote Slavische taal, die eenmaal de on
verbreekbare band om alle Slaven zou zijn. De "profeet" van het 
Panslavisme in Europa was de Slowaak JAN KOLLÀR, Luthers pre
dikant te Budapest. Hij stond in het eerst nog uitsluitend een kul
tureel Panslavisme voor en was van alle politiek afkeerig; zelfs 
meende hij, dat als de Slaven der verschillende landen elkanders 
dialecten leerden, en zoo steeds meer elkander verstonden en be
grepen, het verlangen naar een politieke eenheid zou verdwijnen. 
GA}, de Kroatische panslavist, die voorloopig aan een vereeniging 
op bescheidener schaal, n.l. die der Zuid-Slaven dacht, drukt het 
in dichterlijker taal uit: "In de arm der jonkvrouw Europa ligt 
Illyrië, de driehoek tusschen Skutari, Varna en Villach, als een 
lier, wier ontstemde en onharmonische snaren: Karinthië, Görz, 
Istrië, Krain, Stiermarken, Kroatië, Slavonië, Dalmatie, Ragusa, 
Bosnië, Montenegro, Servië, Bulgarije en Neder-Hongarije weer tot 
machtigen samenklank moeten worden gestemd I" 

Illyrie was de klassieke naam, die NAPOLEON in zijn "Illyrische 
provincie" had doen herleven, en onder welke GA} de verschillende 
A. St. 3-m. XIV 18 
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Zuid-Slavische landen als een Slavische eenheid in Zuid-Oost 
Europa wilde doen opleven. Allereerst ging het om de vorming van 
een Kroatische taal, die de band moest zijn, welke die deelen van 
het Slavische gebied bijeen zou moeten houden. Men ziet het ver
schil met Hongarije: het Panslavisme wilde de schepping van één 
een eenheid vormend kultuurvolk, het Hongaarsche probleem was: 
hoe zullen we een gegeven staat met een Hongaarsche kultuur, met 
de Hongaarsche nationaliteit doordrenken? "Daarmee was het 
wezen van de nationaliteiten-kwestie gegeven: zullen in de toe
komst de Slaven in Hongarije met afwijzing van het Hongaarsche 
vaderland en van den Hongaarschen nationalen staat hun besef 
van Slavische nationaliteit tot waardemeter van hun politieke 
moraal verheffen, of zullen ze met behoud van hun Slavisch
nationale kenmerken politiek trouwe burgers van den Hongaar
schen staat zijn" 10). 

Uit het oogpunt van taai-eenheid was Hongarije de Slavische 
landen een heel eind voor: terwijl in 1811 nog weinigen van zijn 
adel Hongaarsch spraken, waren twintig jaar later er nog weini
gen, die slechts Duitsch verstonden. GAJ kon wel verzekeren, dat 
het Slavische vaderland overal was, waar Slavisch gesproken werd: 
van de Adria tot den Chineeschen muur, en dat het Slavische volk 
het grootste was van de Europeesche volken, maar voor de lezers 
van zijn blad moest hij -+- 1835 er nog woordenlijsten in opnemen, 
omdat ze anders zijn artikelen niet verstonden. Zijn poging, een 
Illyrische taal voor zijn Kroaten te scheppen is tamelijk wel mis
lukt; zijn Illyrisme, op zichzelf genomen, is doodgeloopen, maar 
niet zijn invloed. De Kroaten waren nog ver van zijn ideaal ver
wijderd, de Katholieken vreesden voor Serviseering; hun R. K. ge
loof, hun Kroatische nationaliteit en de Hongaarsche constitutie 
waren de drie zaken, welke de Kroatische adel nooit geneigd zou 
zijn op te offeren. GAJ'S vriendschap met KOLLÀR maakte hem 
verdacht bij de Katholieken, die meenden, dat "de Illyriërs" hen 
Protestant wilden maken, terwijl zijn Panslavisme hun en de 
Hongaren te Russisch was. 

Het Panslavisme was trouwens ook geen eenheid meer: na den 
Poolschen opstand van 1830 was er een Russisch, waarvan de 
Polen, en een Pooisch, waarvan de Russen niets weten wilden, 
en van Weenen uit had men een Austrofiel Panslavisme weten te 
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vormen, als tegenwicht tegen de Hongaarsche nationale beweging 
en tegelijk tegen den Russischen invloed. Zoolang het Illyrisme 
rustige kultureele arbeid voorstond en alleen zich verzette tegen 
specifiek Hongaarsche eischen, als erkenning der Protestanten en 
invoering der Hongaarsche taal, ontving het steun van het Ween
sche hof, maar toen het tegenover Hongarije, waar toen reeds het 
dualisme verdedigd werd, de idee van een trialisme verkondigde, 
toen bovendien botsingen in Zágráb ontstonden, waarbij bloed 
vloeide, toen was de gunstige gezindheid voorbij en werd het ge
bruik der woorden Illyrisch, Illyrisme en Illyrië verboden (Jan. 
1843). Doch de Weensche politiek was niet consequent in haar 
optreden, ze had het ook moeilijk kunnen zijn, want de beweging 
zelf onderdrukken stond buiten haar macht. In datzelfde jaar 1843 
hield een Kroatische afgevaardigde in de volksvertegenwoordiging 
de eerste redevoering in het Kroatisch, de toon tegen de Hongaren 
van sommige Kroaten werd scherper en sommige Hongaren be
gingen de fout, dat ze hun geduld verloren. Het wantrouwen was 
gezet: de grootste fout lag naar DEÀK's verzekering bij de Kroaten, 
die zich bij de panslavistische beweging hadden aangesloten, want 
daarmee speelden ze in de kaart der Russen, en bedreigden ze de 
eenheid der landen van de H. Kroon. 

Nog was een vergelijk mogelijk, het aantal Kroaten, dat niet 
vijandig was tegen Hongarije, was nog groot genoeg, doch de 
Weensche regeering saboteerde die pogingen; in het geheim stond 
ze in betrekking met de Illyrische partij, terwijl DEÀK niet de eenige 
was, die in Hongarije de geesten leidde. De Kroatische kwestie 
werd tot een kwestie van Hongaarsche partij-politiek: de Kossuth
partij beschuldigde de regeering, dat zij Hongarije in de handen 
van Rusland spelen wilde; de Hongaarsche oppositie en sommige 
conservatieven zagen in de Kroatische politiek der regeering een 
schending van de Hongaarsche constitutie, omdat ze aanstuurde op 
een scheiding tusschen Hongarije en Kroatië. METTERNICH vol
hardde in zijn houding, hij maakte gebruik van GAJ'S diensten, ter
wijl hij wist, dat deze steeds feller vijand van Hongarije was ge
worden, hij hechtte zijn goedkeuring aan de Poolsche Panslavische 
beweging, die de Slaven, vooral in de Balkan, wilde revolutionari
seeren om den Russischen invloed in de Balkan te breken en hij 
besefte maar niet, dat hij met vuur speelde en de stemming onder 
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de Slaven èn de Hongaren in de Habsburgsche monarchie voor 
tientallen jaren bedierf. 

Als dan in Aug. 1847 het distrikt Zágráb besluit aan de Protes
tanten het burgerrecht te geven, het Latijn als officiëele taal te 
handhaven, maar het Hongaarsch op de lagere school als leervak 
in te voeren en Hongaren benoembaar te verklaren als professoren 
bij het Kroatische Hooger Onderwijs, is het eigenlijk al te laat: 
een half jaar later is er de groote botsing, met als gevolg strijd 
tusschen Hongarije en Kroatië, die voor jaren een verzoening 
schier onmogelijk maakt. Ze zeker geheel onmogelijk zou hebben 
gemaakt, als niet de handelwij ze der Weensche regeering de 
Kroaten de oogen geopend had voor haar eigenlijk doel. Trouw 
hadden zij gehol'pen in den strij d tegen de Hongaren in de ver
wachting, dat hé thun vrijheid gold: het kwam anders uit: zij had
den de contra-revolutie, de reactie gediend en deze beloonde hen op 
haar wijze: de geoctrooieerde constitutie van Maart 1849 ontnam 
aan de Kroaten hun overgeleverde rechten, verbrokkelde hun 
nauwelijks tot stand gekomen eenheid en leverde hen aan nieuwe 
germaniseeringspogingen der Weensche regeering over, een lot, 
dat de eenige maanden later overwonnen Hongaren met hen deel
den. Nieuwe maatregelen tegen de Zuid-Slavische beweging volg
dn: in 1853 werd in Z.-Hongarije het gebruik van de Servische 
taal verboden en alle Servisch literair leven onmogelijk gemaakt. 
Eerst in 1859 zag de Oostenrijksche regeering zich genoodzaakt 
den dwang te minderen. 

Toen het aan de Hongaren vergund werd in vrijheid hun ver
houding tot hun koningshuis te regelen en de "wijze van Honga
rije" met vaste hand den teugel hield, was in Kroatië de leiding 
gekomen in handen van de R.K. bisschop STROSSMAYER, een man 
vrij van GAj'S fantasmen en staande met beide voeten op den 
bodem van Kroatië's historisch staatsrecht 11). Toch kon hij niet 
nalaten een beetje te schwärmen: hij hield het voor zonde, een 
volk, dat God in taal, gewoonten, herinneringen en overleveringen 
één gemaakt had te scheiden. Iets van den geest van het Illyrisme 
leefde nog voort. STROSSMAYER was voor een enge staatsrechtelijke 
verhouding tot Hongarije onder dit gewichtig beding: dat vooraf 
de onafhankelijkheid, en zelfstandigheid, de historische omvang en 
rechten van Kroatië (Slavonië) zouden gewaarborgd worden. Hij 
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zag in de eenheid der Donau-monarchie een politieke noodzakelijk
heid, maar van de volken uitgaand, schreef hij haar slechts zoo
veel bestaansrecht en levensmogelijkheid toe als ieder volk in haar 
bescherming en waarborg voor zijn vrije ontwikkeling vinden zou. 

Hier ontmoetten STROSSMAYER en DEÀK elkander; de laatste 
sprak 12) van het witte blad papier, dat men in de Hongaarsche 
constitutie open gehouden had, opdat de Kroaten er hun wenschen 
op zouden schrij ven. Er was DEÀK heel wat aan gelegen, dat 
Hongarije en Kroatië in eensgezindheid met elkander leefden. Het 
vooruitzicht was niet slecht: de unionisten, of zooals zij zich zelf 
noemden de Kroatische constitutioneele partij in de Sabor (de Kroa
tische volksvertegenwoordiging) leidde uit het gemeenschappe
lijk staatsrecht der Kroaten en Hongaren de noodzakelijkheid af 
van een gemeenschappelijken landdag en vorderde de nauwste ver
binding met Hongarije. Er was echter één woord, waarvoor DEÀK 
het witte blad papier niet open gelaten had, n.l. triallsme, dat den 
wensch van een aanzienlijk aantal Kroaten weergaf, en dat dit 
inhield, dat het drievoudig Kroatisch Slavonisch-Dalmatisch 
koninkrijk als derde staat naast Hongarije en Oostenrijk in de 
Donau-federatie zou worden erkend. We kennen ANDRÀSSY'S woord: 
"de Monarchie kan niet op drie beenen loopen." Aan Kroatië's 
autonomie wilde niemand tornen, maar het moest deel blij ven uit
maken van de landen der H. Kroon. De reden, waarom de Hongaar
sche staatslieden deze oplossing wenschten, lag voor de hand: het 
wantrouwen jegen het Panslavisme, van welken aard ook: 't Rus
sische in de eerste plaats, het Poolsche en Austrofile weinig minder. 

In 1868 kwam de Ausgleich met Kroatië tot stand. Op den grond
slag van het beginsel, door DEÀK aldus geformuleerd: "Kroatië 
was nooit bij Hongarije ingelijfd, het was steeds een regnum 
socium, een bondgenootschappelijk koninkrijk," werd de status van 
Kroatië-Slavonië uitdrukkelijk omschreven: "een afzonderlijk terri
torium bezittende politieke natie." Behalve in een twaalftal nauw
keurig aangewezen aangelegenheden, die het met Hongarije ge
meen had, was het autonoom in zijn binnenlandsch bestuur, zijn 
onderwijs, zijn godsdienstzaken, en zijn rechtspleging. Door veertig 
leden van zijn Sabor was het vertegenwoordigd in het parlement 
te Budapest, waar zij het recht hadden bij de behandeling der ge
meenschappelijke kwesties hun Kroatische taal te gebruiken. Ten 



278 DR. J. ITJESHORST 

teeken van hun autonomie woei bij die gelegenheden de Kroatische. 
rood-wit-blauwe vlag naast de Hongaarsche van het parlements
gebouw in Budapest. Hun onderwijs was vrij van alle niet-Kroati
sche contróle. Het kan moeilijk ontkend worden, dat zooveel als 
mogelijk was hun zelfstandigheid was erkend en gewaarborgd. 

Doch niet allen waren tevreden. STROSSMAYER weigerde de staats
eenheid van Hongarije en Kroatië te erkennen. Dat Dalmatië bij 
de Oostenrijksche landen was gevoegd, voelde hij als een pijnlijke 
scheiding. De eenheid van alle Zuid-Slaven, de droom van het 
Illyrisme, bleef zijn wensch en tot de Serviërs aan weerszijden van 
Donau en Save heette het: "gemeen is ons taal, geluk, toekomst," 
en daarbij vergat hij de Bulgaren niet, ofschoon deze zelf weinig 
lust gevoelden zIch bij de Zuid-Slaven te laten indeelen. Een ge
welddadige oplossing verwierp hij ; wat naar zijn overtuiging bijeen 
hoorde, moest naar elkander toe groeien. Het zag er nog niet naar 
uit, want tusschen Kroaten en Serviërs was reeds om het onder
scheid in godsdienst het verschil groot. 

Onder de laatste was een zelfstandige nationale beweging opge
komen: men verbindt haar aan den naam Omladina. Wat was die 
Omladina? Dichterschool of geheime politieke bond; was zij de 
"bloedige" Omlandina, medeplichtig aan vorstenmoord ? Ze heeft 
al genoeg voor haar rekening in de verwarring der geesten, die ze 
langs verkeerd spoor naar het goede doel der volksverheffing 
brengen wilde. Uit studentenkringen (kon het anders in Midden
en Zuid-Europa?) kwam ze voort. Waar Serviërs studeerden, werd 
door de studenten een Servische vereeniging opgericht: Literatuur 
beoefenen en de volkstaal kultiveeren was altijd het doel; de poli
tiek er buiten te houden gelukte hun nimmer. Een dier vereeni
gingen, de Zora, (het morgenrood) te Weenen, - ze telde honderd 
leden - riep tegen 15 Aug. 1866 in de aula van het Gymnasium 
te Neusatz (Zuid Hongarije) een vergadering samen ter oprich
ting van een Jeugdverbond: vierhonderd vertegenwoordigers van 
de Servische taal stichtten de vereeniging, onder den naam van 
"Omladina" bekend 13). Ze richtte een blad op, ontwikkelde een 
roerige werkzaamheid, deed geen moeite, haar politieke hartstoch
ten te bedwingen en was anti-klerikaal. Haar tweede vergadering 
wilde ze 't volgend jaar te Belgrado houden, maar de politie ver· 
bood het. Ze werd verdacht, de hand te hebben in de vermoording 
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van vorst MICHAËL; in 1871 stelde de Hongaarsche regeering haar 
den eisch, het lidmaatschap te beperken tot de Serven van Oosten
rijk-Hongarije, en haar werkzaamheid tot literatuur en volks
ontwikkeling. Het is teekenend voor haar karakter, dat dit het 
einde van haar nog kortstondig bestaan beduidde. In Belgrado 
begon een drijfjacht op haar aanhangers, ook in Hongarije hadden 
vervolgingen plaats. 't Was niet om hun literaire werkzaamheid 
op zichzelf. Wel hadden ze als echte "Romantiker" gedweept en 
den goddelijken hartstocht op den troon geheven, maar ze hadden 
ook gezorgd voor vertalingen van Russische dichters als PUSCHKIN 
en LERMONTOF, van de Hongaarsche schrijvers PETÖFI en JÓKAI, 
van SCHILLER en van GOETHE. Ze hadden weer getracht onder dien 
vreemden invloed uit te komen en hadden zich verdiept in het oude 
Servische volkslied. Bij de Servische studenten hadden zich onder
wijzers, handelslieden en industrieëelen aangesloten. "De Omla
dina" , trots allen romantischen opschrik was het eerste diepe adem
halen van de Servische burgerij 14). 't Was alleen jammer, dat 
de lucht waarin zij leerde ademen, bezwangerd was. De aanhangers 
der Omladina in het buitenland hadden hun democratisch en repu
blikeinsche blad "Zavera" (d. i. samenzwering), ze betuigden hun 
bewondering voor MAZZINI en GARIBALDI, voor het Fransche Jacobi
nisme en de ideeën van PROUDHON, ze verheerlijkten de Parijsche 
commune als voorlooper der wereldrepubliek en gleden steeds ver
der af naar een sociaal radikalisme. De Hongaarsche Serven 
verloren zich in de fantasieën van een gemeenschappelijke Sla
vische taal, waarop Rusland, "dat deze Slaven wel als kanonspijs 
gebruiken kon" reageerde door te intregeeren, waar het dat ge
redelijk doen kon. Dat de Hongaarsche "roofdierklauw" dienst 
deed, sprak vanzelf, behalve voor hen, die beweerd werden er 
onder te lijden. De Slaven - Serviërs in dit geval- in Hongarije 
hadden het beter dan hun taalbroeders aan de overzij de van de 
Donau onder hun eigen vorsten, de Karageorges en de Obrenovicen. 

De Omladina als vereeniging kon verboden worden, de Omladina 
als beweging te onderdrukken of in gezonder banen te leiden, was 
zwaarder werk. De droevige sociale toestanden, waaraan zij hou
vast had voor de agitatie, konden niet opeens worden verbeterd en 
niet alleen door de overheid; daar moest de bevolking aan mede 
helpen, wat de agitatoren, hier dikwijls onder Marxistischen 
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invloed, allerminst bevorderden. De gedachte van de eenheid der 
Zuid-Slaven bleef bij de groep der intellectueelen leven. Daar sprak 
men in de jaren na 1880 nog gaarne van ons "Servisch-Kroatisch 
volk." Toen zich onder de leiding van luc, een jong dichter, weder 
een "Vereenigde Servische jeugd" vormde, werkte in haar tijd
schrift, Omladina de eigenaardige vermenging van nationalisme 
en socialisme. Die Servische jeugd" waren de geesteskinderen van 
MARKOVIC, die de eerste, de oude Omladina te slap en te literair 
vond, die het radikaler wilde, naar Rusland ging en daar van het 
eene materialisme in het andere verviel: van FEUERBACH kwam op 
BÜCHNER, op PROUDHON, op MARX, die DARWIN las en dweepte met 
de Internationale. Voor zijn dood vond hij weinig aanhang, na 
zijn heengaan vond tijdens het verzet tegen koning MILAN zijn 
pleidooi voor demokratie en costitutioneele toestanden, voor alge
meen kiesrecht en gemeenschappelijk bezit weerklank. Van een 
vereeniging van alle Serven, alle Zuid-Slaven onder de Obrenovicen 
verwachtte hij niets, van de Habsburgers evenmin; de vrijheid van 
het Servische volk, van de Zuid-Slaven en het voortbestaan van 
Oostenrijk-Hongarije stonden voor hem "op afzonderlijke blad
zijden der wereldgeschiedenis." 

Al deze ideeën werkten door. Ze kwamen tot uiting in de 
kringen der intellectueelen, in de studentenwereld, te Zágráb, waar 
ze in het onderwijs der professoren dikwijls meer steun dan be
strijding vonden, waar ze zich soms uitten in een anti-Hongaar
sche gezindheid, die tot daden oversloeg. Want het compromis, dat 
was Hongarije en de Hongaren en wat Hongaarsch was, was een 
bewijs, dat Kroatië nog niet volkomen vrij was. "Wat zien wij 
van 1868 af tot in het begin der 80er jaren? Een ontwikkeling in 
beslist omgekeerde richting, een chaos. Twaalf jaar geleden moest 
een militaire macht, moest een koninklijke commissaris er voor 
zorgen, dat men in Kroatië het Hongaarsche volk en de rechten van 
het Hongaarsche wapen, zooals de wet die vaststelt, werden ge
ëerbiedigd. Twaalf jaar geleden, toen de koning er een man henen 
zond met de welomschreven opdraoht, het compromis van 1868 
hoog te houden in het belang van het Kroatische volk zelf en de 
ideeën van dat compromis toe te passen, toen stuitte die man op 
beleedigende tegenwerking. Hij stond alleen, zoo te zeggen op den 
drempel van zijn taak, en algemeen was de bezorgdheid, dat hij be-
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zwijken zou onder de onoverkomenlijke bezwaren van zijn 
taak" 15). 

Nu was er in dit verband een dubbele moeilijkheid voor de 
Hongaren: als straffeloos hun naam en wapen in Kroatië werden 
aangerand, deed dit schade aan het ontzag, waarop zij van de 
zijde der nevenlanden aanspraak maakten, en ingrijpen konden 
ze niet uit eerbied voor de autonomie der Kroatische justitie, die 
geen inbreuk op haar recht dulden zou, terwijl ieder begreep, dat 
zulk een inbreuk voor de haters van Hongarij e wel een zeer gereede 
aanleiding zou zijn tot verzet. Er moest tussen gevaarlijke klippen 
worden doorgezeild en het gelukte. De verhoudingen werden beter. 
Er was een groep onder de Kroatische bevolking, die besefte, dat 
voortdurend krakeel met Hongarije schadeliJk was voor het land. 
Doch in 1895, toen koning FRANS JOZEF Kroatië bezocht en bij 
die gelegenheid ook de Hongaarsche minister-predisent in Zágráb 
aanwezig was, kwam er een uitbarsting. Nationalistische studenten 
konden de Hongaarsche vlaggen, die van sommige openbare ge
bouwen uithingen, niet dulden, ze rukten ze af, en verbrandden ze. 
Toen trokken ze naar het standbeeld van JELLACHICH, waar een 
student een heftige rede hield. Een proces volgde, de beleedigde 
minister-president werd tot eere-burger van Zágráb en andere 
steden benoemd ten bewijze, dat officieel de daad der studenten 
werd veroordeeld. Doch het trof het Hongaarsche Huis van afge
vaardigden zeer pijnlijk, dat de Kroatische pers en de openbare 
meening die daad niet ernstiger afkeurden, dat sommige Kroaten 
de veroordeelden als martelaars beschouwden. En weer kwam de 
verhouding van Hongarije en Kroatië ter sprake. Een professor 
in Zágráb, de docent in het staatsrecht, had een boek geschreven 
over den Kroatischen staat en daarin beweerd, dat Kroatië een zelf
standige staat was, die slechts in een zeker bondgenootschappelijk 
verband met Hongarije stond. Dit bracht sommige leden van het 
Huis er toe, de regeering te Zágráb in gebreke te stellen. STEFAN 
TlszA mengde zich toen in het debat om zijn houding tegenover 
de Kroatische kwestie te doen kennen. Hij wilde allereerst onder
scheiden tusschen hetgeen een deel van het Kroatische volk en wat 
"de groote meerderheid van de ernstige maatschappelijke en poli
tieke factoren" had gedaan. De laatsten hadden de schending van 
de Hongaarsche vlag veroordeeld. Ze hadden het krachtiger kun-
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nen doen en de veroordeeling had algemeener kunnen zijn. Maar 
het Huis mocht het oog niet sluiten voor de wijziging ten gunste, 
waarvan toch heel dit incident blijk gaf; wat men nu had zien ge
schieden was dit, dat die lieden, die gezworen vijanden waren 
van het Hongaarsche volk, niet meer met eerlijke middelen de 
meerderheid konden verkrijgen, en dit inziende, nu tot geweld de 
toevlucht hadden genomen in de hoop zoo de positie van die 
mannen, die de steun waren van de Hongaarsche politiek, te ver
zwakken en in Kroatië weer de chaotische toestanden te doen 
herleven, die nu zoover verwijderd waren. Daarom achtte TISZA 

het voldoende wanneer strafrechtelijk werd opgetreden tegen 
schuldigen, maar weigerde hij mede te werken aan maatregelen 
van politieken aard om aan Hongarije genoegdoening te verschaf
fen. Dat zou het bevredigingswerk van tien jaren met één slag 
kunnen verstoren en de beteekenis en de kracht van beide volken 
niet verhoogen, maar verminderen. 

Het Huis stemde hierin met TISZA in en wilde geen politieke 
maatregelen tegen Kroatië. Dienzelfden geest ademen TISZA'S 

latere redevoeringen; in zijn programrede van 1903, toen hij als 
minister-president voor 't eerst in het Huis het woord voerde, legde 
hij den nadruk op de noodzakelijkheid van een politiek van broe
derlijke eensgezindheid met de nevenlanden, die als eersten eisch 
stelde, hun autonomie te ontzien en de welwillende elementen onder 
de bevolking niet af te stooten, maar nauwer aan Hongarije te ver
binden. De zaak kwam in Maart 1904 weer ter sprake. Sinds 1895 
was de stemming niet verbeterd en daarover waren in het Hon
gaarsche parlement harde woorden gevallen. "Wij hebben scherpe 
verwijten tegen Kroatië-Slavonië gehoord en helaas is in die ver
wijten veel waars. Want het is een feit, dat daar in breede kringen 
een strooming, die vijandig is tegen het Hongaarsche volk, zich 
openbaart, een vijandschap, welke het Hongaarsche volk niet ver
dient, en welks gevolgen hoogst schadelijk voor de belangen van 
Kroatië-Slavonië zelf moeten zijn. Dat behoeft bij hen, die de ge
schiedenis kennen, geen verwondering te wekken, want wij weten 
dat een ondermijningsactie, tientallen jaren consequent doorgezet, 
die broederlijke gezindheid, welke in vorige eeuwen de welvaart en 
het welzijn van beide landen in stand hield, heeft ondergaven." 
Een lid interrumpeerde: "De hand van Weenen". TISZA ging er 
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niet op in. Hij wist, dat men veeleer op Rusland zien moest, hij 
doorzag het gevaar van het panslavistische gestook en geschwärm, 
dat veel grooter was dan de tegenwerking van Weenen. Er kwam 
een tijd, ging TISZA voort, waarin zij, die een voortgaande ver
betering der verhoudingen wenschten, minder moedig en meer 
twijfelmoedig dien arbeid ter verbetering verrichtten. Sinds de 
crisis van 1883 ontwaakte een krachtiger geest, kwamen er velen 
tot het bewustzijn, dat in het belang van beider goede verstand
houding, in het belang vooral van de financieele gezondmaking van 
Kroatië-Slavonië geen wederzijdsche prikkeling, maar veeleer 
wederzij dsche steun, desnoods opoffering, noodig waren. "Ik streef 
naar niets anders: het is een cardinale plicht der Hongaarsche 
nationale politiek, dat ze iederen wettigen wensch van Kroatië
Slavonië vervult, dat ze hun verstrekt alle middelen, welke zij 
in verhouding tot hun eigen krachten behoeven. Daarmee verstrek
ken wij aan al die vaderlandslievende en welgezinde elementen, 
die strijden voor een politiek van broederlijke eensgezindheid in 
ons beider belang, de wapenen, waarmede zij onze vijanden kunnen 
bekampen en de voorwaarden voor 't succes van onze politiek ver
zekeren." Vang langs de weg van geduld en rechtvaardigheid het 
Panslavisme, of enger opgevat, het ZUld-slaviese streven, den wind 
uit de zeilen en ge zult eindelijk de beide landen blijvend aan 
u verbinden;" dat optimisme, men mag het bovenaardsch noemen, 
wilde TISZA in zijn gevoel voor billijkheid niet loslaten. Ieder 
verschijnsel, dat hoe zwak ook, hem in deze hoop kon versterken, 
greep hij aan: dat het aantal Hongaarsche scholen in Kroatië ver
meerderde, zij het al niet zoo snel als de Hongaren zelf wenschten, 
dat aldus de gelegenheid voor allen om Hongaarsch te onderwijs 
te genieten, uitgebreid werd, was hem in Juni 1904 weer een ver
heugend teeken van de verbetering der betrekkingen: "De heeren 
Afgevaardigden wijzen telkens op de tegenslagen, die het Hongaar
sche volk in Kroatië geleden heeft. Daarin hebben ze gelukkig 
slechts gedeeltelijk gelijk, want het is een feit, dat de geest van 
eervolle saamhoorigheid, die past bij het bestaande verband met 
Hongarije, in Kroatië terrein gewonnen heeft." 

Van dien langzamen groei der Hongaarsche scholen in Kroatië
Slavonië is TISZA meer dan belangstellend toeschouwer geweest. 
Het gold hier het behoud van die Hongaarsche elementen, welke 
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op drie verschillende terreinen in het Kroatisch-Slavonische gebied 
zich hadden gevestigd, voor de Hongaarsche kultuur en den Hon
gaarschen stam. Verreweg het grootste deel van hen was voort
gekomen uit den boerenstand aan gene zijde van de Donau, het 
had op de nieuwe plaatsen zijner vestiging vruchtbaren grond ge
vonden voor zijn boeren-bedrijf, was dus bestemd daar te blijven 
wonen, doch liep gevaar zijn Hongaarschen oorsprong te vergeten 
en langzaam, maar zeker te worden op gesmolten in de bevolking 
van zijn Slavische omgeving. Van dit deel had het kleinere Protes
tantsche onderdeel het 't moeilijkst door de pro-Katholieke gezind
heid van Kroatië, den Roomschen geest van zijn wetgeving en 
maatschappij. Ging nu het lot van deze groep Hongaren TISZA 
als Protestant het' meest ter harte, als staatsman en minister 
vergat hij de grootere Roomsche groep niet. De eerste, die de ge
dachte van georganiseerde hulp verdedigde was de later zeer be
kende graaf KUNO KLEBELSBERG, toen TISZA'S secretaris. KLEBELs
BERG wees hem op de gedrongen positie der 100.000 Hongaren. 
TISZA maakte snel diens gedachte tot de zijne, gaf haar een con
creten vorm, legde den grondslag voor de georganiseerde staats
actie, die het Kroatisch-Slavonisch Hongarendom had te bescher
men zonder inbreuk te maken op de autonomie van het nevenland. 
Het doel was het te vrijwaren voor opslorping in het Slavische ge
heel en het middel was van kultureelen en oeconomischen aard: op
richting en organiseering van Hongaarsche scholen, leesbiblio
theken, leergangen; gelegenheid voor meer begaafde Hongaar
sche kinderen om in Hongarije zelf een hoogere vorming te ont
vangen; bevordering der Hongaarsche spoorwegen en 'krediet
instellingen. De kerk - hier kon TISZA uiteraard slechts denken 
aan de Protestantsche, waarin hij door zijn kerkelijke ambten 
invloed uitoefende - had hier haar bijzondere taak, waarvan het 
kultureele en nationale deel slechts den staatsman interesseeren 
mocht. Om nu het gevaar van Staats-inmenging in het autonome 
land te ontgaan, er zelfs den schijn van te vermijden, werd de 
Julian-vereeniging opgerioht in April 1904; TISZA, toen sinds 
enkele maanden minister-president, hield zich op den achtergrond, 
zijn naam komt niet voor op de lijst dergenen, die de stichtings
vergadering vormden. Een jaar later - TISZA had een paar maan
den tevoren zijn ontslag ingediend - werd te Budapest de school 
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met het internaat gesticht, welke in TISZA'S plan waren opgenomen. 
De Kroatische pers zag in dit kultureele werk een poging om 
Kroatië te magyariseeren; de uitkomst heeft wel bewezen, dat 
ze tot dit wantrouwen geen recht had. 

Op financieel gebied wilde TISZA evenmin deze landen aan hun 
lot overlaten. Er waren in het begin der 20e eeuw moeilijkheden 
gerezen, die verbittering hadden gewekt; op Hongarije en zijn 
wetgevende macht rustte de taak, om met eerbiediging van 
Kroatië's gerechtvaardigde wenschen en in 't belang van beide 
landen de grondslagen te vinden voor een overeenkomst, die beiden 
bond en zelfs den schijn te niet zou doen, als of Hongarije het 
nevenland op eenig terrein in zijn rechten zou willen schaden. 
"Integendeel moet de Hongaarsche wetgevende macht, geleid door 
ceen ware broederlijke gezindheid aan Kroatië-Slavonië al die finan
ciëele hulpbronnen verschaffen, welke in verhouding staan tot de 
algemeene ontwikkeling van Hongarije's eigen financiëele kracht." 

Zoo heeft STEFAN TISZA gestreden voor de rechte verhoudingen 
met het belangrijke nevenland Kroatië, voor wederzijdsche achting 
en waardeering van elkanders oedoelingen, geworsteld met scheeve 
voorstellingen in Kroatië en Hongarije beide. Want zijn eigen 
Hongaren hebben hem in deze niet allen en niet altij d begrepen 
en zonder fouten was hun optreden niet immer. Maar de hoofd
schuld lag bij zekere elementen in het nevenland zelf, die de beste 
bedoelingen miskenden, die in een ideologie leefden, welke schade
lijk moest zijn voor eigen land en op den duur geleid heeft tot een 
vernietiging van die autonomie, welke zij vóór hun "bevrij ding" 
bezaten. 

Dat Hongarije's eigen belang hier mede gewicht in de schaal 
wierp, viel niet te betwijfelen: daarvoor waren de wederzijdsche 
belangen in den loop der historie te zeer ineen gegroeid. Het ging 
hier ook om Hongarije's weg naar de Adriatische zee: achter de 
Kroatische kwestie schuilde die van Fiume. Over het antwoord 
op de vraag, aan welken staat het behoorde, heerschte het tegen
deel van eenstemmigheid. De historie gaf weinig houvast, want 
sinds in de 12e eeuw koning KOLOMAN Fiume bij Hongarije had 
gevoegd, hadden er ook andere heeren over geregeerd; in de 15e 
eeuw was het overgegaan in de handen van keizer FREDERIK 111, 
die het onder Oostenrijksche heerschappij bracht, onder welke het 
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bleef, eerst als zelfstandig municipium, sinds 1717 als vrije haven. 
Dit duurde tot 1776. Keizer JOZEF II was van oordeel, dat Fiume 
aan Hongarije toebehoorde. Zijn moeder was van een andere 
meening, bij koninklijk besluit van Januari van dat jaar werd 
het "weder gevoegd" bij Kroatië, doch JOZEF wist te bewerken, 
dat dit besluit reeds de volgende maand werd vervangen door 
een ander, dat de havenstad voegde bij Hongarije. Dit besluit 
leefde iets langer, werd in Augustus weer achterhaald door een 
nieuw van MARIA THERESIA, dat Fiume weer aan Kroatië gaf, en 
dat het volgend jaar door een nieuw bevestigd werd. De inwoners 
van Fiume echter gaven de voorkeur aan Hongarije, wilden liever 
als vrije havenstad bij de H. Kroon behooren en dienden een ver
zoekschrift in. In' 1779 besliste MARIA THERESIA gunstig op het 
schrijven van Fiume en voegde het bij Hongarije. De bedoeling 
was het tot een bloeiende zeehaven te maken naast Triest. 

Sedert dezen tijd tot 1918 was Fiume de twistappel tussen 
Hongarije en Kroatië. Beide staten betwistten de gegrondheid 
van die besluiten, die hun ongunstig waren. Trouwens van een 
uitvoering van het laatste besluit was in 1790 nog weinig ge
komen, omdat van Oostenrijksche zijde, waar men concurrentie 
vreesde voor de haven Triest en den minder gunstig gelegen 
handelsweg Weenen-Adria, moeilijkheden waren gerezen. Eerst in 
1807 kreeg door een keizerlijk besluit de zaak haar beslag. Maar 
de wrijvingen bleven bestaan, want Kroatië gaf zijn aanspraken 
niet op, riep afgevaardigden van Fiume naar zijn landdagen, ter
wijl menige rechtszaak aanleiding gaf tot debatten over de com
petentie-vraag, in 1834 b.v. In 1848 werd Fiume een zelfstandig 
distrikt, de absolute regeering, in alles anti-Hongaarsch, voegde 
het weer bij Kroatië, bij de Ausgleich van 1867 en bij die van 
1868 werd Fiume als een zelfstandig lichaam ingeschakeld bij de 
H. Kroon en werd het dus weer van Kroatië losgemaakt en voor 
eenige tientallen jaren scheen er een einde te zijn aan het gesol 
en de willekeur, waarvan de stad het lij dend voorwerp was ge
weest. En nu is hiermede nog niet alles gezegd, want de Italiaan
sche irredentisten wierpen sinds evenveel jaren begeerige blikken 
op de gunstig gelegen havenstad, wier Italiaansch sprekende be
volking moest worden "bevrijd". Voor Hongarije en de Hongaar
sche staatslieden beteekende het bezit van Fiume een voortdurende 
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zorg; het was de eenige zeehaven die het bezat; de stad moest 
de concurrentie met Triest kunnen volhouden en de weg erheen 
lag door Kroatië, waarmede de betrekkingen dus zoo draaglijk 
moesten zijn, dat stagnatie in het verkeer was uitgesloten. Wel
begrepen eigenbelang en plichtmatig billijkheidsbesef beide dreven 
daarom de liberale partij in Hongarij e er toe alles te vermij den, 
wat de verhoudingen met Kroatië verscherpen zou. Uit dit oogpunt 
bezien waardeeren we de korte, maar zaakrijke opstellen van 
STEFAN TISZA over de staatsrechtelijke positie van Fiume '16). 

Hij schreef ze na de lezing van een uitvoerige studie over dit 
onderwerp van A. RADICH. Met de historische uiteenzettingen 
was hij het van harte eens, doch dat de schrijver groote waarde 
hecht aan het keizerlijk besluit van 1807, met de voorafgaande 
een voorbeeld van de "dubbelhartigheid en de kleingeestige opvat
tingen van het sinds lang in vrede ontslapen Oostenrijksche abso
lutisme", acht TISZA geheel verkeerd. Van veel meer waarde acht 
hij de beslissingen van 1868 en de gezindheid der bevolking, wier 
trouw aan Hongarije gedurende de jaren 1848-1868 ondubbel
zinnig bleek. Het zou van Hongaarsche zij de grove ondankbaar
heid zijn, deze havenstad, die voor de toekomst zooveel belooft, 
uit te leveren aan de op gebiedsuitbreiding gerichte begeerte der 
nevenlanden. 

Maar nog meer bezwaar heeft TISZA tegen de middelen, die de 
heer RADICH voorstelt, om den Kroatischen tegenstand te breken: 
"hij wenscht niets meer of minder dan een eenzij dige regeling van 
de positie van Fiume, door het Hongaarsche Parlement langs den 
weg van een opzegging van de Hongaars-Kroatische financieele 
Ausgleich en een uitbreiding der Hongaarsche grenzen tot aan 
de Save." Dat acht TISZA "vooringenomenheid en partij-harts
tocht" en met aan sarcasme grenzende ironie zegt hij: "In allen 
gevalIe stichtelijke lektuur voor onze goede vrienden onder de 
Duitschers en de Slaven. Ze kunnen den schrijver dankbaar zijn, 
dat hij hun de gelegenheid biedt in het krijt te treden tegen de 
Hongaarsche tyrannie;" Neen, zo moet het geenszins. We kunnen 
het voldongen feit van 1868 betreuren; dat geeft in 't geheel niet 
het recht er aan te tornen; het verplicht ons het gegeven woord 
te houden, de wet te eerbiedigen, die alleen met het plechtig uit
gesproken goedvinden van alle partijen kan worden gewijzigd. Nu 
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daarop geen uitzicht is, moeten we berusten in de status quo niet 
alleen, maar alle mogelijkheden gebruiken, die hij ons biedt. 

Met kracht verzet TISZA zich tegen een eenzijdig optreden, dat 
gevaarlijk veel gelijkt op een toepassing van de Verwirkungs
theorie, treuriger gedachtenis. Hoe zwanger van onrecht deze is, 
hebben de Hongaren aan den lijve ondervonden. Niemand minder 
dan FRANS DEÀK heeft er de volle kracht van zijn welsprekend
heid aan gewij d om deze theorie te breken. In de dagen van be
proeving zal Hongarije alleen helpen zijn strikte vasthouden aan 
het recht niet alleen tegenover zichzelf, maar ook tegenover de 
nevenlanden, ook dus tegenover Kroatië. Wetschending is een 
tweesnijdend zwaard, een wapen onwaardig aan een vrijen staat. 
Verdedigt TISZA daarmee de Kroatische aspiratiën? In geen enkel 
opzicht, maar hij spreekt in het belang van het land tegen chauvi
nistische overdrijving. 

Getrouw aan deze beginselen heeft STEFAN TISZA in de latere 
jaren immer gezocht naar overeenstemming en samenwerking met 
Kroatië-S~avoni'ë en tegen op de spits drijven van de kwestie
Fiume, die nog wel eens aan de orde kwam, heeft hij zich verzet. 

De Slovaken- en de Noord-Slavische beweging. 
Hoewel de vaders der Noord-Slavische beweging Slovaken waren, 

is toch spoedig niet zonder tegenstand van Slovakische zij de, de 
leiding overgegaan in Tschechische handen en heeft Tschechische 
invloed haar aan Tschechische doeleinden dienstbaar gemaakt. In 
1912 kon LOD. STElER 17) schrijven: De Slovakische nationale be
weging heeft stap voor stap haar eigen nationale individualiteit 
-verloochend, want ze heeft de aspiraties en de veroverende energie 
van een buitenlandschen Slavischen stam geabsorbeerd. In onzen 
tij d is de Slova'kische kwestie radikaal veranderd in een Tsche
chische. De Slovakische kwestie in haar huidigen vorm is absoluut 
niet daarom gevaarlijk, wijl ze een Slovakische nationale beweging 
is, maar integendeel, ze is gevaarlijk, omdat in haar de zelfstandige 
en onafhankelijke tendenz en 't zelfgevoel te gronde is gegaan: 
omdat haar persoonlijke en politieke leiders de individualiteit der 
Slovakische nationaliteit aan de Tschechische uitbreidingspolitiek 
ten buit in handen hebben gespeeld en de helpende hand hebben 
geleend tot de oeconomische onderwerping van een deel van het 
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land onder den schij n van de verdediging van rasleuzen, die ver
valscht zijn. Niet in de agitatoren en door de agitatoren kan het 
Hongarendom de Slovakische kwestie oplossen, maar daardoor, 
dat het zich haast te samen met het Slovakische volk de dammen 
op te werpen ter bescherming van de Slovakische .nationaliteit 
tegen de invasie van tschechiseerende invloeden." Niet alleen de 
Hongaren duchtten de toeneming van die Tschechische invloeden, 
een deel der Slovaken waren er evenmin van gediend. Toch waren 
van hun voormannen de eerste pogingen uitgegaan om dat contakt 
te leggen en het zijn Slova'kische Luthersche predikanten geweest, 
die zelfs het Tschechisch als schrijf- en kultuurtaal bij hun volks
genooten, wier eigen spreektaal die kultuur miste, hebben aan
geprezen. Ik bedoel in de eerste plaats GEORGE RIBAY 18). Ge
boortig was hij uit het Trencsén-distrikt (midden 18e eeuw), zijn 
studie aan Duitsche universiteiten bracht hem in kennis met de 
Duitsche Aufklärung, met de werken van LESSING en HERDER, met 
de opbloeiende Duitsche literatuur. Toen hij Duitschland verliet, 
stond zijn program vast: zijn Slovakische volk moest deelen in een 
even schoonen geestelijken opbloei; daarvoor was noodig, dat het 
de beschikking kreeg over een kultuurtaal en over scholen, waarin 
die taal werd onderwezen, dat het werd opgewekt uit zijn slaap 
en tot bewustzijn van zich zelf werd gebracht. Politiek was dat 
volk in 't geheel niet van betee'kenis, het was evenals de Hongaar
sche boerenstand slechts een maatschappelijke laag der bevolking. 
Dat volk tot een hooger peil van beschaving te brengen, was zijn 
doel. Als Luthersch predikant kon hij slechts dit Protestantsche 
deel bereiken, kende hij ook slechts dit Protestantsche deel en toen 
hij in het verleden van zijn volk aanknoopingspunten zocht, vond 
hij slechts Protestantsche literatuur, uiteraard van godsdienstigen 
en kerkelijken aard. Doch dat niet alleen. De reformatie was tot 
de Slovaken gekomen door bemiddeling van Hussieten en Boheem
sche broeders. Tschechisch was dus de taal van Bijbel, gezangboek 
en liturgie. Hier vond RIBAY een kultuurtaal, die voor zijn Slovaken 
slechts behoefde te herleven, waarin zij moesten leeren in te leven, 
waarin hun boeken moesten worden geschreven en hun kinderen 
onderwezen. Dat bood tegelijk het belangrijke voordeel, dat de 
Slovaken dan den geestelijken steun zouden genieten van het 
sterkere Tschechische volk en zijn kultuur. Want de geheele be-
A. St. 3-m. XIV 19* 
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weging was zuiver kultureel van aard en werd als zoodanig ook 
door RIBAY en zijn vrienden gevoeld. 

Dat het hem niet is gelukt het Tschechisch onder de Slovaken 
te doen inburgeren, lag voor een belangrijk deel aan den tegen
stand der Roomsche Slovaken, wier geestelijkheid eensdeels vijan
dig stond tegenover de Aufklärung en haar godsdienstige ver
draagzaamheid, andersdeels weigerde zich bij deze beweging onder 
de leiding van een Luthersch predikant te stellen en eindelijk aan 
het feit dat zij voor haar kerkelijk leven geen behoefte gevoelde 
om een historische Tschechische literatuur beter te doen verstaan, 
om de eenvoudige reden, dat ze die niet bezat. 

Van beteekenis is, dat deze beweging niet de minste tegen
stelling met Hongaarsch sprekende bedoelde, en ontblo"ot was van 
alle vij andigheid tegen de Hongaarsche overheden. Ze vond ook bij 
de talrijken Slovakischen adel, die zich door de politieke rechten, 
welke hij in Hongarije genoot, nauw aan dezen staat verbonden 
gevoelde 19), geen tegenstand, maar steun: hij was zelfs gezind 
de verhooging van het beschavingspeil te bevorderen. RIBAY zelf 
stond met Hongaren in vriendschappelijke briefwisseling, wat voor 
hem niets wonderlijks had: hij zag, hoe allen, Slavaken, Duitschers, 
Hongaren, in goede harmonie met elkander leefden in het konink
rijk van de H. Stefanus. Over den geestelijken opbloei van 
Hongarije zelf schreef hij even enthousiast als de beste Hongaar: 
"Gij Buda, op de heuvelen gebouwd en gij Pest, dat u uitstrekt in 
de vlakte, schoonste juweel van het Hongaarsche land! Weder be
groeten u de tijden van Koning MATTHIAS: op Széchényi immers is 
nedergedaald de geest van CORVINUS. Gelukkig Hongaarsch land en 
gezegend Hongaarsch volk! Nu eindigt de schaamte en de vernede
ring voor de oogen der vreemde volken: niet meer bedekt ons de 
duisternis van onwetendheid en lafheid." 

Dit schreef deze voorman der Slovakische Aufklärung in de. 
dagen, toen de Hongaarsche adel de Hongaarsche suprematie in 
de landen der H. Kroon begon te gevoelen en uit te oefenen en de 
overtuiging uitsprak, dat die suprematie de ontwikkeling der 
andertalige deelen van het volk niet benadeelen zou en kon. We 
begrijpen de latere verzuchting: dat behoefde toch niet anders te 
worden, want onze gezindheid is niet veranderd. 

Het eerste Slovakische blad in het Tsechisch verscheen in 1783 
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te Pressburg, andere bladen en geschriften werden later zonder 
bemoeilijkt te worden in Budapest gedrukt en uitgegeven. Maar de 
Slovaken wilden hun eigen taal verheven zien tot literatuurtaal 
en dat dit geschiedde was de verdienste van JAN KOLLÀR. Hij en 
SCHAFFARIK streden voor de versterking van het Slovakische natio
naliteitsbesef, om de plaats 'JUW,St de andere Slavische volken voor 
hun stam. Maar tegelijk predikten zij een Panslavisme, dat èn 
Oostenrijkers èn Hongaren verontrustte, want dàt veronderstelde 
een gemeenschap en ging uit van een verwantschap, die hun natio
naal bestaan konden bedreigen. 

Het jaar 1848 bracht de teleurstelling van het mislukte pansla.. 
vische congres van Praag; in de volgende jaren, die van het her
leefde Habsburgsche absolutisme, kon het Slavische, in dit geval 
het Slovakische streven zich nauwelijks uiten. Bovendien had reeds 
de Weensche politiek van het uitspelen der nationaliteiten tegen 
elkander zich van het opwaartsche streven der Slavische elemen
ten meester gemaakt. 

Het Hongaarsche element in de landen der H. Kroon eischte 
de suprematie voor zich op en zag in de Slavische bewegingen een 
poging van het Panslavisme, dus van buitenlandsche elementen 
om in den Hongaarschen staat een onrechtmatigen invloed uit te 
oefenen en het Hongarendom terug te dringen: want het federa
lisme, dat werd aangeprezen, zou beteekenen een uiteenvallen van 
het historische gebied van koning MATTHIAS, een versterking en 
uitbreiding van de macht der Slaven in Midden-Europa, waarbij 
de sterkste en grootste Slavische staat in Europa, Rusland uiter
aard het meeste te zeggen zou krij gen. 

Daarvandaan de moeilijkheden bij het tot stand komen der Aus
gleich van 1867, de teleurstelling bij het Slovakische volk over den 
nederlaag van het federalisme (onder Slovakisch volk dan evenals 
elders weer verstaan, de z.g. intelligentie en die ook nog niet in 
haar geheel). Telkens lezen we weer van de "ernstige bedreiging", 
welke de uitvoering van het Hongaarsche politieke program voor 
de Slovaken en de andere Hongaarsche Slaven beteekende. Steeds 
hebben de Hongaren het goed recht van het gebruik ván dezen term 
betwist: Ze bedoelden geen bedreiging, ze dachten er niet aan, om 
de nationale ontwikkeling der niet-Hongaarsche sprekende burgers 
tegen te houden, ook niet om van hen Hongaren te máken: ze be-
A. St. 3-m. XIV * 
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seften zeer goed, dat een poging om die burgers, wat hun taal en 
hun geheele nationaliteit betrof, te doen opgaan in het Hongaren
dom, op niets zou uitloopen; ze hebben het ook niet gewild. Wat zij 
wilden, was de politieke eenheid tegenover het buitenland hand
haven, van wier verstoring zij de ernstigste gevaren voor allen 
duchten. Heeft de latere geschiedenis hen niet in het gelijk 
gesteld? 

Daarvandaan hun strijd tegen de agitatoren, die "geen werk
zaamheid ter oeconomische verheffing van hun Slovaken ontwik
kelden, voor de eisch van het praktische leven geen oog hadden, 
maar met stijgende onverdraagzaamheid spraken over de recht
matigheid en noodzakelijkheid van de erkenning der politieke rech
ten van het Slovakische volk" en hun toepassing in den Hongaar
sehen staat. Aan welk een overdrijving zij zich schuldig maakten, 
blijkt uit een lied, dat o. m. deze strofe bevatte: "Ik ben er trots 
op, dat ik Slovaak ben; het is een heerlijk volk; honderd millioen 
zielen telt het en het regeert over de halve wereld. Met de Sla
vische taal bereikt gij het vierde deel der aarde, de eene broeder 
plant zijn palmen, de andere ziet altijd het ijs, de derde bevaart 
de zee!" 20). 

En dat, terwijl de rustige Slovaken hun dalen en hellingen der 
Karpaten bewoonden en zich eraan ergerden, dat hun leiders hen 
door hun anti-Hongaarsche politiek meer schade dan voordeel 
brachten. KOLoMAN TISZA nam harde maatregelen tegen die leiders, 
er zijn in dien tijd tusschen 1880 en 1890 verschillende Slovakische 
studenten van Hongaarsche onderwij sinrichtingen uitgesloten, 
maar de oorzaak van deze strengheid was daarin gelegen, dat zij 
de Slovakische jeugd wilden opvoeden in panslavischen geest. Ze 
werden als martelaren te Turocz Szentmárton (een ander Slova
kisch centrum) verheerlijkt; het waren meest jonge menschen, 
die door luid klinkende tiraden werden meegesleept. 

Wat het meest de Hongaren tot verontwaardiging prikkelde, was 
het gerechtvaardigde vermoeden, dat Russische propaganda door 
Praag heen haar werk deed in het Noorden van Hongarije. Zoo
veel is zeker, dat van Tschechische zijde zelf de lokstemmen uit
gingen om de Slovaken te winnen en hun kultureele beweging in 
de Tschechische te doen opgaan: PALACKY, de groote PraagscM 
geleerde had immers gezegd, dat de beide talen toch maar zeer 
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weinig verschilden, dat beide volken toch eigenlijk één waren! In 
1880 schreef een Tschech een brochure: "Laten wij de Slovaken 
de hand toesteken" en daarin zeide hij: "Laten wij den eigendunk, 
die nergens toe dient, afleggen en laten wij het elkander bekennen 
dat wij niet zonder elkander kunnen, dat het Tsechische volk zon
der het Slovakische even goed niets is als het Slovakische zonder 
het Tsechische. En al verdedigen wij ons nog zoo sterk tegen de 
verbreiding en den invloed van de Duitsche taal, dan zouden we 
het nog moeten verliezen. Wij hebben reserves noodig, waaruit we 
voortdurend nieuwe kracht putten. Onze reserves kunnen slechts 
de Slovaken in Hongarije zijn" 21). Weer werd de "wederkeerig
heid", KOLLARS gedachte, aangeprezen: elkanders taalleeren, 
boeken lezen, gewoonten waardeeren, en nog veel meer. In 1897 
werd als doel van die "wederkeerigheid" openlijk beleden de samen
smelting tot één volk: "Als wij door de wederkeerigheid zulk een 
vereeniging bereiken, dat we in werkelijkheid één volk worden, dan 
zou dat een groote politieke winst beteekenen. De Moraviërs ge
voelen zich de bloedverwanten van ons, Tschechen en als onze broe
ders bedoelen ze 't zelfde als wij. Als het gelukte met de Slovaken 
gelijke nationale eenheid tot stand te brengen, dan zou ons getal 
en daarmede ons zelfsgevoel stijgen." Ook anderen in Boheme 
waren van dezelfde gedachte: de Slovaken moeten de Tschechische 
kultuur aannemen. Een vereeniging werd opgericht in Praag: de 
Tschecho-Slovaaksche vereeniging, op het standpunt dat Slovaken 
en Tschechen wat ras, taal en kultuur betreft, één volk zijn. Alzoo 
werd het volkenrechtelijk monstrum vertoond, dat een groep van 
de bevolking in den eenen staat openlijk de handen uitstrekte naar 
een deel van een anderen staat, dat opgewekt werd zijn eigen over
heid den rug toe te keeren en de politieke doeleinden van de eerste 
te gaan dienen; terwijl - wat nog erger was - die andere staat 
voor tyran werd uitgekreten, als hij dergelijke revolutionaire 
pogingen in den weg trad. 

De leidende Slovakische kringen waren echter voor de Tschechi
sche actie niet tot enthousiasme te brengen, een heftige penne
strijd ontstond tusschen hen en sommige jongeren, voorstanders 
van het Tschechische standpunt. 

De Tschechen zetten hun werkzaamheid voort: ze gingen reizen 
in het aan natuurschoon rijke Slovakenland en schreven er over. 
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Slovakische leerlingen werden naar Tsechische scholen gelokt: de 
"Tschecho-Slovaaksche eenheid" steunde in één jaar 55 Slova
kische studenten op Tschechische scholen en besteedde daaraan 
de som van 6000 kronen (f 3000.-), bovendien onderhield ze aan 
Tschechische landbouwscholen 70 Slovakische jongens. Slovakische 
bladen traden (voor geld) in Tschechischen dienst. In 1907 begon 
te Praag te verschijnen een maandblad NaSe Slovensko (Ons 
Slovakij e) ; platen en artikelen moesten dienen om de Tschechisch
Slovaaksche "wederkeerigheid" te versterken. Slovaaksche schrij
vers steunden wel, het volk niet en het blad verdween weer. 

Dat beteekent echter niet, dat de Slovaken hun eigen nationale 
actie opgaven, en zich nauw bij de regeering in Budapest aansloten. 
Toen de Hongaaráche taal de officiëele, de regeeringstaal werd, 
was hun tegenstand begonnen en spraken zij van de onderdruk
king van hun taal. In dienzelfden tijd richtten ze in Pressburg 
en vier andere Hongaarsche steden lycea op, waar in het Slo
vaaksch-Tschechisch onderwijs gegeven werd, zonder dat de Hon
gaarsche regeering hun een duimbreed in den weg legde. Een 
machtigen bondgenoot had deze beweging in de Luthersche (of 
Evangelische) kerk. KOSSUTH had reeds gewaarschuwd: de Sla
vische bewegingen compromitteeren het bestaan der kerken; de 
Evangelische kerk moet er zich voor hoeden, dat zij niet de werk
plaats wordt, waar de wapens tegen de levenskracht van den Hon
gaarschen staat worden gesmeed. Een Slovakisch edelman, in
vloedrijk in de kerk, trachtte een vereeniging der beide kerken 
(Luthersche en Gereformeerde) tot stand te brengen om op die 
wijze de wrijvingen te doen ophouden, maar het oude antagonisme 
der eerste tegen de laatste verij delde dit plan. 

In 1861 kwam te Turócsszentmárton een Slovakische nationale 
vergadering samen onder leiding van een bisschop en stelde als 
eisch: eenheid van het Slovakische volk en erkenning van het recht 
van hun taal. Dat de nationaliteitenwet, door het Parlement aange
nomen, hen niet voldeed, sprak vanzelf. Ze wilden de oplossing van 
den staat in zijn ethnografische deelen, de verdeeling in Slovaki
sche distrikten ten getale van acht en de invoering van het Slova
kisch als de eenig erkende officiëele taal. 

Het Panslavisme begon weer nieuwe kracht te ontplooien en 
daarmee ging gepaard een ge stook tegen Hongarije in de nationa-



GRAAF STEFAN TISZA 295 

listische pers, waaraan de buitenlandsche meer aandacht ver
leende dan het waard was. Bekend werd in dien tij d het geval van 
de "ontvoering van Slovaaksche kinderen". Het feit, tot zijn wer
kelijke proporties teruggebracht, was dit, dat een aantal wees
kinderen uit het distrikt Trencsén, toen in 1873 een cholera
epidemie het ontvolkt had, uit de zwaarbesmette omgeving ver
wijderd, liefderijk door bewoners van de Alföld met eigen gevaar 
voor besmetting opgenomen, verzorgd en als eigen kinderen opge
voed werden. Een door de nationalisten-pers misleid Fransch tijd
schrift praatte van "L'esclavage au centre de l'Europe"! Nog even 
breng ik in herinnering, dat BJÖRNSON zijn welversneden pen mis
bruikte om te schrijven over het onrecht, dat Tschechen en Slova
ken in de Donau-monarchie te lijden hadden, terwijl de toestand 
zóó was, dat als er één volk weinig reden had tot klagen, het 
juist de Tschechen waren. 

Dezen zetten hun actie voort, gesteund door sommige kringen 
van jongeren, terwijl de Evangelische kerk, die de traditie van 
RIBAY verlaten had, een afzonderlijke Slovakische actie voerde. Op 
haar vergaderingen hadden de nationaliteitskwestie en de nationa
listische eischen den voorrang boven de kerkelijke zaken. In 1901 
traden de Slova'ken uit hun passiviteit en stelden ze een program 
van achttien punten op, waarvan de voornaamste waren, dat ze 
beleden de eenheid, onverdeelbaarheid en onafhankelijkheid van 
hun Hongaarsche vaderland, dat ze het gebruik van de Slovakische 
taal in scholen, rechtbanken en administratie eischten, en de 
schrapping wilden van het artikel betreffende de belijdenisloosheid 
in de kerk-politieke wet. Voorts stelden ze de noodzakelijkheid van 
allerlei sociale maatregelen vast. 

Grooten invloed verkreeg op het einde der vorige eeuwen in 
't begin van deze de later zeer bekende MASARYK, die de Praagsche 
studeerende jeugd wist te winnen voor zijn realistisch-socialistische 
richting, die van Rusland weinig verwachtte en het Russische Pan
slavisme, dat met Russificeering van wat niet Russisch was gelijk
stond, de rug toekeerde. Deze beweging versterkte weer de 
Tschechisch-Slovaaksche tendenzen van het Neo-Slavisme tegen
over de andere, die zuiver-Slovakisch van aard was en zich ver
zette tegen een opgaan in de talrijker en machtiger volksgroep der 
Tschechen. 
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Dat deze beide bewegingen in het Slovakenland een steeds be
slister anti-Hongaarsch cachet verkregen, is te verstaan. Ze stel
den de Hongaarsche staatslieden voor het moeilijke probleem, hoe 
de welgezinde elementen onder de Slovaken voor den centralen 
staat te bewaren en de middelpuntvliedende kracht, die welbewust 
van Praag uit eenerzijds, van Turóczszentmiklós uit anderzijds 
haar funeste werking deed, te neutraliseeren, en daarbij de een
zijdige voorlichting van het buitenland met haar voor Hongarije 
noodlottige gevolgen te bestrij den. Veel kwaad heeft in dit ver
band het boek van SETON W ATSON gedaan: onder de schuilnaam 
van SCOTUS VIATOR gaf hij uit: Racial problems in Hungary. Het 
boek was eenzijdig, zijn beteekenis is overschat; verschillende , 
hoofdstukken zijn door Slovaken geschreven. Een Engelschman, 
die Hongarije en zijn' problemen beter kende, heeft het weerlegd, 
maar zijn funeste werking heeft het gedaan, tot schade van de 
verdedigde zoowel als van de aangevallen partij. 

Het bleef een langs elkander heen slaan, een voeden van wan
trouwen jegens elkander, een werken, liever een schermen met 
groote leuzen als: "iedere nationaliteit heeft het recht zijn taal 
en zijn geest te ontwikkelen!" De Hongaren hebben dat nooit 
betwist, ze hebben de eenheid van hun Hongaarsche staat willen 
handhaven. De toon in de pers werd tusschen 1906 en 1909 steeds 
scherper en fel was zij in het verkiezingsjaar 1910 zooals dat in 
tijden van verkiezingen pleegt te zijn. Het was het jaar van 
STEFAN TISZA'S groote veldtocht. Heftig viel de Slovakische pers 
hem aan over zijn rede te Arad, van Mei 1910: "het minnelied van 
JUSTH en van TISZA is tevergeefs gezongen!" Gelijk van hem ver
wacht kon worden, had TISZA geen minneliederen noch sirenen
zangen aangeheven, doch zuiver en eerlijk de kwestie gesteld en 
toegelicht. De toestand was ontegenzeggelijk zeer moeilijk, n.l. 
daardoor, dat binnen de grenzen stamverwanten woonden van die 
buren van Hongarije, die in dit land en zijn volk den zekersten 
steun zoeken moesten; en dat in de gemoederen dier stamverwanten 
aspiraties konden leven, waaraan van het standpunt van den Hon
gaarschen staat zelfs 'niet voor het kleinste deel kon worden vol
daan. En slechts een arbeid, consequent doorgezet gedurende 
langer tijd, zou in staat zijn die zuiverder opvatting te doen rijpen 
bij de in het vaderland wonende nationaliteiten en die wetenschap, 
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dat de juiste volkspolitiek hunnerzijds niet deze was, dat zij ver
woestende tendenzen najoegen en middelpunt-vliedende krachten 
vertegenwoordigden, welke de Monarchie en in haar het Hongaar
sche volk verzwakken zouden; maar integendeel: dat zij dàn eerst 
recht het afzonderlijke staatsleven en de onafhankelijkheid van 
hun stamverwanten zouden dienen, als zij binnen de grenzen van 
hun eigen (Hongaarsch) vaderland trouwe medeburgers, trouwe 
broeders van het Hongaarsche volk, trouwe burgers van den 
Hongaarschen staat waren en er naar streefden de inwendige 
eenheid van dien Hongaarschen staat en zijn politieke beteekenis 
te versterken in de wetenschap, dat die eenheid en die beteekenis 
de weegschaal der wereldgeschiedenis altij d tot hun voordeel zou
den doen doorslaan. 

Dan aan het adres der Oostenrijksche, der Weensche buitenland
sche politiek: Er is een ellendige gewoonte, welke de sympathie 
en het bondgenootschap der kleine Balkan-staten koopen wil voor 
een drinkgeld op oeconomisch gebied. Ik ben daar altij d tegen ge
weest en nog ben ik tegen die politiek, niet omdat ik zou willen 
ontkennen, dat een volk staatkundige doeleinden hebben kan, waar
voor het offers zou mogen en moeten brengen, niet omdat ik het 
volksleven van een materialistisch standpunt bezie, maar daarom, 
omdat ik die politiek houd voor eene, die altij d haar doel missen 
moet. Dat oeconomische drinkgeld zullen de betreffende volken in 
de zak steken, misschien zullen ze er dankbaar voor zij n, maar 
later, wanneer wij hun bondgenootschap noodig hebben in het 
uur van gevaar, wanneer wij staan op den drempel van beslissende 
gebeurtenissen, dan zal hun richting nemen, hun partij kiezen niet 
bepaald worden door het feit, dat zij al dan niet in het verleden 
een oeconomisch voordeeltje van ons bekwamen, maar veeleer het 
feit, dat zij al of niet vertrouwen hebben in onze kracht. 

Wat TISZA aan het einde van deze rede zeide tot die elementen 
onder het Rumenendom, die den vrede wilden en het welzijn van 
het vaderland, konden de Slovaken eveneens ter harte nemen: als 
zij wilden, dat al hun wettige begeerten werden vervuld, aan hun 
verlangens werd voldaan, dat de Hongaarsche staat en maat
schappij hen zou laten in het bezit niet alleen, maar hen steunen 
zou in de zorg voor hun rechten op 't gebied van hun taal, hun 
stam en hun godsdienst, als ze dat werkelijk wilden, dat ze dan 
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ook van hun zijde alle passiviteit moesten laten varen en mee
werken aan het welzijn van het gemeenschappelijke vaderland. Dan 
moesten ze ook alle pogingen om de ongereptheid van de grenzen 
van het koninkrijk te schenden, als landverraad bestrijden. 

TISZA had er nooit anders over gedacht. Reeds tijdens zijn eerste 
ministerpresidentschap had hij (Juni 1904) de R.K. en de Luther
sche kerken opgewekt uit hun midden met alle strengheid onvader
landslievende elementen te verwij deren en daarbij den steun van 
de overheid toegezegd, hoewel hij erkennen moest, dat het recht 
van inmenging van den staat in de kerkelijke zaken zeer gering 
was. Want zijn geheele politieke denken was vereenzelvigd met die 
krachtige grondwaarheid, dat tusschen de groote belangen van de 
in zijn vaderland ,wonende nationaliteiten en die van het Hongaar
sche volk en den Hongaarschen staat een innerlijke harmonie en 
innige eenheid bestond. En als zijn in God gevestigd vertrouwen 
sprak hij het uit, dat eenmaal de tij d komen zou, dat deze mach
tige waarheid de geesten en de gezindheden zou doordringen en 
zou scheppen die waarachtige eensgezindheid tusschen en met de 
andertalige burgers van zijn vaderland, waaraan allen, doch mis
schien in de eerste plaats juist de laatsten de grootste behoefte 
hadden. Daarvan was hij overtuigd, dat de gevaarlijkste vijanden 
van de nationaliteiten de agitatoren waren, omdat zij, 't zij 
onwetend, 't zij welbewust speelden in de kaart van Hongarije's 
vijanden, die de uitbreiding van hun eigen macht op het oog had
den en de nationaliteiten gebruiken wilden om hun expansie..:zucht 
te dienen 22). 

1) Das Recht der nationalen Minderheiten, Münster 1931. 
2) Geschichte der Rumänen und ihrer Kultur, Hermanstadt 1929. 
3) Istoria Romanilor din Dacia T'raianá. Volumul Il, Bucuresti. 
4) JORGA, t. a. p. p. 95 eveneens: "Hunyadi der grosse rumänische krieger". 
5) p. VII-XXI. 
6) Originea Romînilor I, Jassi 1925. Zie ook Zeitschrift für romanische 

Philologie, 1928, p. 722 vvo 
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DE "THÉORIE DE L'INSTITUTION" EN DE 
STAATSLEER VAN MAURICE liAURIOU 

DOOR 

PROF. DR. H. DOOYEWEERD. 

I. 

Hauriou's leer stelt de wetenschappelijke analyse en interpre
tatie voor ingewikkelde problemen. Re'YILLrd's thomistische inter
pretatie van Hauriou's theorie. 

De opkomst en de verdere ontwikkeling van de zgn. "théorie de 
l'institution" vormt een allermerkwaardigst hoofdstuk in de ge
schiedenis van de moderne Roomsch-Katholieke rechts- en staats
leer. 

Ook hier te lande heeft zij de aandacht getrokken, tot nu toe 
vrijwel uitsluitend binnen het kader van het privaatrecht. Men 
ziet in deze theorie dan gewoonlijk een van de vele symptomen 
van de doorbraak eener meer sociale opvatting van het rechts
leven, die schier over de geheele linie bezig is zich ook in het bur
gerlijk recht te voltrekken in een terugdringing van de wils
autonomie van het private rechtssubject en die van de contracts
partijen. 

Ten aanzien van dit punt wordt een nauw verband gelegd met 
de leer van den Franschen hoogleeraar LÉON DUGUIT inzake de 
sociale functie van het burgerlijk recht en vooral ook met de 
theorie van GEORGES GURWITCH inzake het "droit social". 

Niemand minder dan G. RENARD, die naast zijn grooten leer
meester MAURICE HAURIOU als grondlegger van de "théorie de 
l'institution" mag worden genoemd, heeft deze opvatting verbreid. 
In zijn werk Théorie de l'institution werd de institutioneele con
ceptie van het recht met kracht en overtuiging gesteld tegenover 
de "individualistische", gelijk die in het klassieke Romeinsche 
Ä St. 3-m. XIV 20 
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recht, in de humanistische school van het ius naturae et gentium, 
in de verklaringen van de rechten van den mensch en den burger 
en tenslotte in de Code civil tot uitdrukking zou zijn gekomen. 

En in zijn jongste belangrijk werk Philosophie de l'institution 
verklaart deze hoogleeraar : "L'institution a vaincu, sous Ie drapeau 
du droit sociaI 1 ): De Fransche wet van 4 Maart 1938 op de 
arbitrage in arbeidsgeschillen, welke na het bekende accoord in 
den nacht van 7 op 8 Juni 1936 op initiatief van LÉON BLUM tus
schen werkgevers en werknemers in het hotel Matignon gesloten, 
het arbeidsrecht op een nieuwe sociale basis optrok 2), wordt door 
hem voorgesteld als practische vrucht van de overwinning door 
HAURIOU en zijn getrouwen op het terrein van de gedachte behaald. 

In deze voorst~lling van de leer van HAURIOU zijn juiste en on
juiste elementen dooreengemengd. Juist is, dat HAURIOU met kracht 
gestreden heeft tegen de individualistische poging, de innerlijke 
grenzen van de burgerrechtelijke contractsverhouding uit te wis
schen ten nadeele van het private gemeenschapsrecht. Juist is, dat 
hij met name ten aanzien van de arbeids- en gezinsverhoudingen 
de overwinning van de institutioneele rechts gedachte over de 
buiten haar grenzen getreden contractueele voorspeld heeft. 

Maar de grootst mogelijke reserve past tegenover RENARO'S 
poging HAURJOU'S "théorie de l'institution" als vlag te gebruiken 
voor de door HAURIOU'S wetenschappelijken tegenstander LÉON 
DUGUIT geïntroduceerde leer in zake de interne "sociale functie" 
van het burgerlijk privaatrecht (met name van het eigendoms
recht) en in 't algemeen voor een principieele bestrijding van de 
"klassieke grondslagen van het burgerlijk recht". Al moet worden 
erkend, dat H. van meetaf de burgerlijke subjectieve rechten in 't 
licht van de "sociale orde" heeft gesteld en in dit verband van 
hun "sociale functie" sprak, nimmer heeft hij zulks bedoeld in den 
zin van een interne doordringing van het burgerlijk privaatrecht 
met de beginselen van het "droit social". 

Zelfs in den 1en druk van zijn Principes de droit public (1910), 
waar hij inderdaad zekere concessies aan de modernistische op
vatting der "sociale functie" schijnt te doen 2Q

), is zijn opvatting 
van het burgerlijk eigendomsrecht principieel verschillend van 
die van RENARD. Wij zullen dit nog omstandig aantoonen. 

In werkelijkheid heeft de hoogleeraar van N ancy aan de oor-
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spronkelijke leer van de "institution", gelijk ze door HAURIOU was 
ontworpen, een fundamenteel andere wending gegeven. Eerst 
RENARD heeft deze leer geheel aan het kader der traditioneele 
thomistische rechts- en sociale philosophie aangepast. Dit bleek 
echter niet mogelijk zonder een verloochening van essentieele trek
ken in de sociologische en staatsrechtelijke beschouwingen van zijn 
leermeester, die juist de conceptie van HAURIOU tot een hoogst 
merkwaardig probleem maken. 

RENARD'S theorie is ongetwijfeld uit wijsgeerig oogpunt bezien 
veel meer gesloten dan die van zijn voorganger. Zij vertoont geen 
innerlijke spanningen van elkaar bestrijdende denkmotieven. 
HAURIOU'S conceptie daarentegen is juist door zulke spanningen 
getypeerd. Zij valt als geheel genomen volstrekt uit het kader der 
thomistische schoolphilosophie, al valt niet te ontkennen, dat zij 
in toenemende mate mede door thomistische gedachten is "ge
inspireerd" . 

Kritiek op Renard's interpretatie. 
In 1916 - volgens zijn eigen verklaring was hij toen reeds tien 

jaren bezig aan de uitwerking zijner theorie i.z. de "institution" -
schreef HAURIOU nog: "II convient donc, de me cataloguer comme 
un positiviste comtiste devenu positiviste catholique, c'est-à-dire 
comme un comtiste qui va jusqu' à utiliser Ie contenu moral, social 
et juridique du dogme catholique" 3). 

Hierbij teekent RENARD aan: "Formule de transition, qui fait 
suite, immédiatement, à sa protestation de fidélité à la tradition 
des sommes théologiques. A celle-ci, il s'attachait de plus en plus 
fort, il m'a trop ouvertement approuvé, pour que je puisse douter 
qu'à suivre Ie sillage de saint Thomas d'Aquin je reste et j'avance 
dans Ie sillage creusé par mon maître." 

Inderdaad vindt men vlak vóór de zoo even uit de no te en réponse 
à des observations de M. Fr. Geny in de 2e druk van HAURIOU'S 
Principes de droit public aangehaalde passage de mededeeling van 
den schrijver, dat hij tot het publieke recht, behalve met een ge
sloten sociologisch stelsel, ook met een metaphysica gekomen is 
en wel met die van THOMAS VAN AQUINO. En even verder schrijft 
HAURIOU: "Ik moet nog eenmaal betuigen, dat de onmetelijke en 
rijke schat van sociale beschouwingen, die in de Summa Theologica 

·i 
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is neergelegd, mij uitstekende diensten heeft bewezen. Des te erger 
voor hen, die het versmaden zich daarvan te bedienen" 4). 

Intusschen is deze erkentenis nog allerminst een bewijs voor 
RENARD'S verzekering, dat hij zelf, door de "théorie de l'institu
tion" geheel op thomistische leest te schoeien, principieel in het 
spoor van zijn leermeester gebleven zou zijn. 

In de eerste plaats mag niet worden vergeten, dat de bedoelde 
erkentenis HAURIOU min of meer was afgedwongen door het ver
wijt van zijn ambtgenoot, den bekenden hoogleeraar van Nancy, 
FRANÇOIS GENY, dat hij de gewichtigheid en noodzakelijkheid der 
metaphysica onderschatte, welke de beginselen der gerechtigheid 
openbaart, waartoe het onderzoek der sociale feiten niet bij machte 
is 5). GENY verwéet HAURIOU dus feitelijk, dat hij een puur posi
tivistische onderzoekmethode volgde. Op dit verwijt, voor een 
Roomsch-Katholiek denker wel dubbel pijnlijk, antwoordde 
HAURIOU met zijn erkentenis van het profijt door hem uit de 00-
studeering van THOMAS' Summa Theologica getrokken, maar hij 
maakt onmiddellijk een belangrijk voorbehoud door zich een posi
tivist te blij ven noemen. Reeds dit stelt ons voor een probleem. 

HAURIOU wil GENY aanstonds het bewijs leveren, dat hij inder
daad in zijn theorie van het publieke recht van de thomistische 
metaphysica heeft gebruik gemaakt. Daartoe verwijst hij naar 
zijn theorie der rechtspersoonlijkheid of liever naar zijn theorie 
van de "personnalité morale" (die zich bij H., gelijk wij later zullen 
zien,niet dekt met de theorie der juridische persoonlijkheid). Vanaf 
de eerste uitgave van zijn Principes de droit public onderscheidde 
hij in de "personnes morales" een "lichaam" en een "ziel", d. w. z. 
een corporatief organisme met een objectief individueel bestaan, 
waarbij zich een subjectief bestaan kan voegen, onder den vorm 
van een rechtspersoonlijkheid, terwijl in zijn latere conceptie nog 
het ontstaan der "moreele" persoonlijkheid voorafgaat. "Personne 
a vu", aldus H., "que cette façon d'envisager des choses n'était 
qu'une transposition de la doctrine de saint Thomas sur les relations 
du corps et de l'ame, d'après laquelle Ie corps, organisé Ie premier, 
conti ent en puissance l'ame et passe sa vie à la faire venir à l'acte, 
et en ce sens, à la réaliser" 6). En dan vervolgt hij "Ce n'est là 
qu'un exemple, j'en pourrais citer beaucoup d'autres". 

Het is volkomen begrijpelijk, dat RENARD vanuit zijn standpunt 
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op zulke uitspraken allen nadruk laat vallen. Zij bewijzen echter 
evenmin dat HAURIOU wezenlijk thomist was, als de soortgelijke 
"inspiraties" 7), welke LEIBNIZ uit het aristotelisch thomisme 
heeft ontvangen, het wezenlijk thomistisch karakter van LEIBNIZ' 
individualistische metaphysica kunnen bewij zen 8). 

HAURIOU heeft ongetwijfeld "inspiraties" uit verschillende meta
physische opvattingen van THOMAS AQUINAS ontvangen, maar ze 
in een geheel zelfstandigen zin productief gemaakt binnen zijn 
eigen gedachtenkader. 

Hier komt nog bij, dat de ideeënleer, welke HAURIOU aan zijn 
"théorie de l'institution" ten grondslag legt, althans naar haar 
metaphysisch gehalte, niet van thomistischen, maar veeleer van 
platonischen oorsprong is. Het is de leer i.z. de realiteit der ob
jectieve ideeën als zoodanig, die bij hem een sociologisch pendant 
krijgt in FOUILLÉES leer van de psychologische "idée force", en die 
als zoodanig allerminst met de aristotelisch-thomistische meta
physica strookt 9). Het is zeer goed mogelijk, dat HAURIOU zelf zich 
van deze belangrijke afwijking van het Thomisme niet wijsgeerig 
bewust is geweest, te minder waar de wij sgeerige fundeering 
zijner denkbeelden niet de sterkste kant van zijn in hooge mate 
vruchtbaren en rijken geest was 10). Maar wanneer wij werkelijk 
een critisch inzicht willen verwerven in zijn geheele conceptie van 
de "théorie de l'institution", gaat het niet aan met RENARD de be
doelde uitspraak over de beteekenis van het Thomisme voor deze 
conceptie critiekloos te aanvaarden. 

Even verder erkent RENARD: "j'ai bien conscienee de dépasser 
les formules d'Hauriou-ses formules, non pas sa pensée". 

Maar wanneer het hier inderdaad slechts om een overschrijding 
van de "formules", niet van de "gedachte" van den grooten staats
rechtsgeleerde van Toulouse gaat, wanneer het inderdaad waar 
zou zijn, dat HAURIOU'S conceptie zich hoe langer zoo meer "in het 
kielzog" van THOMAS VAN AQUINO'S scholastische wijsbegeerte heeft 
bewogen, hoe verklaart men dan, dat in den laatsten en meest ge
rijpten vorm, welken HAURIOU aan zijn leer gegeven heeft, de 
middeleeuwsche opvatting van het natuurrecht kortweg genegeerd 
wordt en slechts een enkele natuurrechtsconceptie wordt erkend 
t.w. die welke in het "individualistische" ius gentium van het Ro
meinsche recht, in de humanistische school van het ius naturae 
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et gentium sinds de renaissance, in de verklaringen van de rechten 
van den mensch en den burger en in de grondslagen van de Code 
Civil haar uitdrukking heeft gevonden? HAURIOU schrijft uitdruk
kelijk: "la conception du droit naturel, après avoir sommeillé 
durant le moyen age (ik cursiveer), est redevenue idée vivante 
au XVIIe et au XVIIIe siècle avec l'école du droit de la nature et 
des gens et a recommencé à agir sur les esprits" 11). 

Wanneer - wat op geenerlei wijze te ontkennen valt - de 
thomistische rechts- en staatsbeschouwing geheel in de sociale 
aristotelisch-thomistische natuurrechtsleer geworteld is, en deze 
natuurrechtsleer op haar beurt onverbrekelijk samenhangt met 
de grondslagen van heel de thomistische wij sbegeerte, dan moet 
aan de bovenver~elde uitspraak van HAURIOU, dat de conceptie 
van het "droit naturel" gedurende de middeleeuwen "gesluimerd" 
heeft, wel een zeer fundamenteele beteekenis toekomen, daar het 
niet aan te nemen is, dat hij met de Middeleeuwsche natuurrechts
leer niet bekend zou zijn geweest. Dan stelt deze uitspraak ons 
bij de wetenschappelijke interpretatie van HAURIOU'S opvattingen 
voor een probleem, dat door RENARD'S poging, de theorie van zijn 
leermeester in neo-thomistisch kader te wringen, niet kan worden 
weggeredeneerd. 

Gurwitsch' interpretatie. 
Tegenover RENARD'S poging HAURIOU'S theorie geheel op tho

mistische leest te schoeien staat die van den socialistischen Rus
sischen emigrant GEORGES GURWITSCH 12), om HAURIOU'S leer der 
institution zooveel mogelijk in te lijven bij de pluralistische con
ceptie van het "droit social", gelijk die met name door den socia
listischen denker PROUDHON in diens laatste periode is ontwikkeld 
en door GURWITSCH zelf op een hoogst belangwekkende wij ze is 
uitgewerkt. In zijn omvangrijk en diepzinnig werk L'idée du 
droit social, het proefschrift, waarmede hij in 1931 den graad 
van doctor in de letteren aan de Universiteit van Parijs behaalde, 
heeft GURWITSCH na een systematische uiteenzetting van zijn eigen 
opvatting inzake het "droit social" een grootsch opgezette dogmen
historische uiteenzetting gegeven over den ontwikkelingsgang van 
deze idee vanaf de 17e eeuw in de school van het humanistisch 
natuurrecht tot aan het einde van de 1ge eeuw. 
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HAURIOU'S leer wordt daarbij als het sluitstuk van dezen ont
wikkelingsgang behandeld en in haar oorspronkelijke conceptie, 
gelijk ze in de eerste periode van HAURIOU'S denken was ont
wikkeld, als onmiddellijk aanknoopingspunt voor GURWITSCH'S eigen 
theorie voorgesteld. Een belangrijk voordeel van GURWITSCH'S uit
eenzetting tegenover RENARD'S min of meer rechtlijnige thomis
tische interpretatie is gelegen in de (overigens geenszins volledige) 
analyse van de veelzijdige invloeden, die HAURIOU'S denkbeelden in 
den loop der jaren hebben ondergaan. GURWITSCH ontkent daarbij 
geenszins een belangrijk aandeel van de thomistische metaphysica, 
doch meent, dat juist de invloed van het Thomisme HAURIOU in 
zijn tweede periode tot een volkomen denatureering van de meest 
vruchtbare grondgedachten zijner theorie heeft gebracht. 

"A l'encontre d'un effort récent pour réduire la doctrine insti
tutionelle d'Hauriou à la restauration du thomisme en philosophie 
du droit (RENARD) ," aldus GURWITSCH, "nous devrons donc affir
mer non seulement que la théorie "de l'institution" en est complè
tement indépendante, mais encore que l'influence thomiste, dans 
la mesure ou elle c'est effectivement manifestée, a précisement 
produit des déviations dans la pensée d'Hauriou" 13). 

In wijsgeerigen zin zou HAURIOU'S conceptie gedurende de eerste 
periode van zijn ontwikkeling (tot en met de eerste uitgave van de 
Principes de droit public van 1910) in hoofdzaak zijn getypeerd 
door een synthese van PLATO'S ideeën-leer met BERGSON'S irrationa
listische leer van den duur en de "élan vitai" ; alsmede door 
PROUDHON'S anti-Hegeliaansche dialectiek, waarin de tegenstel
lingen niet in een hoogere synthese worden opgeheven, maar slechts 
in een "evenwicht" worden gebracht, waarbij zij nochtans ten 
volle blij ven bestaan. 

Daarentegen zou in HAURIOU'S tweede periode het Thomisme 
met zijn "statisch", universalistisch realisme een toenemenden 
invloed op zijn denken hebben gekregen en tot de reeds genoemde 
"denatureering" van de theorie hebben geleid. 

Aan thomistischen invloed zou het te wijten zijn, dat de in 
de eerste periode overwegende Proudhonsche gedachte van een 
anti-hierarchisch pluralisme der rechtskringen in de tweede periode 
weer wordt te niet gedaan door een hierarchische incorporeering 
van alle autonome rechtskringen in het staats geheel. 
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Op thomistischen invloed meent GURWITSCH het ook te kunnen 
terugvoeren, dat HAURIOU aan het institutioneele recht, dat als 
zoodanig een zuiver integreerend (democratisch) karakter zou 
dragen en onvereenigbaar zou zijn met onderschikking van een 
deel der rechtsgenooten aan een ander (in een bevoorrechte ge
zagspositie geplaatst) deel, toch weer een 8ubordineerend karakter 
heeft toegekend. Datgene, wat voor RENARD het wezen der insti
tution vormt, nl. de gezags- en ondergeschiktheidsverhouding, is 
volgens GURWITSCH juist haar denatureering. 

In nauw verband hiermede zou staan, dat HAURIOU in zijn tweede 
periode aan de organisatie (de "supra-structuur" van een samen
levingsverband) weer de suprematie heeft toegekend over de onge-

I 

organiseerde gemeenschap, die als een "infra-structuur" aan iedere 
organisatie zou ten grondslag liggen. Daardoor zou HAURIOU in 
het laatst van zijn leven in dezelfde fout zijn vervallen als GIERKE, 
die de idee van het democratisch "Genossenschaftsrecht", waarin 
slechts de "souvereiniteit van het recht" wordt erkend, in zijn 
staatsleer niet consequent heeft kunnen doorvoeren en de een
zijdige onderschikking van den staat onder het recht niet heeft 
willen aanvaarden. Dit alles zou in HAURIOU'S theorie aan den 
invloed van de thomistische hierarchiegedachte te wijten zijn. Deze 
invloed zou het tenslotte ook geweest zijn, die in HAURIOU'S vrucht
bare en diepdoordachte leer van de rechtspersoonlijkheid een soort
gelijke aberratie zou hebben te weeg gebracht: "en un mot, cette 
influence n'est parvenue qu'à assombrir les conquêtes les plus pré
cieuses de la doctrine d'Hauriou, qui réprésente par ailleurs Ie 
point culminant de tout Ie développement de l'idée du droit social 
que nous poursuivons" 14). 

Volgens GURWITSCH zou HAURIOU vooral tot de thomistische 
wijsbegeerte zijn aangetrokken door zijn overtuigd realistische 
positie in het strijdpunt der universalia (algemeene soortbegrip
pen). 

Inderdaad was HAURIOU van meening, dat men realist (in den 
zin van het aloude ideeën-realisme) moest zijn, om de collectivi
teiten der samenleving als niet tot de individuen en hun onder
linge betrekkingen te herleiden werkelijkkheden te erkennen: "Si 
l'on est réaliste," zoo schreef hij, "si on admet que les ideés de 
genre, d'espèce, de collectivité répondent à une réalité, alors on 
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reconnaît que les organisations sociales ont une existence réelle, 
séparable en partie de celle des individus et l'on est porté à voir 
évoluer les êtres sociaux jusqu'à la personnalité morale. Si l'on est 
nominaliste, si l'on admet que les idées de genre, d'espèce, de col
lectivité, ne sont pas autre chose que des flatus vocis, des vocables 
commodes qui ne répondent à aucune réalité sociale, alors non 
seulement on sera porté à ne voir dans la personnalité juridique 
des groupements sociaux qu'une fiction... mais encore on sera 
conduit à nier la valeur réelle de l'organisme social et à rêver d'un 
monde social inorganique et anarchique" 15). 

Volgens GURWITSCH zou nu de realistische opvatting, doordat 
zij de totaliteit van een gemeenschap buiten haar leden zou projec
teeren en deze totaliteit tot een hoogere werkelijkheid zou verzelf
standigen, noodzakelijk voeren tot een verbreking van het even
wicht tusschen gemeenschap en individu ten behoeve der eerste. 

Zij zou noodzakelijk als consequentie medebrengen de onder
schikking, de heerschappij-verhouding, de ,,,autoritaire structuur 
van de betrekkingen tusschen het geheel en zijn deelen", de "pré
dominance d'une partie sur les autres parties," de ontkenning van 
de gelijkheid, die door RENARD als een noodzakelijk controctueele 
figuur wordt beschouwd. 

Kritiek op Gurwitsch' interpretatie. 
Bezien wij GURWITSCH' geheele wijsgeerige analyse van 

HAURIOU's gedachtengang, dan komt het ons voor, dat zij in een 
soortgelijke fout vervalt als RENARD bij diens poging HAURIOU'S 
leer van de "instelling" als uitvloeisel van een echt thomistische 
sociale philosophie voor te stellen. 

GURWITSCH' eigen, inderdaad sterk aan PROUDHON en GIERKE'S 
Genossenschaftstheorie géorienteerde, en door de moderne irratio
nalistische levensphilosophie geinspireerde theorie van het "droit 
social" wordt als subjectieve maatstaf bij de interpretatie van 
HAURIOU'S leer aangelegd, gelijk RENARD zijn thomistisch uitgangs
punt als subjectieven maatstaf aanlegde. 

Wie de moeite neemt GURWITSCH' overigens zeer belangwekkende 
dogmen-historische uiteenzetting van den ontwikkelingsgang der 
"idée du droit social" serieus door te werken en met de door hem 
geciteerde bronnen te vergelijken, zal tot de ontdekking komen, 
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dat deze aprioristische maatstaf den schrijver niet slechts bij de 
interpretatie van RAURIOU'S "théorie de l'institution", maar ook 
bij die" van andere schrijvers parten heeft gespeeld. Met name 
zijn poging den grondlegger van het modern humanistisch natuur
recht, Ruoo DE GROOT, als anti-individualistisch, ofschoon nog 
door de "overheidsidee" op een dwaalspoor gebracht, aanhanger 
van de moderne leer van het "droit social" voor te stellen, berust 
op een gewelddadige verwringing van de GROOT'S natuurrechts
theorie. 

Om dit interpretatief kunststuk te kunnen volbrengen, ziet Gur
witsch er niet tegen op, den voorvechter van de grondbeginselen 
van het klassi~e Romeinsche recht in een principieel tegenstander 
van het "jus gentium des stoïciens et juristes romains" te meta
morphoseeren; "Grotius", aldus onze schrijver, "combattait leur 
conceptions (nI. die van de Stoici en van de Romeinsche juristen) 
par sa théorie d'une multiplicité des totalités incluses les unes 
dans les autres et par sa construction du droit international positif, 
distinct du droit naturel et s' adressant précisément à la pluralité 
des Etats indépendants, integrée dans une communauté réelle 
superposée" 16). En in een noot tracht hij deze stelling te adstru
eeren met een verwijzing naar "la polémique très nette de Grotius 
contre Ie "jus gentium des stoïciens et juristes romaines in De jure 
belli ac pacis L. U c. VUl § 26". 

Leest men echter deze plaats in haar verband door, dan blijkt, 
dat Grotius alleen een scherpere onderscheiding verlangt tusschen 
het wezenlijke ius naturale en ius gentium der Romeinsche juristen 
(de Stoici worden in 't geheel niet genoemd) en die voorschriften, 
die, als van typisch Romeinsch-rechtelijken aard, slechts "pro certo 
statu sunt naturalia 17). Van een principieele polemiek tegen het 
Romeinsche jus gentium is geen sprake, te minder, waar Grotius 
hieruit in wezen zijn geheele natuurrechtelijke codex van burgerlijk 
privaatrecht geput heeft 18). 

GURWITSCH heeft eenvoudig geen inzicht in de beteekenis van de 
individualistische humanistische natuurrechtsleer voor de door
braak van de burgerrechtelijke idee van de "menschenrechten" en 
in de waarde dezer idee. De klassieke opvatting van het burger
lijk recht is voor hem, evenals voor RENARD, louter product van 
"individualisme". Een constant intern structuurprincipe van het 
burgerlijk privaatrecht is hem onbekend. In zijn eigen theorie 
wordt nog wel een "droit individuel" aanvaard naast het "droit 
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social", maar het eerste heeft in zijn gedachtengang geen gelijk
waardigen en zelfstandigen oorsprong en moet dus (dit geldt met 
name van het burgerlijk eigendomrecht, en het contractenrecht) 
zich in PROUDHON'S en DUGUIT's lijn een interne doordringing met 
de beginselen van het sociale gemeenschapsrecht laten welge
vallen 19) 20). Op dit laatste punt althans is GURWITSCH geheel 
eensgeestes met RENARD, die evenzeer DUGUIT's leer inzake de 
sociaal-economische functie van het burgerlijk privaatrecht met 
instemming overneemt. Maar HAURIOU'S opvatting van het "droit 
naturel", die juist de "individualistische" lijn van de humanistische 
theorie inzake het "ius naturae et gentium" volgt, laat zich nu 
eenmaal niet wringen in het kader van een primaat van het "droit 
social" boven het "droit individuel"21). 

GURWITSCH is bovendien principieel tegenstander van iedere 
natuurrechtsidee. Voor HAURIOU daarentegen is de aanvaarding 
van een onveranderlijk "droit naturel" een essentiëel bestanddeel 
zijner geheele gerijpte rechts- en staatsleer, dat men niet kan 
negeeren, zonder hem principieel mis te verstaan. 

GURWITSCH wil in PROUDHON'S lijn tusschen individualisme en 
universalisme een tusschenstandpunt innemen, waarbij de rechten 
van individu en gemeenschap in een juist evenwicht zouden worden 
gebracht. In waarheid echter stelt hij zich, evenals de Duitsche wij s
geer en socioloog TH. LITT 22), op het standpunt van een anti-etatis
tisch universalisme, dat bij alle erkenning van een pluraliteit van 
rechtskringen, nochtans alle samenlevingsverhoudingen onder het 
gedifferentieerd gezichtspunt van het algemeen welzijn incorporeert 
ineen alomvattende tijdelijke gemeenschap (de nog ongeorgani
seerde volkerengemeenschap, resp. de nationale gemeenschap, zie 
a. w. pag. 43 en 44). 

Het "evenwicht" tusschen "droit individuel" en droit social" 
is noodzakelijk verbroken, wanneer men den internen eigenaard 
van het burgerlijk privaatrecht negeert, den materieelen oor
sprong van het laatste in een ongeorganiseerd gemeenschapsrecht 
zoekt en dus het primaat aan het "droit social" toekent. 

Bij HAURIOU vindt men hiervan geen spoor, gelijk evenmin 
zonder meer kan worden toegegeven, dat hij in zijn tweede periode 
alle privaat gemeenschapsrecht hierarchisch in het staatsverband 
zou hebben geïncorporeerd. Wel heeft hij, gelijk we nog zullen zien, 
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vooral in zijn eerste periode ook den wijsgeerigen invloed van 
PROUDHON ondergaan, maar de typisch anti-autoritaire socialis
tische tendenzen van PROUDHON'S denken zijn hem vreemd ge
bleven. Ook PROUDHON is slechts een der vele auteurs, waarvan 
HAURIOU bepaalde "inspiraties" heeft ontvangen, die echter zelf
standig door hem zijn verwerkt. 

Wat den "denatureerenden" invloed der thomistische wijsbe
geerte op HAURIOU'S denken aangaat, deze moet wel grootendeels 
op rekening worden geschreven van GURWITSCH' vooropgezet 
schema, waarin hij HAURIOU'S oorspronkelijke conceptie der insti
tutioneele theorie meent te kunnen wringen. GURWITSCH kent 
bovendien blijkbaar de thomistische wijsbegeerte niet voldoende 
en heeft met name de verhouding van THOMAS' "realisme" tot zijn 
"universalisme" in 't geheel niet begrepen 23). De universalien
strijd heeft als zoodanig - dit moet ook tegen HAURIOU zelf worden 
opgemerkt - met het al of niet aanvaarden van de werkelijk
heid der sociale collectiviteiten (en het sociologische universa
lisme) niets van doen. Er zijn nominalisten, die een boven-per
soonlijke realiteit der samenlevingsverbanden aanvaardden (denk 
aan COMTE en DURKHEIM), en omgekeerd realisten, die haar ver
wierpen. Wat THOMAS van AQUINO aangaat, deze was ongetwijfeld 
in ontologischen (en trouwens ook in axiologisehen) zin niet univer
salist, maar individualist. Van een verzelfstandiging der tijdelijke 
collectiviteiten ten koste van den individueelen mensch is bij hem 
geen sprake 24). Verbanden als gezin, staat enz. zijn volgens hem 
slechts "unitates ordinis" (orde-eenheden), die op geenerlei wijze 
een reëel bestaan hebben buiten haar individueele leden en in onto
logischen zin in 't geheel niet met den individueelen mensch op 
één lijn zijn te stellen. Dit ontologisch en axiologisch individua
lisme gaat bij hem harmonisch samen met een sociologisch univer
salisme, dat heel de tijdelijke samenleving in het schema van het 
geheel en zijn deelen zoekt te vatten. 

Dat ook H.'s erkenning van de gezags- en ondergeschiktheids
verhouding, die volgens THOMAS inderdaad aan de sociale natuur 
van den mensch inhaerent is, niets met THOMAS' ontologisch realisme 
heeft uit te staan, behoeft nauwelijks betoog. GURWITSCH' leer, dat 
aan iedere sociale "organisatie" een ongeorganiseerde gemeenschap 
als "infra-structuur" zou ten grondslag liggen, welker "droit social" 
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een volstrekte voorrang zou bezitten tegenover het recht van de ge
organiseerde gemeenschap, is, naar ons zal blijken, in dezen vorm 
nergens bij HAURIOU terug te vinden, z~lfs niet in zijn vroegste 
werken. De "objectieve individualiteit" van de r~chtspersoon, die 
HAURIOU, gelijk wij hierboven reeds zagen, inderdaad als een soort 
infra-structuur onder de" subjectieve persoonlijkheid" schuift, is 
bij hem van meetaf als een "organisation" gezien 24Q

). Slechts waar 
HAURIOU de verhouding van de "natie" tot den staat" bespreekt, 
schijnt zich een oog~nblik de voorstelling der eerste als een "onge
organiseerde gemeenschap" in den zin ~ener infra-structuur op 
te drmgen. 

Maar zelfs hier blijkt dit slechts schijn te zijn, want de "natie" 
heeft volgens HAURIOU haar eigen georganiseerde instituten in de 
gezinnen, beroepscorporaties enz. enz. 

Nu gaat het ongetwijfeld te ver iedere gemeenschap reeds een 
"georganiseerde" te noemen 25). Aan de zgn. "natuurlijke" (met 
name de in de banden des bloeds gefundeerde als huwelijk, gezin 
en familie) is als zoodanig geen "organisatie" inhaerent, en ook 
de intern~ gezags- en ondergeschiktheidsverhoudingen in huwe
lijks- ~n gezinsgemeenschap zijn als zoodanig niet in een histori
schen organisatievorm, maar in de natuurlijke verhoudingen ge
fundeerd 26). 

Maar in alle typisch historisch gefundeerde verbanden is ongetwij
feld een organisatievorm es~ntieel en een ongeorganiseerde "infra
structuur" is hier eenvoudig niet te vinden. Wanneer de erkenning 
van dezen stand van zaken op thomistischen invloed zou ~rusten, 
dan zou ook de sociologische theorie, gelijk ze in de Wijsbegeerte 
der Wetsidee is ontwikkeld, een "thomistische aberratie" moeten 
word~n genoemd! 

Tenslotte heeft GURWITSCH den invloed van BERGSON'S irratio
nalistische tijdsphilosophie op HAURIOU o. i. overschat 27). 

In GURwITSCH' eigen wijsgeerige oriënteering speelt deze philo
sophie van de "élan vitai" met haar voortdurend nieuwe indivi
dualiteiten scheppend~ "durée", in verbinding met andere rich
tingen der levensphilosophie (JAMES, RAUH, de irrationalistische 
phaenomenologie e. a.) inderdaad een alles beheerschende rol. Zij 
heeft hem b.v. tot een verklaard tegenstander van iedere natuur
rechtsgedachte gemaakt. Zijn leer van de "faits normatifs", de 
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door steeds wisselende individueele "waarden" doordrongen posi
tieve sociale feiten, die als zoodanig de oorsprong zouden zijn van 
het uit de ongeorganiseerde gemeenschap opkomend "droit social" 
maar in geen statische beginselen kunnen zijn gegrond, is typisch 
Bergsoniaansch gevat. Een "empiristische of experimenteele meta
physica", die uit de irrationeele "élan vitaI" haar "waarden" op
spoort, heeft hier de idealistische volledig verdrongen. 

GURWITSCH tracht het nu zoo voor te stellen, dat zijn "faits nor
matifs" in wezen niets anders zouden zijn dan HAURIOU'S "insti
tutions". Maar HAURIOU'S leer van de "institution" is als zoodanig 
oorspronkelijk niet aan BERGSON'S tijdsphilosophie georiënteerd 
geweest. Zij was, gelijk HAURIOU zelf herhaaldelijk verklaard heeft, 
onafhankelijk ván BERGSON'S leer der durée gevat en berustte op 
een synthese van de platonische ideeënleer met de Comtiaansche 
leer van de statische en dynamische structuur van het sociale 
proces, en de door PROUDHON geinspireerde leer der "evenwichten", 
waarbij, naar wij zullen zien, met name de uitwerking der Com
tiaansche gedachte door den positivistischen historicus LACOMBE: 
invloed op HAURIOU'S conceptie verkregen heeft. 

BERGSON'S leer van de "élan vitaI" is door HAURIOU nimmer 
ongewijzigd aanvaard. Dat hij 0 ok uit deze leer later "in
spiraties" heeft ontvangen, staat vast 28), gelijk BERGSON'S in
tuitionisme ook andere Roomsch-Katholieke Fransche juristen, 
met name FRANÇOIS GÉNY, zelfs in veel sterker mate dan 
HAURIOU, he~ft beïnvloed. Maar evenzeer staat vast, dat 
HAURIOU nimmer, gelijk GURWITSCH, de idealistische meta
physica voor een zgn. irrationalistisch empiristische heeft prijs
gegeven 29). De "ideeën" zijn als zoodanig voor HAURIOU niet im
manent, maar transcendent aan den tijd, 't geen trouwens GUR
WITSCH zelf moet toegeven. Zij worden eerst door haar psycholo
gischen invloed op menschen tot "idées d'oevre" of "idées force", 
die een duurzame werking in den tijd verkrijgen. 

Wel brengt de positivistische inslag in HAURIOU'S denken mede, 
dat hij in de "positieve sociale feiten" zelve de werking en daar
mede het bestaan der "intelligibele, transcendente ideeënwereld" 
tracht aan te toonen en niet den deductief-aprioristischen weg 
volgt, uit de "ideeën" den gang van het sociale proces te constru
eeren 30). Ook kan een zekere irrationaliseering der ideeën in zijn 
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latere denken niet worden betwist 31). Maar tegenover het posi
tivisme bleef van meetaf het "klassiek spiritualistisch" geloof in 
een "transcendente ideeënwereld" voor HAURIOU'S denken karak
teristiek. 

Reeds daarom moet ook een overwegende interpretatie van HAU
RIOU'S leer der "institution" uit BEROSON'S intuitionistische tijds
metaphysica mislukken. HAURIOU'S denken, doortrokken van anta
gonistische motieven en vol van innerlijke spanningen, blijft in 
alle opzichten het critisch onderzoek voor een hoogst belangwek
kend probleem stellen, dat noch door RENARD, noch door GUR
WITSCH voldoende is gepeild. 

Plan van ons onderzoek. 
Het is onze bedoeling te trachten dit probleem tot klaarheid te 

brengen door allereerst den oorsprong van de "théorie de l'insti
tution" na te gaan, waarbij wij de verschillende invloeden moeten 
analyseeren, die zich in HAURIOU'S oorspronkelijke conceptie dezer 
theorie geldend maken. Vervolgens willen wij de gerijpte con
ceptie, gelijk zij met name in de tweede druk van de Principes de 
droit Public en de tweede druk van de Précis du droit constitu
tionnel is te vinden, aan een critisch onderzoek onderwerpen en 
haar beteekenis voor HAURIOU'S staatsleer uiteenzetten, waarbij 
van zelve ook zijn opvatting van het burgerlijk privaatrecht en het 
niet-burgerlijk private verbandsrecht aan de orde komt. Wij zullen 
daarbij dan telkens gelegenheid hebben de opvattingen van HAU
RIOU nader met die van RENARD en GURWITSCH te vergelijken, 
opdat onze lezers zich zelf van de fundamenteele verschillen tus
schen de door laatstgenoemde schrijvers voorgedragen concepties 
van de institutioneele theorie, met die van haar geestelijken vader 
kunnen rekenschap geven. 

Voorzoover mij althans bekend, is een studie van dezen opzet 
over de "théorie de l'institution" en de staatsleer van MAURICE 
HAURIOU tot nu toe niet verschenen, ondanks het feit, dat reeds 
een vrij omvangrijke literatuur over HAURIOU'S leer van de "in
stitution" bestaat. De geweldige omvang der stof en de eigenaar
dige complicaties en verschuivingen in HAURIOU'S denken, hebben 
tot nu toe blijkbaar een afschrikwekkenden invloed uitgeoefend op 
pogingen ook zijn staatsleer in haar systematischen samenhang in 
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't licht der institutioneele theorie te analyseeren. Het gevolg is, 
dat HAuRIOu's staatsrechtelijke leer tot nu toe buiten Frankrijk 
eigenlijk w-einig bekend is geworden . 

Men vindt wel geregeld opvattingen van den grondlegger der 
institutioneele theorie over bepaalde onderwerpen van staatsrech
telijken, administratiefrechtelijken, of algemeen r-echtstheoreti
schen aard 32) vermeld, maar deze opvatting-en komen, losgemaakt 
uit de haar dragende gedachtenbedding, uiteraard niet tot haar 
recht. 

Ik beschouw dit als een ernstige leemte. Want HAURIOU is een 
van de vruchtbaarste en zeker de meest oorspronk-elijke der staats
rechtsgeleerden, die Frankrijk in de XXe eeuw heeft voortgebracht. 
Maar verklaarb~ar is het wel, dat HAURIOU juist in den systema
tischen samenhang van zijn veelomvattend oevre w-etenschappelijk 
zoo moeilijk te benaderen bleek. 

Deze bewegelijke, voor alle invloeden openstaande, geest wilde 
voor alles aan de feiten recht laten w-edervaren. Hij bezat een 
benijdenswaardigen intuitieven blik in het afwegen daarvan, ge
lijk hij die gave in zijn, sinds 1892 begonnen, beroemde annotaties 
op de arresten van den Franschen conseil d'état juridisch wist te 
gebruiken. Maar zoo ergens, dan zal hier blijken, dat het intui
tieve inzicht alleen, hoe noodzakelijk ook, wetenschappelijk niet 
voldoende is, omdat de theorie nu eenmaal een wijsgeerigen grond
slag behoeft, die in staat is aan de intuitief gegrep-en w-erkelijke 
standen van zaken ook systematisch theoretisch recht te laten 
wedervaren. HAURIOU was zich volkomen bewust van de noodzake
lijkheid van zulk een grondslag. Maar juist op dit punt is hij ver
strikt geraakt in all-erlei onderling tegenstrijdige gedachtenmotie
ven der moderne wijsbegeerte, die hij niet tot innerlijke verzoening 
wist te brengen en die hem telkens op dwaalsporen dreigden te 
voeren. Het pleit voor zijn wetenschappelijken -ernst, dat hij bij 
dezen, uit wijsgeerig oogpunt ongetwijfeld onbevredigenden, stand 
van zaken, zich niet voorbarig op een bepaald systeem wilde vast
leggen, dat zoowel met de werk-elijkheid als met zijn diepste, in 
een eeuwenlange traditie gewortelde, religieuze overtuigingen in 
tegenspraak moest komen. 

Zoo bleef hij in wij sgeerig opzicht electicus. Sl-echts oppervlak
kige geesten kunnen hierin een ideale "onbevooroordeelde" weten-



) 

I, 

k 

r 

. -
l
t 
r 

n 
I

G. 

e 
n 

~s 

e 
i
~t 

l-
:e 
n 

.-

g 
;e 

ij 
d 
t-
n 

n 

(-

1-

DE "THEORIE DE L'INSTITUTION" EN DE STAATSLEER VAN HAURIOU 317 

schappelijke houding zien. In waarheid heeft HAURIOU'S weten
schappelijke werkzaamheid onder dit eclecticisme beslist geleden, 
en is het oorzaak geworden, dat zijn theorie meer sterk stimulee
rend, dan wetenschappelijk bevredigend kan worden genoemd en 
allerminst een sluitend geheel vormt . 

Hier staat echter tegenover, dat toch in de grondmotieven van 
zijn denken een lijn valt te ontdekken, die HAURIOU consequent 
heeft doorgevoerd en die zijn geheele methode van onderzoek be
heerscht; het zoeken naar een evenwicht en een wederkeerige af
grenzing tusschen de innerlijk tegenstrijdige concepties der wer
kelijkheid, die zijn denken hebben beïnvloed, met de bedoeling, 
aan de gegeven werkelijkheid bij het wetenschappelijk onderzoek 
ten volle recht te laten wedervaren. Hiermede gaat gepaard een 
eerbied voor de "klassieke traditie", die hem afkeerig maakte voor 
ieder overslaan in uitersten. 

Het zoeken naar evenwicht in wederkeerige begrenzing ("la 
recherche de la stabilité par les équilibres") 33) is ook typeerend 
voor zijn theorie van de menschelijke samenleving. 

Het beheerscht zijn merkwaardige souvereiniteitsleer, bij welker 
bestudeering zich typische associaties met Dr KUYPER'S leer der 
"tweeërlei souvereiniteit" opdringen. Het beheerscht ook zijn zeer 
origineele interpretatie van de Montesquieu's triaspolitica-theorie. 

Voor de Calvinistische rechts- en staatsleer is de confrontatie 
met de denkbeelden van dezen grooten Roomsch-Katholieken den
ker reeds hierom in hooge mate loonend, omdat HAURIOU, ofschoon 
van een standpunt uitgaande, dat het onze niet kan zijn, herhaal
delijk een intuitief besef toont van den innerlijken aard en de 
grenzen der onderscheiden rechtssferen, waarbij hij weerklank 
moet vinden in de Calvinistische opvatting van de souvereiniteit 
in eigen kring. 

Dit geldt met name voor zijn opvatting i.z. de grenzen van het 
private verbandsrecht tegenover het burgerlijk privaatrecht eener
zijds, het publieke recht anderzijds. 

Bij GURWITSCH zullen wij het motief der souvereiniteit in eigen 
kring zelfs tot op zekere hoogte in dogmatischen zin werkzaam 
zien in zijn poging het interne gemeenschapsrecht der niet staat
kundige samenlevingsvormen geheel onafhankelijk van de staats
structuur te vatten ("le droit social pur et indépendant"). Dit deel 
A. St. 3-m. XIV 21 
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van zijn theorie is voor den Calvinistischen onderzoeker inderdaad 
hoogst belangwekkend en instructief. Maar het bedoelde motief 
wordt bij hem weer te niet gedaan door een overslaan in een anti
etatistisch en irrationalistisch universalisme, dat zoowel zijn kijk 
op de verhouding tusschen "droit social" en "droit individuel", als 
zijn kijk op het criterium der souvereiniteit in eigen kring der niet 
staatkundige gemeenschappen vertroebelt, terwijl zijn depreciatie 
van de overheidsidee en van de staatsidee in 't algemeen juist een 
gevolg is van zijn gemis aan inzicht in de interne structuur van 
het staatsverband 34). 

Bij RENARD, die zich geheel aan de teleologische metaphysica van 
THOMAS VAN AQUINO aansluit, mist men het,bij HAURIOU aanwezige 
intuitieve inzicht'in de innerlijke grenzen der onderscheiden rechts
sferen al te zeer. De typisch universalistisch-sociologische denk
wijze van het Thomisme doet hem steeds naar het objectieve so
ciale doel der rechtsinstituten en hun inordening in een tijdelijke 
gemeenschapstotaliteit vragen 35), zonder dat hij zich van hun 
interne materieele goo,ardheid voldoende rekenschap geeft. Zoo 
ontstaat in zijn leer van de rationeel-organische opbouw van den 
staat en zijn leer Ï.z. de sociaal-economische functie der burger
lijke privaatrechten een bedenkelijke verflauwing der grenzen, 
waardoor hij zich reeds een scherpe critiek van zijn Franschen 
ambtgenoot G. RIPERT op den hals haalde 36). 

Maar voor deze zoowel bij RENARD als bij GURWITSCH te con
stateeren overspanning van het zgn. "droit social" mag HAURIOU'S 
"théorie de l'institution" niet aansprakelijk worden gesteld 37). 

Dit moge uit het later volgende critisch onderzoek van deze 
theorie blijken. 

Hauriou's sociologische opvattingen in zijn werken van 1896 
en 1899. 

Naar HAURIOU zelf mededeelt3S), is hij eerst sedert 1906 be
gonnen met de uitwerking van zijn "théorie de l'institution". 

Intusschen is het program dezer theorie reeds te vinden in de 
beide sociologische jeugdwerken, met het eerste waarvan de schrij
ver op ruim dertigjarigen leeftijd als socioloog debuteerde, t. w. 
La science sociale traditionnelle (Paris 1896) enLeçons sur le mou
vement social (Paris 1899). 
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Deze beide werken hebben in de sociologische literatuur weinig 
de aandacht getrokken. Slechts PAUL BARTH geeft in zijn standaard
werk Die Philosophie der Geschichte als Soziologie (3e en 4e Aufl. 
1922) een kort, schoon zeer instructief overzicht over den inhoud 
ervan 39). In het recente boek van P. A. SOROKIN Les théories 
sociologiques contemporaines (Paris 1938) daarentegen worden 
ze zelfs niet genoemd. 

Toch is voor een juist inzicht in HAURIOU'S latere opvattingen 
kennisneming van de in deze beide jeugdwerken ontwikkelde socio
logische grondrnotieven noodzakelijk, omdat van daaruit veel licht 
valt op het typisch dialectisch karakter van HAURIOU'S denken in 
zijn lateren tijd. Temeer, omdat de gerijpte denker zijn jeugdwer
ken zoo weinig verloochend heeft, dat hij er zelfs nog in de tweede 
uitgave van zijn Précis de droit constitutionnel uitdrukkelijk naar 
verwijst 40). 

Toen HAURIOU voor het eerst zijn denkbeelden over de mensche
lijke samenleving ontwikkelde, lag de moderne sociologie nog na
genoeg over de geheele linie in den ban van een natuurwetenschap
pelijk positivisme. Wel begint geleidelijk de sociaal-psychologische 
richting (in Frankrijk vooral die van GABRIEL TARDE) de vroegere 
mechanistische en biologistische stroomingen terug te dringen, 
maar dit beteekende nog allerminst een breuk met de positivis
tische natuurwetenschappelijke onderzoekingsmethode. Op dit punt 
bleef de geest van AUGUSTE COMTE, den grondlegger der positivis
tische sociologie in den zin van een synthetische "Universalwissen
schaft" van heel de menschelijke samenleving in al haar aspecten, 
deze nog jonge wetenschap overheerschen. HAURIOU beklaagt er 
zich over, dat sinds SPENCER de sociologie zelfs hoe langer zoo meer 
monistisch in haar natuurwetenschappelijke denkwijze was ge
worden, inzooverre zij de bij COMTE nog sterk op den voorgrond 
staande gedachte, dat tenslotte aan "ideeën" - zij 't al binnen het 
natuurwettelijk kader der samenleving - de rol van richtende en 
leidende factor toekomt 41), geheel terugdrong. Hij noemt zulks 
een "recul par rapport au positivisme beaucoup plus large 
d' Auguste Comte" 42). 

Het humanistisch wetenschapsideaal had een nieuw vruchtbaar 
veld voor zijn ontplooiing gevonden en het drong in zijn typische 
continuiteitstendens het door het Duitsche idealisme op den voor-
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grond gebrachte humanistisch persoonlijkheidsideaal met zijn idee 
van de vrije autonome zelfbepaling der menschelijke persoonlijk
heid, weder over de geheele linie terug. 

HAURIOU heeft zich van meetaf bij de positivistische onderzoe
kingsmethode der sociologie aangesloten. In de toepassing van de 
bij de mechanistische en biologistische richtingen zoo geliefkoosde 
methode van het opsporen van mechanische resp. biologische ana
logieën in de menschelijke samenleving gaat hij vooral in zijn 
tweede jeugdwerk zelfs tot de grenzen van het bizarre. Daarbij is 
het niet de biologie, maar de thermo-dynamica, die hem de stof 
voor zijn analogieën levert. 

Maar van meetaf blijft deze typisch positivistische, natuur
wetenschappelijk~ denkwijze bij den schrijver een tegenwicht vin
den in een krachtige idealistische overtuiging, dat tenslotte niet 
natuurwetten, maar ideeën den ontwikkelingsgang der mensche
lijke samenleving in progressieve richting beheerschen. Dit idea
lisme is, ondanks de metaphysisch-Platonische fundeering van H.'s 
ideeën, sterk humanistisch getint en was van den aanvang door 
den geest van de individualistische vrijheidsgedachte der zedelijke 
autonomie doortrokken 43). 

De functie der ideeën bij de St. Simon en Comte. 

Ook COMTE en diens leermeester, den graaf DE ST. SIMON, 

aan wien COMTE zoo vele van zijn denkbeelden ontleend heeft, ken
den, ondanks hun natuurwetenschappelijk positivisme, nochtans aan 
"ideeën" de leidende rol in de historische ontwikkeling der mensche
lijke samenleving toe. Op dit punt zetten zij slechts de traditie van 
de geschiedphilosophie der "Verlichting" voort. 

Maar er is een principieel verschil tusschen hun opvatting terzake 
en die van den jongen HAURIOU. In de eerste plaats zijn deze 
"ideeën" bij hen allerminst metaphysisch gefundeerd, doch puur 
subjectief-psychologisch gevat als "de hoogere vermogens van het 
zenuwstelsel" (COMTE). Volgens COMTE rust het geheele sociale 
mechanisme der menschelijke samenleving tenslotte op gemeenschap
pelijke opvattingen ("opinions"). Onder deze "ideeën" in den zin 
van "opinions", zijn het weder diegene, die op de hoogste mensche
lijke werkzaamheid, die der "abstractie" berusten, welke de grootste 
macht in de samenleving oefenen. Dit zijn de philosophische ideeën 
der levens- en wereldbeschouwing en na deze komt de grootste 
invloed toe aan de moreele en staatkundige opvattingen. 
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In de tweede plaats is het metaphysisch idealisme volgens 
DE ST. SIMON en COMTE slechts een historisch doorgaansstadium 
geweest voor de slotphase van den historischen vooruitgang, waarin 
de geheele geestelijke leiding der samenleving aan de positivistische 
wijsbegeerte zal overgaan. Deze gedachte is belichaamd in hun, reeds 
terloops door TURGOT geformuleerde, en door HAURIOU scherp be
streden 43a), drie-stadiënwet, waaraan naar hun meening de geeste
lijke ontwikkeling der menschheid onderworpen is. 

De vooruitgang in de ontwikkeling der "ideeën" verloopt volgens 
deze wet in drie phasen: de theologische, de metaphysische en de 
positivistische. Van de positivistische, aan het humanistisch weten
schapsideaal georiënteerde, wijsbegeerte wordt de ware leiding voor 
het toekomstige industriëele stadium der samenleving verwacht, om
dat eerst zij de onveranderlijke wetten der samenleving ontdekt 
heeft. De ideeën van het "klassieke natuurrecht", de burgerlijke 
vrijheid en gelijkheid, zijn volgens hen even "metaphysisch" van 
aard als de democratisch-staatkundige ideeën van ROUSSEAU. Het 
klassieke burgerlijk recht, waarin in aansluiting aan de Stoische 
wijsbegeerte en het ius naturale der Romeinsche juristen zich de 
idee der menschenrechten belichaamde, is volgens hen de quintessens 
van heel de rechtsorde, die als individualistisch-metaphysisch ver
schijnsel bestemd is in het derde stadium der menschheid geheel 
te verdwijnen. Volgens DE ST. SIMON tegelijk met den staat zelf, 
die als instrument van de "heerschappij van personen over personen" 
zal plaats maken voor een "systeem van economisch beheer van 
zaken". 

COMTE wil, onder invloed van de reactionair-romantische school 
van DE MAISTRE en DE BONALD wel is waar den staat juist be
houden om het principe van onder- en bovenschikking in de indu
striëele maatschappij te waarborgen, maar in de principiëele ver
werping van de burgerlijke vrijheidsrechten is hij volkomen met zijn 
leermeester homogeen. Het positivistisch sociologisme behoudt zoo 
over de geheele linie in beider denken de overhand. 

Het individualistisch vrijheidsidealisme is bij deze beschouwing 
een door het positivisme overwonnen metaphysisch standpunt 44). 

Hun relatief dualisme tusschen "materie" en "geest" blijft geheel 
gevat binnen het kader van het humanisch wetenschapsideaal. 

Heeft dus het humanisch persoonlijkheidsideaal in zijn indivi
dualistische gestalte beslag op den jongen katholieken denker ge
kregen? Ongetwijfeld vertoont zijn denken een sterk humanistisch
idealistischen inslag, gelijk ook uit zijn vrije "natuurlijke" interpre
tatie van menig deel van de Heilige Schrift blijkt. Maar dit huma
nisme blijft voor hem toch st€eds niet meer dan een "natuurlijk" 



~ , 
, .j 
: , 

, ! 

i ,~ 

~, . 

r , 
,; , 

~ t ' 
~ i 

322 PROF. DR. H. DOOYEWEERD 

aanknoopingspunt voor het "bovennatuurlijk" Christelijk genade
mysterie, zooals dat in het dogma der R.K. Kerk zijn uitdrukking 
heeft gevonden. Een "Christelijk humanisme" dus in Roomsch
katholieken geest. HAURIOU is van meetaf "bon catholique" ook in 
zijn opvatting van de verhouding tusschen "natuur" en "genade". 
Maar welk een bron van nieuwe dialectische spanningen tusschen 
het humanistische persoonlijkheidsideaal en de Christelijke vrij
heidsgedachte is in deze synthese verborgen! 

Het dialectisch grondmotief van heel de humanistische wijs
begeerte: de spanning en innerlijke tegenspraak tusschen het 
wetenschapsideaal van een natuurwetenschappelijke determinee
ring van heel de ervaarbare werkelijkheid en het persooonlijkheids-, 
ideaal der vrije autonome zelfbepaling, vervlecht zich met een 
ander nog veel intenser 'dialectisch grondmotief : de innerlijke 
spanning tusschen humanistische en Christelijke vrijheidsgedachte, 
geinterpreteerd in den typisch Roomsch-katholieken zin van de 
verhouding tusschen "natuur" en "bovennatuur" ! 

De idee der "révélation sociale" tegenover de thomistische lex 
naturalis. 

Toch ziet onze schrijver deze laatste verhouding geenszins in 
thomistischen geest. Als socioloog wil HAURIOU zich niet op de 
boven-natuurlijke openbaring beroepen, maar volstaan met de 
natuurlijke "sociale openbaring" van gedragsregelen door de 
moreele en religieuze traditie van de menschheid in het proces van 
den sociaal-historischen vooruitgang, waarbij de joodsch-christe
lijke traditie zich voor zijn bewustzijn versmelt met de antieke en 
modern-humanistische. 

"Ma thèse," zoo vat hij later de hoofdstrekking van zijn eerste 
sociologisch jeugdwerk samen, "était en somme celle ei: la société 
est un fait moral, Ie problème essentiel est celui du bien en du 
mal, la sociologie doit fournir des règles de conduite: elle n'en 
fournira qu'à une condition, c'est qu'elle constatera l'existence d'une 
tradition sociale puissante contenant la révélation d'une morale et 
qu'elle constatera en même temps que Ie progrès de la civilisation est 
lié au développement de cette tradition. C'est ce que j'appelais la révé
lation sociale, c'est à dire, la révélation des règles de la conduite 
par les traditions morales et religieuses de l'humanité progressive. 
Je n'invoquais pas la révélation divine, mais seulement la révélation 
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de la tradition sociale controlée par une théorie de progrès, en 
application de cette maxime "on juge l'arbre à ces fruits." Dit noemt 
H. zijn typisch "positivisme à la seconde puissance" 45). 

Dit beroep op de révélation sociale" in de moreele en religieuze 
traditie der in ontwikkeling voortschrij dende menschheid ver
dringt in het sociologisch denken van den jongen HAURIOU geheel 
de aristotelisch-thomistische idee van de "natuurlijke rede" als 
aanknoopingspunt voor het boven-natuurlijk licht der revelatio 
divina. 

HAURIOU deduceert geen natuurlijke moraal principes uit de 
"redelijk-zedelijke natuur" van den mensch, maar hij wil slechts 
de religieu.ze en moreele traditie voor de sociologische gedrags
regelen als richtsnoer aanvaarden. 

Het is hoogst merkwaardig, dat hij later zelf deze "recours à la 
révélation sociale" in verband bracht met de rol, die intuitie en 
instinct in het leven spelen in tegenstelling met die van het mathe
matiseerend intellect en daarbij uitdrukkelijk een parallel vast
stelt tusschen zijn eigen opvattingen ter zake en die, welke 
door HENRI BERGSON werden ontwikkeld in diens beroemd werk 
L'évolution créatrice (Paris, 1907). Waarbij hij intusschen niet 
verzuimt er opnieuw den nadruk op te leggen, dat zijn gedachten
gang volstrekt onafhankelijk en in principe ook verschillend was 
van die van den Franschen wijsgeer 46). 

Het vrijheidsidealisme als tegenwicht tegen het mechanistisch 
monisme van het humanistisch wetenschapsideaal neemt hier bij 
HAURIOU ,ongetwijfeld een irrationalistisch-romantische wending: 
de openbaring der "idee" in de deels onbewuste irrationeele histo
rische traditie, in haar tegenstelling tot de constructies van het 
mathematisch denken was immers een typisch romantisch "Leit
motiv". 

Maar tegelijk wil de jonge HAURIOU deze "openbaring der sociale 
traditie" als een positief sociologisch feit handhaven, dat door de 
positivistische onderzoekingsmethode kan worden opgespoord. 
Waarmede hij zich in een soortgelijke antinomie (tusschen weten
schaps- en persoonlijkheidsideaal) verstrikte als COMTE, die meende 
langs zuiver positivistischen (d. i. in wezen natuurwetenschappe
lijken) weg den vooruitgang der menschelijke beschaving te kun
nen aantoonen. 
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Zoo verklaart zich, dat HAURIOU van meetaf een scherpen strijd 
aanbindt tegen het "sociologisch monisme" en dat zijn sociologische 
theorie van een duaalistisch standpunt uitgaat, waarbij positivisme 
en idealisme in hun scherpe tegenstelling beide worden aanvaard. 

Ja 'Sterker, deze dialectische spanning tusschen beide beschou
wingen projecteert hij in den kosmos zelve. De laatste is zelf dua
listisch, door een fundamenteele tegenstelling doortrokken. Juist 
daarom mag de sociologie niet monistisch zijn. Zij moet "het 
oogenschijnlijk dualisme van den kosmos practisch aanvaar
den" 47). 

De invloed van Proudhon's düûectiek. 

In de papagraaf, getiteld l'Universelle contradiction, schrijft 
HAURIOU :"La contradiction est partout, dans les êtres, dans les 
choses, dans les faits. L'homme Ia porte en lui-même, dans les 
éléments de son moi. La matière sociale se forme et vit au milieu 
des contradictions." " ... aucun fait social d'une certaine durée, d'une 
certaine importance ne peut iI se développer sans être saisi par Ia 
contradiction qui sévit dans son milieu et sans passer lui même 
par des phases contradictoires." "Proudhon, dans son livre magistral 
des Contradictions économiques, a montré les contradictions de Ia 
concurrence économique ... " 48). 

Het is de verdienste van GURWITSCH' analyse, dat hij in dit ver
band op den invloed van PROUDHON's dialectiek op HAURIOU's denken 
gewezen heeft, en de waarde van deze aanwijzing wordt ongetwijfeld 
nog belangrijk verhoogd door het voortreffelijk en zeer gedocumen
teerd exposé, dat hij in zijn dogmen-historisch overzicht over de ont
wikkeling van de "idée du droit social" van PROUDHON's denkbeelden 
gegeven heeft. 

Ik kan dus in 't algemeen volstaan met een verwijzing naar zijn 
uiteenzettingen terzake, die ik slechts op die punten zal aanvullen, 
waar GURWITSCH' exposé m. i. te kort schiet. 

PROUDHON'S dialectische methode verschilt inderdaad essentieel 
van die van HEGEL. In tegenstelling met den laatste, lossen zich 
bij hem de antinomieën niet op in een hoogere synthese maar zij 
handhaven zich in een "evenwicht der tegenstellingen." 

"L'antinomie ne se résout pas; IA est Ie vice fondamental de toute 
Ia philosophie hégélienne. Les deux termes dont elle se compose se 
balancent, soit entre eux, soit avec d'autres termes antinomiques," 
schreef PROUDHON 49). 

Zoo vat hij ook de grond-antinomie tusschen het determinisme 
van het humanistisch wetenschaps ideaal en het vrijheidspostulaat 
van het persoonlijkheidsideaal. 
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"La liberté, ou Ie libre arbitre," zoo schrijft hij in zijn De la 
justice dans la révolution et dans l' église, "est une conception de 
l'esprit, formée en opposition de la nécessité, de l' Absolu absolu 
(scl. van SPINOZA) et de I'harmonie préétabli ou du meilleur 
monde, dans Ie but de rendre raison des faits que Ie principe de 
la nécessité, assisté de deux autres, n'explique pas, et de rendre 
possible la science de la nature et de I'humanité. 

Or, comme toutes les conceptions de l'esprit, comme la nécessité 
elle-même, ce nouveau principe est frappé d'antinomie, ce qui veut 
di re que seul il ne suffit pas non plus à l'explication de I'homme 
et de la nature: il faut suivant la loi de l'esprit, qui est loi même 
de la création, que ce principe soit adossé à son contraire, la néces
sité, avec laquelle il forme l'antinomie première, la polarité de 
l'univers. 

Ainsi la nécessité et la liberté, antithétiquement unies (ik cursi
veer) sont données a priori, par la métaphysique et l'expérience, 
comme la condition essentielIe de toute existence, de tout mouvement, 
de toute fin, partant de tout savoir et de toute moralité" 50). 

De vrijheid der menschelijke persoonlijkheid bestaat volgens 
PROUDHON dus alleen dank zij het evenwicht van de tegenstelling 
tusschen materie en geest in het samenstelsel der menschelijke 
existentie 51). PROUDHON is wars van alle rationalistische meta
physica. Het heeft volgens hem geen zin te vragen op welke wijze 
twee zoo antithetische naturen als "geest" en "materie" zich in 
den mensch kunnen vereenigen : "ces questions touchent à l'absolu; 
elles sont hors la science, et nous avons d'autant moins à nous en 
préoccuper que, Ie problème de la liberté étant donné par une con
ception de l'esprit, formée, comme toute conception, à l'occassion des 
phénomènes, c'est à la raison des phénomènes que nous devons 
demander la solution" 52). 

Dit is PROUDHON'S typisch phaenomenologisch idealisme, waarin 
verschillende motieven der humanistische wijsbegeerte (met name 
Leibniziaansche, critisch-Kantiaansche, Fichteaansche en Krausiaan
sche) in anti-speculatieven zin zijn verwerkt binnen zijn typische 
dialectiek der "balance des contraires". In de verschijnselen zelve 
wordt de tegenstelling van natuurnoodwendigheid en vrijheid ge
handhaafd. Een beroep op het absolute en transcendente is daarvoor 
niet noodig. 

Van HEGEL'S aprioristische dialectiek in den zin van de leer van 
de dialectische zelfontwikkeling der idee in de werkelijkheid had 
PROUDHON van meetaf een afkeer. 

Zelfs in het door HAURIOU aangehaalde werk Contradictions 
économiques, waarin PROUDHON zich nog herhaaldelijk van de 
Hegeliaansche terminologie bediende, en dat -geschreven werd in een 
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periode, waarin hij in wijsgeerige gedachtenwisseling stond met 
K. MAR X en K. GRÜN, had hij zakelijk het, grootst mogelijke voor
behoud tegen HEGEL's "panlogisme", tegen "son infructueuse tenta
tive de construire Ie monde des réalités avec de prétendus 
a priori de la raison" 53). 

Het is begrijpelijk, dat HAURIOU zich tot PROUDHON's dialectische 
methode sterk aangetrokken voelde, al noemt hij haar in één adem 
met die van MONTAIGNE, PASCAL en HEGEL! 53Q). Deze methode toch 
scheen hem den weg te wijzen, met handhaving van de positivistische 
lijn in zijn onderzoek van de menschelijke samenlevingsverhoudingen, 
nochtans het naturalistisch monisme in de positivistische sociologie 
te doorbreken. Dat hier tevens een sterke affiniteit met PASCAL in 
diens 2e periode openbaar wordt, is duidelijk. 

PROUDHON was echter ook een verklaard tegenstander van de 
Christelijke (ja van elke) religie en van de Roomsch-Katholieke kerk 
in haar pretentie de bron van recht en moraal op God terug te voeren. 

In zijn aangehaald werk De la justice dans la révolution et dans 
l'église stelde hij doorloopend het transcendentiestandpunt der 
religie tegenover het immanentie-standpunt van het autonome 
menschelijk bewustzijn, om te betoogen, dat op het eerste standpunt 
de idee der gerechtigheid door het autoriteitsgeloof moet worden 
vernietigd, terwijl zij alleen op het tweede standpunt is te hand
haven: "La théorie de la Raison pratique subsiste par elle-même; 
elle ne suppose ni ne requiert l'existence de Dieu et l'immortalité des 
ames; elle serait un mensonge si eIle avait besoin de pareils 
rétais" 54). De gerechtigheid, die de vrijheid en gelijkheid tot inhoud 
heeft, en het evenwicht tusschen staat en maatschappij door het 
recht wil verwerkelijken, is volgens hem onvereenigbaar met eenig 
autoritair principe: "Tel est Ie Droit Humain, ayant pour maxime 
la Liberté: de IA aussi tout un système de coordination, de garantie 
réciproque, de service mutuel, qui est I'inverse du système 
d'autorité" 55). 

Met geestdrift verdedigt hij tegen het autoriteits-standpunt van 
kerk en religie het beginsel van de Revolutie: de autonome zelf
bepaling van het menschelijk bewustzijn, en zijn geheele gerijpte 
rechts- en maatschappijleer is op dit beginsel gebouwd. 

Dat de jonge HAURIOU met zijn hierboven besproken leer van 
de révélation sociale, met zijn geloof in de autoriteit der traditie, 
zakelijk scherp tegenover deze rechtsopvatting van PROUDHON moest 
staan, lijdt m. i. geen twijfel, GURWITSCH' poging, HAURIOU's oor
spronkelijke conceptie van de "institution" aan PROUDHON's rechts
opvatting aan te passen, moet reeds op dezen grond onaannemelijk 
worden verklaard. Een zekere invloed van de laatste op de eerste kan 
worden erkend, maar het gaat niet aan HAURIOU's geheele 'gezags-
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beschouwing als een latere denatureering van zijn oorspronkelijke 
conceptie voor te stellen. 

De tegenstelling tusschen "obiectieve" en "subiectieve" werke
liikheid en het thomistisch vorm-materie-scherna. 

In de samenleving drukt zich de bedoelde fundamenteele tegen
stelling uit in de spanning tusschen "obiectieve" (materieele) en 
"subiectieve" (geestelijke) werkelijkheid. 

Het hier gequalificeerde dualisme tusschen "objectieve" en "sub
jectieve" werkelijkheid, dat in de latere uitwerking van de "théorie 
de l'institution" zulk een groote rol zal blijken te spelen, mag aller
minst worden vereenzelvigd met de traditioneele tegenstelling van 
"stof" en "geest", gelijk die in de aristotelisch-scholastische 
anthropologie zulk een allesbeheerschende plaats heeft. Deze laatste 
tegenstelling heeft immers niets van doen met het dialectisch 
grondmotief der humanistische wijsbegeerte. Zij wordt hier in 
het metaphysisch vorm-materieschema der aristotelisch-thomisti
sche conceptie op harmonisch-teleologische wijze verzoend en heeft 
noch met het humanistisch wetenschaps-, noch met het humanis
tisch persoonlijkheidsideaal innerlijk iets uitstaande 56). 

HAURIOU daarentegen is via de positivistische methode van de 
Comtiaansche sociologie en PROUDHON'S dialectiek der evenwichten 
midden in de dialectische spanningen van het modern-humanistisch 
denken geraakt. De rustige harmonie van het aristotelisch-tho
mistisch wereldbeeld is hem daarom vreemd. Slechts wederzijdsche 
beperkingen en begrenzingen, geen volledige innerlijke verzoening 
tusschen de in zijn conceptie aanwezige antagonistische grond
motieven, zijn hierbij te verwachten. 

Wij vinden het antagonisme onmiddellijk terug bij de omschrij
ving van de stof, welke volgens HAURIOU het eigenlijk onderzoe
kingsveld van de "science sociale" vormt. Zij bevat volgens hem 
drie elementen, t. w. le. een groepeering van menschen en het 
gevoel (Ie sentiment) van deze sociale groepeering bij de leden der 
groep; 2e. de individualiteit en het gevoel van deze individualiteit 
bij de menschen als individuen; 3e. een zekere verzoening of even
wicht (concili~tion) tusschen individu en sociale groep en het ge
voel van deze verzoening bij de menschen 57). 

Niet de "navolging" (imitation), gelijk TARDE meent, maar het 
groepsgevoel is volgens H. het fundamenteele sociale feit, dat 
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als zoodanig ook de voorwaarde is voor de weinige dieren-gemeen
schappen, die werkelijk als sociale groepen te beschouwen zijn 58) • 

Een dubbele tegenstelling openbaart zich zoo van meetaf in de 
samenleving: le. die tusschen individu en groep, 2e. die tusschen 
het objectief bestaan der samenlevingsverhoudingen en het subjec
tief sociale gevoel. 

HAURIOU brengt zelf dit antagonisme onmiddellijk in verband 
met dat tusschen materialisme (liever "positivisme") en idealisme, 
een tegenstelling, waarin zich sinds DESCARTES het dialectisch 
grondmotief der humanistische wijsbegeerte met zijn innerlijk 
onverzoende spanning tusschen wetenschaps- en persoonlijkheids
ideaal maskeerde. 

Hauriou's leer van den vooruitgang. 
Aan de drie "elementen" der sociale onderzoekingsstof beant

woorden volgens HAURIOU drie gebieden van den vooruitgang in 
het sociale proces: le. een vooruitgang der sociale groepeering, 
d. i. de solidariteit of de beschaving ("civilisation") ; 2e. een voor
uitgang der individualiteit of der "rede" (!); 3e. een vooruitgang 
in de equilibreering van individu en gemeenschap (groep). De 
vooruitgang op religieus en moreel gebied volgt niet denzelfden 
gelijkmatigen gang als die op wetenschappelijk gebied De laatste 
is van sterk quantitatieven aard en verloopt daarom in een proces 
van regelmatige accumulaties, de eerste daarentegen is van wezen
lijk qualitatieven aard, en vindt plaats in een snelle opstijging, 
gevolgd door lange perioden van daling, behoudens tijdelijke op
levingen in de zgn. "revivals" 59). 

Ongetwijfeld is HAURIOU bij deze opvatting van den vooruitgang 
sterk afhankelijk van den eveneens van COMTE'S positivistische 
sociologie uitgeganen Franschen historicus P. LACOMBE, die, gelijk 
wij zullen zien, ook op HAURIOU'S conceptie van de "institution" een 
belangrijken invloed heeft gehad 60). Zeer merkwaardig en typee
rend voor HAURIOU'S latere gedachtenontwikkeling is zijn uit
spraak, dat men het doel van dezen drievoudigen vooruitgang in 
de ontwikkeling der menschelijke samenleving kan benade
ren met de leuze der Fransche revolutie als "fraternité, liberté, 
égalité" 61). 

Hier verraadt zich reeds in HAURIOU'S jeugdwerk, nevens zijn 
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inzicht in de sociale gebondenheid van het individu, zijn liefde 
voor de "klassieke" vrijheids- en gelijkheidsidealen, gelijk hij die 
later in zijn opvatting van het "droit naturel" nader zou preci
seeren, en waaraan hij gedurende zijn geheele latere leven trouw 
is gebleven. 

Evenals LACOMBE acht ook HAURIOU den bedoelden vooruitgang 
uit de historische feiten te bewijzen. De eigenlijke stimulans, de 
bewegende kracht ervan is steeds een gevoelde tegenstrijdigheid 
(contradiction), die zich als een behoefte ("besoin") openbaart en 
haar opheffing door een "hervorming" eischt 62). Nog niet ge
voelde tegenstrijdigheden leveren te vroege en daarom onrijpe her
vormingen 63). Naast vooruitgang levert de geschiedenis ook voor
beelden van verval, die zich o. a. in vereenvoudiging van de orga
nisatorische structuur der maatschappij openbaart. 

De hier bedoelde tegenstrijdigheid is volgens HAURIOU een prin
cipe, dat in heel den 'kosmos, zoowel in de anorganische en de 
levende natuur als in de maatschappij, zich openbaart. 

Het vervult zoowel het individueele menschelijk bestaan als het 
sociale milieu. Juist in de menschelijke samenleving spitsen de 
tegenstellingen zich tot de grootste scherpte toe en hier moeten zij 
ook tot een zeker evenwicht 'komen 64). Een echt Heraclitisch 
motief 65) komt hier tot uitdrukking. 

Geheel het leven is strij d 66). Volledige oplossing der antino
mieën is onmogelijk, dat zou op het verdwijnen aller schepselen 
neerkomen 67). Juist daarom is ook de volledige gelijkheid, of
schoon richtsnoer van den vooruitgang, in de samenleving niet 
bereikbaar. 

Privilegiën en klassenvorming zijn onuitroeibaar. Een aristo
cratie zal altijd noodzakelijk blijven, om de anderen tot naijver te 
prikkelen 68). De regeeringsbevoegdheden blijven tegen alle gelijk
heidsidealen weerstand bieden. Zij blijven aan een minderheid 
voorbehouden 68

Q
). Deze laatste gedachten staan wel in de scherpst 

mogelijke tegenspraak tot PROUDHON'S en GURwITSCH' egalitaire op
vattingen, die wij hierboven vermeldden. Men ziet er tevens uit, dat 
de hanteering van PROUDHON'S dialectische methode allerminst ge
paard gaat met een overneming van de anti-autoritaire ideeën van 
dezen schrijver. 

De tegenstrij digheden in de samenleving worden ten deele door 
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de evolutie, de wet der ontwikkeling, ten deele door ideëele factoren 
opgeheven, resp. in evenwicht gebracht. 

De evolutie ziet HAURIOU volkomen in Darwinistischen en 
Spenceriaanschen lijn als een ontwikkelingsproces, dat zich met 
mechanische noodwendigheid doorzet in den strij d om het be
staan. Haar voornaamste middel, om de maatschappelijke tegen
stellingen op te lossen is de elimineering, b.V. de uitroeiing van 
natuurvolken. Zij behoort geheel tot de "objectieve" zijde der 
samenleving. 

Een tweede middel is de synthese, die echter niet meer alleen 
op rekening van de evolutie komt. Immers in haar openbaart zich 
reeds de allesdoortrekkende tegenstelling tusschen de "objectieve" 
en de "subjectieve" zijde der menschelijke samenleving. Er bestaat 
wel een zuiver "objectieve" synthese, zooals die b.v. in de federatie 
van staten tot uitdrukking komt. Deze laatste geschiedt volgens 
H. inderdaad, evenals de elimineering, overeenkomstig de puur 
mechanische wetten der evolutie. Men ziet, hoever HAURIOU gaat 
in de doorvoering der positivistisch-sociologische denkwijze! Maar 
naast en tegenover deze "evolutieve synthese" staat de "ideëele 
synthese", die zuiver in het "subjectieve geestelijk leven" is ge
worteld, zich naar logische, op het intellect betrokken, wetten richt, 
en die zich vaak uitwendig als een scheiding zal voordoen. HAURIOU 
noemt als voorbeeld het kerkelijk schisma 69). 

Naast elimineering en synthese is er eindelijk in het sociale 
proces nog een derde middel, om tegenstellingen te verzoenen, t. w. 
de transactie, een bewuste concessie, welke door den eenen wü 
aan den anderen gedaan wordt. Datgene wat uit den mensche
lijken wil voortkomt, verheft zich volgens H. volstrekt boven het 
mechanisch verloop der sociale evolutie. Zoo is b.v. het positieve 
recht een voortdurende transactie tusschen willende menschen. 

De geestelijke krachten, welke zich in de ideëele synthese en de 
transactie, in het denken en het willen openbaren, zijn vaak in strijd 
met den mechanischen gang der evolutie in den strijd om het be
staan. Het zijn der idee strij dt met het eindeloos worden der 
evolutie. Het idealisme stelt tegenover den bruten kamp om het 
bestaan den eisch van het offer ten behoeve van den naaste. 

Zoo val1en dus evolutie en vooruitgang bij HAURIOU niet samen, 
gelijk zulks in het positivistisch sociologisch monisme het geval 
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was 70). Zij staan veeleer tot elkander in de verhouding eener 
dialectische spanning. Geen samenleving kan door bloot materiëele 
middelen, door dwang, bestaan. Maar evenmin kan zij bij een 
zuiver idealisme met vrije offervaardigheid in stand blijven. Beide 
moeten zich veeleer verbinden 71), en in deze verbinding blijft de 
spanning, het innerlijk conflict tusschen beide gehandhaafd en 
moet het gehandhaafd blijven. 

De sociale entropiewet. 
In zijn, drie jaren na zijn eerste sociologisch werk gepubliceerde, 

Leçons sur le mouvement social wordt dit dialectisch motief inzake 
de verhouding tusschen "evolutie" en "vooruitgang" ("contr'évolu
tion") nader uitgewerkt en door physische analogieën uit de 
thermodynamica geadstrueerd. De hier ontwikkelde theorie der 
sociale beweging is grondleggend gebleven voor HAURIOU'S latere 
sociologische opvattingen en voert a. h. w. vanzelve over naar zijn 
"théorie de l'institution". 

De vooruitgang bestaat in een vertraging en remming der 
evolutie. Zulke remmingen nu meent H. reeds in de physische pro
cessen te kunnen aantoonen. Er bestaan volgens hem in de natuur 
beweging, "representatieve energie" en wederkeerige omzetting 
dezer beide in elkander. Onder "representatieve energie" verstaat 
HAURIOU licht en warmte, die volgens hem de "vormen der physi
sche beweging" vertegenwoordigen ("sont représentatives des 
formes des mouvements physiques"), welke voor ons zinnelijk 
waarneembaar zijn 72). Er bestaan dus in de natuur beweging en 
(objectief zinnelijke) spiegeling der beweging, welke correlaat is 
aan de subjectief psychische voorstelling. 

In de samenleving meent HAURIOU de analogieën dezer physische 
standen van zaken te ontdekken. Ook hier is beweging, voorstelling 
(idee) der beweging en wisselwerking tusschen beide. Op de 
"sociale beweging" past hij, in navolging van COMTE, analogisch 
drie mechanische principes toe, t. w. dat der traagheid, dat der 
relativiteit en dat in zake de gelijkheid van werking en tegen
werking. 

De sociale beweging op zichzelve volgt de wetten van SPENCER'S 

evolutie, zij is onbewust en in dien zin mechanisch; maar de idee 
der sociale beweging is bewust, voert tot persoonlijkheid en tot 
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vrijheid. De vooruitgang als bewuste sociale beweging is de "men
schelij ke reactie tegen de natuur", een "contr' évolution" gelijk 
HAURIOU haar noemt 73). De idee in subjectieven zin is gevat in 
den psychologischen zin van FOUILLÉE'S "idée force", als "kracht
idee". 

De platonisch-metaphysische fundeering van deze krachtideeën 
wordt reeds in 1897 door HAURIOU uitdrukkelijk geleerd, doch eerst 
in zijn latere werken nader gepreciseerd. 

Hoogst merkwaardig en inderdaad bizar is nu de wijze, waarop 
HAURIOU de tweede hoofdwet der thermo-dynamica analogisch op 
den socialen vooruitgang tracht over te brengen. Gelijk de "repre
sentatieve energie" van warmte als "gespiegelde beweging" uit de 
physische ontstáat, kan zij ook weder in physische beweging wor
den omgezet. Volgens de tweede hoofdwet der thermo-dynamica 
kan echter daarbij warmte nimmer van zelve van een kouder naar 
een warmer lichaam overgaan. Terwijl mechanische arbeid vol
komen in warmte kan worden omgezet (b.v. door wrijving of 
stoot), is het onmogelijk deze warmte weder volledig in arbeid om 
te zetten, omdat daarbij steeds een deel naar koudere lichamen 
overgaat. Hieruit leidde de ontdekker dezer wet, R. CLAUSlUS, af, 
dat de in het heelal aanwezige bewegingsenergie steeds meer 
in warmte overgaat, waardoor de voorhanden temperatuurverschil
len steeds meer zouden worden genivelleerd en dus de wereld het 
maximum der entropie (d. i. waardevermindering der energie) 
nadert. Dit zou beteekenen de nadering tot een toestand van vol
strekte gelijkheid van temperatuur of den statisch en warmtedood 
der lichamen. 

Deze overgang van een dynamischen naar een statischen toe
stand vindt volgens HAURIOU haar analogon in de organische 
wereld. Hier zijn het de typische soorten die in hun constantheid 
als remming (contr'évolution) der verandering optreden. 

Maar ook in de menschelijke samenleving heeft de entropiewet 
analogische gelding. Uit de ideeën, welke in de sociale beweging 
zijn opgekomen, resulteeren weer werkingen op de sociale be
weging. De ideëën scheppen een evenwichtstoestand, nl. de burger
rechtelijke gelijkheid, welke voorwaarde der vrijheid en gerechtig
heid is. Boven dezen toestand uit schijnt een verdere progressie 
niet moglijk. Hij moet als definitief eindresultaat van den vooruit-
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gang worden heschouwd als het maximum der sociale entropie, en 
tegelijk als de sterkste solidariteit der samenleving 74). 

De opvatting, dat de moderne Westersche beschaving met haar 
vrijheidsidee een definitief eindresultaat in het proces der histori
sche ontwikkeling beteekent, is op zich zelve allerminst nieuw. Reeds 
de geschiedphilosophen van den verlichtingstijd leerden dit. REGEL 
verwierp deze opvatting niet op zich zelve, maar alleen de rationa
listisch individualistische conceptie van de vrijheidsidee der Auf
klärung, waarin deze laatste het culminatiepunt der cultuur ge
zien had. De St. SIMON en COMTE hebben in hun bovengenoemde 
driestadiënwet de positivistische phase, waarin de heerschappij 
over personen zal worden vervangen door het beheer over zaken tot 
definitief eindresultaat van de Westersche cultuur-ontwikkeling ge
proclameerd. Ook SPENCER en DE GREEF meenden, van naturalis
tisch standpunt uitgaande, in de Westersche cultuur de slotphasen 
van den "vooruitgang" te kunnen aanwijzen, ofschoon deze beide 
sociologen zeer verschillend dachten over den aard van deze slotphase 
(de eerste zag haar, wat recht en economie aangaat, in de indivi
dualistische vrijheid van het liberaal industriëel systeem, de tweede 
veeleer in de toenemende socialiseering van den privaten eigendom 
en de vervanging van den staat door een syndicalistische organi
satie van "diensten"). 

Typisch voor RAURIOU'S opvatting is slechts haar fundeering in 
thermo-dynamische analogieën (in de "sociale entropiewet") en 
voorts de wijze, waarop hij zijn in wezen klassiek-individualistische 
opvatting van de vrijheid met zijn theorie van de "institution" in 
verband brengt. 

HAURIOU neemt aan, dat er drieërlei vorm van solidariteit he
staat, heantwoordend aan de drie grondkrachten van den individu

eelen mensch, dien HAURIOU, weder met gebruikmaking van een 

physische analogie als "krachtscentrum" opvat. Deze grondkrachten 
zijn: het instinct of de aandrift (désir), het geloof (croyance) en 

de wil (volonté). Daarmede correspondeeren resp. Ie. de organi
sche solidariteit; 2e. de representatieve solidariteit en 3e. de soli

dariteit in het bewuste levensgedrag (conduite). De eerste, op 
instinctieven grondslag rustend, openbaart zich in arbeidsverdee
linen en uitwendigen dwang (in 't bijzonder in den staatsdwang). 
De tweede berust op gemeenschappelijke overtuigingen en voor
stellingen (croyance), gelijk h.v. bij de tot eenzelfde staatkundige 

partij behoorende kiezers. De eerste is vormend (formatrice), de 

A. St. 3-m. XIV 22 
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tweede gelijkvormend (conformatrice) werkzaam. De derde vorm 
der solidariteit eindelijk, die van het bewuste levensgedrag, berust 
op den wil en op de ideeën en streeft volgens de sociale entropiewet 
naar de bovengenoemde statische verhoudingen in de samenleving. 

De leer van het offer. 
Het fundamenteele dualisme tusschen mechanische determi

neering en finaliteit, evolutie en vrijheidsideaal, dat HAURIOU reeds 
in de thermo-dynamica meende te kunnen aantoonen 75), ligt vol
gens hem ook aan het Christelijke dogma van zondeval en verlos
sing ten grondslag. 

Daarmede wordt het dialectisch grondmotief der humanistische 
wijsbegeerte nu' inderdaad ook in de Christelijke heilsleer overge
dragen en ontstaat een nieuwe dialectische spanning in 's schrij
vers denken tusschen het humanistisch en het Christelijk vrijheids
ideaal, een dialectiek, die in zijn eerste jeugdwerk tot een bedenke
lijke humaniseering van het Christelijk dogma voert 76). 

De zondeval in bij belschen zin wordt door hem vereenzelvigd 
met de kennis van het goed en het kwaad, waardoor het instinc
tieve leven wordt verstoord en een zuiver menschelijke moraal 
wordt opgesteld. Hij beteekent de isoleering der menschen van 
de dingen der natuur, die tot nu toe zijn gedragingen bepaald 
hadden. Als zoodanig is de zondeval voor HAURIOU, evenals de voor
uitgang in de historie in 't algemeen, een "contr'évolution", een 
poging aan de constante evolutie het duurzame tegenover te stel
len, het autonome subjectieve ik tot meester van het objectieve niet
ik te verheffen 77). Maar de opstand tegen het instinct brengt een 
vloed van kwaad over de wereld. Hij heeft de tegenstelling van geloof 
en denkcritiek, hij heeft de innerlijke tweespalt in en onder de 
menschen geschapen, ja zelfs de in klimaat en atmosfeer besloten 
levensvoorwaarden verslechterd 78). De verlossing is slechts moge
lijk, wanneer de mensch zich weer overgeeft aan het niet-ik, aan 
zijn naaste, en daardoor zijdelings aan de samenleving. Deze laat
ste, vóór den zondeval facultatief, wordt na den val noodzakelijk 
tot de verlossing 79) • 

Tegenover deze vrijwel humanistische interpretatie van zondeval 
en verlossing maakt zich echter spoedig het Roomsch-katholieke 
kerkgeloof bij HAURIOU geldend. 
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De samenleving is niet het geheele "niet-ik", maar zij rust in 
God en God omvat alles wat buiten den mensch bestaat. Alleen 
God en een kerk, die Hem op aarde vertegenwoordigt, zijn het 
totale offer van het ik waardig, niet een naar collectivistische 
illusie opgebouwde "sociale staat", die slechts een klein deel van 
het niet-ik omvat en reeds daardoor geen totalitaire aanspraken 
kan geldend maken. De religie leert het offer, om ons van de 
tweespalt met het heelal te verlossen. Christus' verlossende offer
dood is het voorbeeld. Het "blijde offer" ("sacrifice joyeux") is 
het ideaal, dat de religie den geloovigen voorhoudt 80). 

En door het innerlijk offer, dat een dieper zin heeft dan de 
uitwendige offers, welke de staat door zijn recht eischt, wordt de 
religie de grootste conserveerende macht in de samenleving, geeft 
zij haar het noodzakelijk minimum van vrede en gezondheid 81). 

In iedere samenleving zijn volgens H. drie "weefsels", waar 
ieder deel aan heeft: het positieve weefsel, het metaphysisch of 
staatsweefsel 82 ) en het religieuze. Het eerste bevat al die sociale 
verschijnselen, welke in den strijd om het bestaan worden gescha
pen, t. w. de familie, voorzoover zij alleen aan de voorplanting 
dienstbaar is, de economie, de 'klassenvorming en de publieke 
opinie. Dit positieve weefsel schijnt een product van de "orga
nische" en van de "representatieve" solidariteit. De staat en de 
religie, die blijkbaar in den hierboven genoemden derden vorm der 
solidariteit wortelen, brengen eerst idealen in de sociale verhou
dingen: de staat in 't bijzonder door het recht, waarin het ideëele 
moment der gelijkheid vervat is, gelijk dit in de Stoisch-Romein
sche conceptie van het natuurrecht haar klassieke uitdrukking 
heeft gevonden 82Q

), de religie door haar prediking van het offer. 
De staat heeft de macht noodig en is daarom aan het bederf onder
hevig; de religie heeft zulk een gevaarlijk element niet in zich. 

Staat en religie beide maken uit (door materieele macht en eigen
belang in den strijd om het bestaan geschapen) sociale organisaties 
instituten, die als "remmingen" van de sociale ontwikkeling aan de 
ideeën een duurzamen invloed op de sociale beweging verzekeren, 
In dien zin is de "institution" de practische oplossing (in den zin 
van "balanceering") van den strijd tusschen mechanische evolutie 
en vrijheidsideaal, tusschen "materialisme" ("positivisme") en 
"idealisme" in de geschiedenis 83). 



1 
1 

336 PROF. DR. H. DOOYEWEERD 

Het is niet de "geest", maar de "materie", die de sociale orga
nisaties in de zinnelijk waarneembare werkelijkheid in 't leven 
roept. Maar dit werk der "materie" kan op zichzelf niet duurzaam 
zijn. Het moet door de idee als zijn "ziel" worden doordrongen en 
zulks is slechts mogelijk in den weg van het offer en het lijden, 
waardoor het brute eigenbelang en de macht· zich leeren aan te 
passen aan de "sociale functie" der organisaties 83Q

). 

Het materieele gaat voorop, het wordt niet door het idealisme 
"geleid", maar slechts "verlost" in den weg van het offer. De 
door staat en religie beide in de organisaties van het positieve 
sociale weefsel gebrachte interne institutioneele vorm dient sinds 
den zondeval tot "behoud" en "verlossing" van deze organisaties. 

Daarmede zij~ wij van zelve tot HAURIOU'S leer van de "insti
tution" genaderd, die, gelijk wij dus gezien hebben, bij hem een 
bemiddelaarsrol speelt tusschen zijn positivistisch wetenschaps
ideaal en zijn semi-humanistisch, semi-Roomsch-Katholiek, vrij
heidsidealisme, maar nog nergens eenig aanwij sbaar verband met 
de Thomistische sociale philosophie vertoonde. 

Lacombe's invloed op het ontstaan van de théorie de l'insti
tution 84). 

Wanneer wij trachten den oorsprong van HAURIOU'S aanvanke
lijke conceptie van de "institution" op te sporen, dan ligt het voor 
de hand aanknooping te zoeken bij de denkbeelden van LACOMBE 
ter zake, den positivistischen historicus, wiens boek De l'histoire 
considérée comme science juist twee jaren voor HAURIOU'S eerste 
sociologische werk verscheen en wiens invloed op den jongen 
HAURIOU wij ook in diens leer van den "vooruitgang" in de ge
schiedenis konden aantoonen. 

Inderdaad speelt in LACOMBE'S opvatting van de geschiedenis het 
begrip der "institution" een centrale rol. Bij zijn poging de ge
schiedbeschrijving wezenlijk tot wetenschap te verheffen, wijkt 
LACOMBE veelszins af van COMTE, die overigens een grooten invloed 
op zijn gedachtengang geoefend heeft. 

Volgens COMTE bestaat de wetenschappelijke taak van den 
historicus niet in de opsomming van op zichzelf staande feiten, 
maar in het aantoonen van hun voortdurende en voortdurend toe
nemende vervlechting ("filiation continue" of "filiation gra-
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'L- duelIe") 85). Hij moet trachten het geheel der menschelijke lot-
~n gevallen in een systeem van historische reeksen te vatten ("séries 
In coordonnées"), die duidelijk hun toenemende vervlechting open-
In baren 86). 

~, Daarbij worden de individueele bijzonderheden der gebeurte-
Ge nissen slechts nagegaan, om de daarin zich openbarende historisch-

sociologische wetten in het licht te stellen 87). 

te De typisch historische methode van het sociologisch onderzoek 
Ie bestaat volgens COMTE juist in het rangschikken der feiten in 
re historische reeksen en het aantoonen van het causaal verband tus-
Is schen een vroegere en latere reeks 88). De hoofdwet van de his-
s. torische ontwikkeling der samenleving is daarbij, gelijk wij vroeger 
i- zagen, de beroemde driestadiënwet. 
In Deze rationalistische, op het opstellen van "algemeene wetten" 
s- naar het voorbeeld der natuurwetten gerichte opvatting, kon een 
j- historicus als LACOMBE moeilijk bevredigen. 
~t Weliswaar gaat hij geheel accoord met COMTE'S zienswijze, dat 

een bloote opeenhooping van feitenmateriaal geen wetenschappe
lijke behandeling der geschiedenis kan zijn. 

i- Weliswaar blijft hij in zooverre aan de natuurwetenschappelijke 
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denkwijze getrouw, als hij het de taak van iedere wetenschap en 
dus ook van de historiewetenschap acht gelijkvormigheden op 
te sporen, waarvoor hij echter niet langer den eisch stelt, dat 
zij reeds in haar oorzakelijken oorsprong moeten zijn begrepen, 
maar die hij veeleer vat in den zin van de zgn. "empirische wet
ten" van J. ST. MILL, d.w.z. als een relatie tusschen opeenvolgende 
feiten, die wij uit de ervaring als een regelmatige kennen, zonder 
hun onmiddellijken oorzakelijken samenhang in te zien. 

Maar de hoofdzaak is deze, dat LACOMBE deze empirische "gelijk
vormigheden" in het historisch gebeuren niet langer onder "alge
m~ene regels" poogt te brengen, maar veeleer historische "typen" 
tracht vast te stellen, die slechts voor een bepaalde periode en voor 
een bepaald cultuurgebied gelding hebben. De historiewetenschap 
heeft te doen met menschen en menschelijke handelingen. 

Wat de eersten aangaat dient men volgens LACOMBE te onder
scheiden Ie. het algemeen menschelijke, d. i. de zuiver anthropo
logische of psychologische zijde van het menschelijk bestaan, die 
slechts algemeene, aan ieder toekomende kenmerken inhoudt en 
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als zoodanig het onderzoekingsveld vormt der biologie (anthropo
logie en psychologie) ; 2e. het zuiver individueel menschelijke, dat 
als zoodanig slechts de onderzoekingsstof van den wetenschappe
lijken vóórarbeid, van de "eruditie" kan zijn en 3e. het tijdelijke 
of historisch menschelijke, dat niet slechts "eeuwige" algemeen
menschelijke en evenmin puur individueele, slechts eenmaal voor
handen trekken voortoont, maar veeleer zulke, die typisch duur
zaam zijn voor de menschen van een bepaald cultuurgebied en een 
bepaalde periode. 

Slechts met dezen "historischen" mensch heeft volgens LACOMBE 
de geschiedwetenschap van doen. 

Evenzoo staan de zaken met betrekking tot de menschelijke han-, 
delingen. Het "algemeen-menschelijke" daaraan is hun "natuur-
lijke" zijde, die natuurwetenschappelijk moet worden onderzocht. 
Het "puur-individueele", b.v. de naam van de betrokken personen, 
dàg en uur, zijn zaak van "weten", maar niet van wetenschap. 
Eerst voorzoover een handeling een typisch "temporeel" of histo
risch karakter draagt, d.w.z. op de "zeden" van een bepaalde om
geving en een bepaalde periode berust en voorzoover deze zeden 
daarin tot uitdrukking komen, is zij voorwerp der geschiedweten
sçhap of sociologie. 

Het "eeuwige" is voor LACOMBE het natuurverschijnsel; het 
voorbijgaande is het individueele gebeuren zonder meer; het 
typisch-blijvende of duurzame is de "institution". De "institutions" 
vormen dus de eigenlijke onderzoekingsstof der geschiedweten
schap. Zij zijn het product van "een gebeuren, dat resultaat heeft 
gehad" 89). De geschiedwetenschap is dus in wezen "wetenschap 
der institutions" 89a ) en wetenschap van de gebeurtenissen alleen, 
voorzooverre zij tot blijvende of duurzame "instituten" voeren of 
voorzooverre zij als activiteit van "den historischen menseh" de 
macht der heerschende instituten openbaren. 

Menschelijke handelingen berusten volgens L. op behoeften. De 
wil wordt volgens hem althans oorspronkelijk slechts door "be
hoeften" in beweging gebracht. Overeenkomstig LACOMBE'S 
"théorie d'urgence", die men overigens in eenigszins afwijkenden 
zin, ook bij DE GREEF aantreft90), zijn die instellingen ("institu
tions") de eerste en tegelijk gewichtigste in de samenleving, welke 
aan de meest dringende behoeften dienstbaar zijn. 
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De eerste en meest dringende behoefte is van economischen aard 
en daarom zijn volgens den schrijver ook de economische instel
lingen de vroegste en meest duurzame 91). Daartoe behooren de 
techniek der voedselproductie, de verdeeling der goederen, het 
verbruik en het verkeer. 

De economische behoefte en het sexueele instinct roepen het 
familie-instituut in het leven, dat later door sympathie-gevoelens. 
en het "eer-instinct" versterkt wordt. Uit de economische behoef
ten en het eer-instinct, minder uit sympahtie- en antipathiege
voelens, ontstaan in het algemeen de moreele ideeën en instituten, 
die des te hechter en homogener zijn, naar gelang de groep, waarin 
zij gelden, in een meer primitief stadium verkeert, terwijl de 
samenlevingen, die op hoogeren trap van cultuur staan, voor ver
schillende klassen en toestanden een verschillende moraal hebben 
(b.v. voor den soldaat een andere dan voor den burger, voor den 
oorlog een anderen dan voor den vrede). 

Tot de moreele "institutions" rekent LACOMBE ook de juridische. 
Een deel dezer laatste, nl. het contractenrecht en het strafrecht, 
berusten volgens hem inderdaad alleen op een idee, en niet meer 
op een behoefte, e. w. op de idee der gelijkheid, al het overige recht 
daarentegen is ontsprongen uit de tendens tot instandhouding van 
de gemeenschap. De gelijkheid is het ideaal, dat door recht en 
moraal wordt nagestreefd. De eerbiediging van de moreele ge
boden wordt minder door de wet en door sympathie als door de 
openbare meening (publieke opinie) bewerkt. Economie, egoïsme 
en sympathie roepen de "institutions des classes" binnen een maat
schappij in het leven. 

De staatkundige instellingen ontstaan volgens LACOMBE uit de 
economische behoeften en het eerzucht-instinct van de zij de der 
onderdanen. En zoo tracht LACOMBE ook de werken der kunst en 
zelfs de wetenschap uit elementaire behoeften, en bepaalde instinc
ten te verklaren. In zijn waardeering van de religie met haar insti
tuten staat hij geheel aan de zij de van COMTE. Het religieuze leven 
berust, ofschoon het in gewichtigheid slechts bij de economische 
instellingen achterstaat, volgens hem in wezen op een "imaginaire 
economie". Met den vooruitgang der werkelijke economie, d. i. met 
den rijkdom en de wetenschap (als een bron van rijkdom), wordt 
de "imaginaire economie" teruggedrongen. Wat nog van haar over-
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blij ft, wordt gemoraliseerd of dient tot aanvulling der positieve 
wetenschap. 

Zoo ligt dus bij LACOMBE de economische behoefte bijna aan 
alle instituten der samenleving ten grondslag, maar deze behoefte 
heeft allerminst de alleen-heerschappij. In LACOMBE'S historie-be
schouwing kan men veeleer van een voortdurenden strij d tusschen 
de economische behoefte en de haar in beteekenis evenarende be
hoeften naar sociale eer spreken 92). Maar van een dialectisch con
flict tusschen vrijheidsidealisme en positivisme, gelijk bij HAURIOU, 
waarbij de "institution" de rol van bemiddelaar speelt, is hier toch 
geen sprake. 

Wel vinden wij in LACOMBE'S leer van den vooruitgang een 
typisch irrationalistische breuk met het positivisme in de waar
deering van de beteekenis van het genie. 

Iedere wezenlijke vooruitgang in de geschiedenis is volgens hem 
een "uitvinding", de ontdekking van iets nieuws, die aan een 
individu te danken is, en die dan door navolging door alle leden 
van hetzelfde sociale milieu en dikwijls ook door andere volkeren 
wordt overgenomen. LACOMBE sluit zich dus aan bij de door 
G. TARDE op dit punt ontwikkelde denkbeelden. Wel gaat deze 
vooruitgang in de lagere sferen der cultuur streng wetmatig in 
zijn werk naar de wet van de dringendheid der behoefte, maar in 
de hoogere, met name in de wetenschap, grijpt het genie in, een 
volstrekt toevallige en individueele factor, die zich aan alle deter
mineering door de systematische wetenschap onttrekt. Juist door 
dezen invloed van de individualiteit is COMTE'S program inzake het 
vooruitzien in de historische ontwikkeling slechts in de meest alge
meene trekken te verwezenlijken. Het best zal dit nog gelukken 
in de economische reeks, die verhoudingsgewijze het meest naar 
vaste wetten verloopt. Maar de organisatie der instituten zal 
ook hier niet het werk der massa, maar slechts van eenige 
weinigen zijn. 

Deze laatste gedachte is door HAURIOU in zijn later te be
spreken leer van de "pouvoir minoritaire" tegenover de "pouvoir 
majoritaire" uitgewerkt en speelt een belangrijke rol in zijn 
denken. 

Het is het motief van de "aristocratie van het ondernemerdom", 
dat hem ook in zijn trias-politica-leer het politisch primaat aan de 



) 

e 

rl 

e 

.-
r, 
h. 

'-

'-

r 
t 

rl 

r 
~l 

e 

r 
rl 

e 

DE "THÉORIE DE L'INSTITUTION" EN DE STAATSLEER VAN HAURIOU 341 

"pouvoir gouvernementale" doet toekennen, en met PROUDHON'S en 
GURWITSCH' egalitaire leer der democratie van meetaf in onverzoen
lijke tegenspraak was. 

LACOMBE'S opvatting van de "institution" blijft, blijkens het 
bovengegeven korte exposé, niet slechts geheel binnen het posivis
tisch kader, maar zij beteekent, om met HAURIOU te spreken, in 
zooverre zelfs een "recul par rapport au positivisme beaucoup plus 
large d' Auguste Comte", als in het algemeen de "institu
tion" uit elementaire behoeften en instinctieve aandriften worden 
verklaard, terwijl zelfs de moreele ideeën in 't algemeen op deze 
factoren worden teruggevoerd. Slechts aan het "ideaal der ge
lijkheid" wordt blijkbaar voor rechtsleven en zedelijk leven een 
zelfstandige ideëele oorsprong en richtinggevende taak toe
gekend. 

Bij HAURIOU daarentegen verkrijgt, gelijk wij zagen, de "institu
tion" reeds in zijn jeugdconceptie de rol van bemiddelaar tusschen 
het aan het kerkgeloof geaccomodeerde vrijheidsidealisme en het 
natuurwetenschappelijk positivisme. 

Aan een ontleening zonder meer van HAURIOU'S conceptie aan 
die van LACOMBE valt dan ook niet te denken. 

Maar dit sluit een belangrijke beinvloeding van de eerste door 
de laatste niet uit. Integendeel, de aanrakingspunten tusschen beide 
concepties springen reeds op het eerste gezicht in het oog. Met 
nameLAcoMBE'S opvatting van de "institution" als een typisch his
torische duurzame factor in het proces der sociale beweging, zijn 
sterke accentueering van de "institution" als eigenlijk voorwerp 
van het geschiedwetenschappelijk-sociologisch onderzoek, en niet 
het minst ook zijn scherpe onderscheiding tusschen het terrein der 
natuurwetenschap en dat der historiewetenschap, dat bij hem met 
de sociologie samenvalt, moet op den jeugdigen HAURIOU grooten 
indruk hebben gemaakt. 

OOK LACOMBE'S "théorie d'urgence", zijn opvatting van het ge
rechtigheidsideaal, zijn denkbeelden over den "vooruitgang" en 
zijn Tardiaansche opvatting van de rol van den genialen ontdekker 
en uitvinder in de organisatie der instituten hebben, gelijk we 
zagen, duidelijke sporen in HAURIOU'S sociologie nagelaten, zoodat 
onze gevolgtrekking wel verantwoord schijnt, dat HAURIOU'S 
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"theorie van de instelling" althans ten deele door LACOMBE'S theorie 
der "institutions" moet zijn geïnspireerd. 

(Wordt vervolgd). 

1) Phiiosophie de i'institution (Librairie du Recueil Sirey, Paris 1939) p. 7. 
2) Vgl. hierover het twee jaren geleden opgerichte maandschrift Droit 

80ciai (textes et documents annotés concernant les rapports professionnels et 
l'organisation de la production) . Librairie technique et économique, Paris 
1e. Année no. 1 (Jan. 1938), p. 32 sqq. met onderschrift van Prof. F. DE 
MENTHON. 

2Q) Vgl. Princ. de droit pubiic (le ed. 1910) p. 38/9. 
a) Principes de droit public (2e ed. Paris 1916) p. XXII (note en réponse 

à des observations de M. F. GENV). 
4) T. a. p. p. XXIV. 
5) GENV, Science et technique en droit privé positif t. I, p. 108 sqq. 
6) T. a. p. XXIV., 
7) HAURIOU schrijft t. a. p. uitdrukkelijk: "Pour moi, je confesse, non seule

ment, que j'y ai puisé mes meilleures inspirations, mais qu'en outre, j'en 
ai tiré la martingale nécessaire pour ne pas commettre de grossières 
erreurs." 

8) Vgl. hierover uitvoerig mijn Wijsb. der Wetsidee I, Dl I1, blz. 
178 vlg. 

9) Vgl. reeds Leçons 8ur ie mouvement sociai (1899) p. 43: "Il me parait 
très important que la science sociale rompe avec Ie subjectivisme philosophique 
et demeure dans l'idéalisme objectif; il faut, en effet, qu'elle soit 
objective... dût on remonter jusqu'à l'idealisme platonicien." Voorts: 
Principes de droit pubiic (2eed. 1916) p. 281: "Nous sommes obligés 
de constater que la doctrine de la réalité des personnes morales im
plique une certaine croyance philosophique à la vie propre des idées et à 
la nature foncièrement idéale des êtres, qui est une sorte d'idéalisme plato
nicien." Dat het zuivere platonisch idealisme zich met FOUILLÉE's leer van 
de "idée force" niet verdraagt, heeft HAURIOU zelf ingezien. In een noot 
teekent hij aan: "La véritable doctrine de Platon n'admet la présence de 
l'idée dans les êtres que par participation". Maar in de metaphysische op
vatting van de idee is H. inderdaad platonisch en niet thomist. 

10) In philosophischen zin is HAURIOU eclecticus. COMTE, LACOMBE, PROU
DHON, PLATO, BEROSON, BOUTROUX de moderne phaenomenologie, de scholas
tiek, e. a. zij alle zijn van zijn gading. 

11) Précis de droit constitutionnei (2eed., Paris 1929) p. 59/60. 
12) Voormalig hoogleeraar aan de Russische universiteit te Praag en voor-

malig docent aan de Universiteit van Petrograd. 
la) L'idée du droit sociai (Librairie du recueil Sirey, Paris, 1931) p. 658. 
14) L'idée du droit sociai, p. 658. 
15) P1-incipes de droit pubiic, 2e ed. pp. 54/5. 
16) A. w. p. 178. 
17) De aanhef van I1, VIII § 26, in GURWITSCH' citaat weggelaten, luidt: 

"Haec ideo annotavimus, ne quis reperta iuris gentium voceapud Romani 
iuris auctores statim id ius intelligat quod mutari non possit." Vgl. hierbij 
De iure belli ac pacis I, X § 7. Overigens trof ik in GURWITSCH' bewijs
plaatsen telkens zulke aan, die Of in 't geheel niet bestaan (zoo wordt op 
pag. 183 noot 5 geciteerd L. I Cap. I, IX, 7, op pag. 184 noot 3 L. III 
Cap. I § 1, I, die in GROTlUS' meesterwerk in 't geheel niet voorkomen) Of 
in dit opzicht geen "bewijsplaatsen" zijn, dat ze eenvoudig niets van doen 
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hebben met uitspraken, die GURWITSCH erin wil lezen. Zoo wordt, wat het 
laatste punt betreft, door GURWITSCH (op pag 183/4 van zijn aangehaalde 
werk) aan GROT lUS de stelling toegedicht, dat het "droit naturel individuel" 
secundair zou zijn tegenover het "droit social naturel et en découle". 

Deze stelling wordt geadstrueerd met twee bewijsplaatsen uit de Prolego~ 
mena van De iure belli (JA) pacis, nl. de §§ 9 en 12. Men sla deze "bewijs
plaatsen" op en zal tot zijn verbazing ontdekken, dat zij letterlijk niets 
met de "stelling" uitstaande hebben. Wel vinden wij t. a. p. in § 8 de uit
spraak: "Haec vero, quam rudi modo iam expressimus, societatis custodia, 
humano intellectui conveniens, fons est eius iuris, quod proprie tali nomine 
(scl. iuris naturalis) appellatur" (volgen de vier bekende "individualistische" 
grondbeginselen van GROT lUS' natuurrecht). Maar voor deze uitspraak beroept 
GROT lUS zich op den Stoicijnschen wijsgeer SENECA (De Beneficiis cap. 
XVIII) ! En hiernuit mag allerminst GURWITSCH' theorie i. z. het primaat van 
een "droit social" boven het "droit individuel" worden gelezen. 

18) Wel polemiseert DE GROOT t. a. p. I, I § XI tegen de door ULPIANUS 
overgenomen naturalistische omschrijving van het ius naturae als een "ius 
quod natura omnia animalia (ook de dieren) docuit." Maar deze polemiek 
raakt niet de beginselen, maar alleen het subject van het natuurrecht, dat 
volgens DE GROOT alleen het redelijk schepsel kan zijn. 

19) V gl. vooral de studie Socialisme et propriété in GURWITSCH' later werk 
L'expérience juridique et la philosophie pluraliste du droit (1935) p. 266 sqq., 
waarin PROUDHON's leer van de vergemeenschappelijking van den privaten 
eigendom nader wordt uitgewerkt: "Voilà pourquoi Proudhon, ce même 
Proudhon qui qualifiait de vol Ie pouvoir absolu et arbitraire de l'homme sur 
la chose, n'avait pas hésité à voir dans la proprièté, transformée dans son 
caractère intrinsèque par le système des garanties mutualistes et attribuée à 
une fédération économique indépendante, la barrière la plus efficace contre 
la tyrannie du pouvoir étatique" (Ik cursiveer). Voorts L'idée du droit social 
p. 64 sqq ("Le droit aménageant le propriété federaliste"). 

20) Vgl. L'ideé du droit social p. 147: "La primauté du droit social sur 
Ie droit individuel qui emprunte au droit social ses critères de réglementation 
et de généralisation provient de la primauté des faits normatifs de "commu
nion" par rapport aux "faits normatifs" de la "relation avec autrui" et 
n'est qu'un aspect particulier de ce fait que l'expression de l'idée du "tout", 
's intensifie dans Ie domaine du droit social." 

21) Dit moet GURWITSCH althans voor HAURIOU'S tweede periode zelf toe
geven. 

22) Vgl. hierover mijn Wijsbegeerte der Wetsidee 111, pag. 191 vlg. 
23) Vgl. ook de scherpe anticritiek op GURWITSCH geleverd in RENARD'S 

verhandeling Thomisme et droit social (Revue des sciences philosophiques et 
théologiques 1934) pp. 40 sqq. 

24) Vgl. het instructieve geschrift van pater P. E. KURZ lndividuum und 
Gemeinschaft beim Hl. Thomas von Aquino (1932). Vgl. ook RENARD La Phi
losaphie de l'institution (1939) p. 216 sqq. 

24a) Vgl. bv. Princ. de droit publ. (Ie ed. 1910) p. 129, waar de "institution 
corporative" wordt genoemd "une organisation sociale" van nader omschreven 
karakter, zonder dat ook maar eenigszins van een ongeorganiseerde "infra
structuur" sprake is. 

25) Gelijk de jonge Belgische jurist CLEMENS doet in zijn boek Personnalité 
morale et personnalité juridique (Paris, Sirey, 1935), die tegen GURWITSCH 
de stelling poneert: ,,11 n'y a pas de groupement inorganisé, mais l'organi
sation peut être simplement spontanée ... 11 n'y a pas deux communautés super
posées, i1 ya deux modes d'organisation." Dit komt o. i. neer op een woorden-
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spel met den tenn "organisatie". Onder dezen tenn in zijn geijkten zin kan 
slechts worden verstaan een door vrije menschelijke vorming in een verband 
gebrachte geleding. 

2(1) Men verwarre vooral niet deze natuurlijke gemeenschappen met de 
ongedifferentieerde agnatische huisgemeenschap van de primitieve tijden! 
V gl. hierover uitvoerig mijn De Wijsb. der Wetsidee, III blz. 300 vlg. 

27) GURWITSCH beroept zich t. a. p. p. 653 op de uitspraak van ACHILLE 
MESTRE in diens Discours à la Séance Solennelle de la Faculté de Droit de 
Toulouse du 8 juin 1929 (p. 30), gewijd aan de nagedachtenis van HAURIOU: 
"Comme Bergson, au tenne de ses investigations, Hauriou rencontre l'affir
mation métaphysique. Par la voie de la recherche juridique et sociale, il se 
trouve ainsi conduit à ce qu'on pourrait appeler une métaphysique expéri
mentale, comme Ie philosophe y a été amené par l'analyse psychologique." 
DE MESTRE had ook gewezen op HAURIOU's nauw contact met FRÉDÉRIC 
RAUH. Vgl. ook M. WALINE Les idées maîtresses des deux grands publicistes 
français: Léon Duguit et Mau,rice Hauriou in L'Année Politique, 1930, no. 1, 
pp. 41,55. 

28) Zie noot 2. 
29) Vgl. HAURIOU Pro de dr. publ. (2e ed. 1916) p. XXXI: "Nous écartons 

donc l'intellectualisme qui d'ailleurs conduit au subjectivisme, et aussi la 
philosophie dit "nouvelle" (scl. de Bergson) ou philosophie de l'action. Cette 
dernière cependant, revient en partie à la réalité objective de l'être, mais en 
partie seulement, car elle ne conçoit que dans Ie mouvement de l'action, tandis 
que Ie spiritualisme classique Ie pose d'abord dans la stabilité de son existence, 
ce que signifie aussi Ie statut corporatif." 

ao) Vgl. Princ. de dr. publ. p. XXVIII "D'ailleurs, la construction d'ensem
bIe n'est pas a priori, elle n'est pas faite par en haut à grands coups de 
principes premiers, elIe est faite par en bas à force d'observations répétées; 
elIe est elIe-même expérimentale, construite par la méthode de la composition 
des forces avec des idées-directrices." 

al) Vgl. Précis de droit const. (2e ed. p. 60): "Un idéa1 absolu peut en 
même temps être particulier." 

a2) Met name zijn leer inzake de rechtspersoonlijkheid. Een zeer goede 
uiteenzetting van deze leer vindt men b.v. in de studie van VICTOR LEONTO
WITSCH Die Theorie der Institution bei Maurice Hauriou in het Archiv. f. 
Rechts- und SozialphiIosophie Bnd. XXIX S. 363 ff. en Bnd. XXX S. 202 ff., 
die echter de eigenlijke staatsleer van H. in 't geheel niet behandelt. Ook 
GURWITSCH handelt slechts terloops over H.'s staatsrechtelijke opvattingen . 

."la) Princ. de dr. publ. (2e ed. 1916) p. 15. 
lI4) Dit staat bij hem in onmiddellijk verband met zijn ontkenning van 

constante structuurprincipes in de samenlevingsvonnen. De irrationalistische 
levensphiIosophie, die heel de samenleving onder het dynamistisch gezichtspunt 
van de "élan vitaI" ziet, is onvereenigbaar met de aanvaarding van een con
stante goddelijke wereldorde. 

35) Vgl. zijn verhandeling La fonetion sociale de la propriété privée (1930). 
a6) Vgl. G. RIPERT Le rêgime démocratique et le droit civil moderne 

(Paris, 1936) p. 240. 
a7) V gl. voorloopig tegenover RENARD's leer van het "sociale doel" van de 

burgerlijke privaatrechten de uitspraak van HAURIOU in het voorbericht bij 
de 11e druk van zijn Précis de droit administratif (1926, de 12e druk is 
eerst na den dood van den schrijver door zijn zoon Prof ANDRÉ HAURIOU 
bezorgd in 1933): "Le droit privé ne se préoccupe que médiocrement des buts 
poursuivis par les individus, son objectif ce sont les moyens qu'ils emploient 
et qui sont les droits qu'ils prétendent exercer par l'autonomie de leur volonté; 
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il en est de même du droit public, les buts de l'Etat lui paraissent secon
daires ... En somme, Ie droit traditionnel, dans ses objectifs, place les pouvoirs 
de volonté, qui sont les moyens d'action, avant les buts." Deze uitspraak is 
gericht tegen de moderne school van DUGUIT, BONNARO en JÈZE, maar treft 
implicite ook RENARO'S objectieve teleologiseering der burgerlijke privaat
rechten. 

38) Zie Precis de dro-it constitutionnel (2e ed. 1929) p. 73/4 noot 12 
en La théorie de l'institution et de la fondation (1925, Paris, Bloud 
et Gay). 

3'9) Die Philosophie detr Geschichte als Soziologie (3e en 4e Aufl. 1922) 
S.492-504. 

40) Vgl. bv. Précis de droit const. (2e ed. 1929) p. 64 noot 6). In de 2e 
uitgave van zijn Principes de droit public merkt H. uitdrukkelijk tegen 
GENY op, dat aan zijn theorie van het publieke recht een sterk gesloten 
sociologisch systeem ten grondslag ligt en wel zooals hij dat in zijn Science 
sociale traditionelle van 1896 ontwikkeld had, t. a. p. XXII). 

41) Zie hieronder. 
42) Principes de droit public (2e éd. 1916) p. XXII. 
43) Vgl. de typeerende uitspraak in Principes de droit publique (2e ed. 

1916) p. 492: "Ie problème du droit individuel... postule une certaine oppo
sition de l'individu et de la société. Cette opposition ne peut elle même exister 
que si, d'une part, l'individu possède une conscienee autonome, qui ne doive 
pas tout à la société, si d'autre part, l'organisation sociale est Ie produit d'une 
certaine nécessité des choses qui ne doive pas tout aux consciences indivi
duelles. Donc, à formuler les données du problème en termes philosophiques, 
il ne faut pas se dissumuler, qu'elles se ramènent à une combinaison pratique 
d'un certain libre arbitre individuel avec un déterminisme social." 

43a) La science sociale traditionnelle (Paris, 1896) p. 255 sqq. 
44) Wanneer HAURIOU dus in zijn Principes de droit public (2e éd. 1916) 

p. XXIII schrijft: J'étais positiviste à la seconde puissance, à la façon 
d' Auguste Comte plutOt qu'à la façon de Spencer," dan blijkt uit deze uit
spraak weder, dat hij al te spoedig geneigd is, zijn geestelijke oriënteering aan 
een wijsgeerige richting te proclameeren, waaraan hij sterke "inspiraties" 
dankt, zonder zich veel in de fundamenteele verschilpunten met eigen stand
punt te verdiepen. 

Wat COMTE betreft is zijn sympahtie overigens mede verklaarbaar uit 
diens bewondering voor de het Middeleeuwsche Kerkinstituut als geestelijk 
leider van heel de Middeleeuwsche samenleving, welk voorbeeld hij aan de 
positivistisch wijsbegeerte als leidster voor het derde stadium voorhoudt. 
Evenals de St. Simon heeft COMTE, die zelf uit een geloovig Roomsch gezin 
stamde, geheel gebroken met het hooghartig oordeel van de "Verlichting" 
over de "duistere Middeleeuwen" en zulks, gelijk hij zelf mededeelt, vooral 
onder invloed van het bekende werk Du PAPE (1819) van den Roomsehen 
schrijver DE MAlSTRE. 

45) Princ. de droit pub lic. (2e éd. 1916) p. XXII-XXIII. 
46) T. a. p. p. 15 noot 1: "Je suis encore d'accord avec lui (scl. Bergson) 

lorsqu'il remarque que, dans l'esprit de l'homme, l'intuition et l'instinct sont 
dans Ie sens de la vie par des démarches qui précédent historiquement l'intelli
gence, qui est d'allure géométrique. Le recours à l'institution est même ce 
que j'avais essayé d'organiser sous Ie nom de recours à la tradition sociale 
dans ma Science sociale traditionelle: je n'ai pas besoin de dire que c'était 
sans aucune prétention philosophique." 

47) La science sociale traditionnelle (Paris 1896) p. 27. 
48) La science sociale pp. 95, 106, 109 sqq. GURWITSCH L'idée du droit social 
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p. 651 citeert de laatste uitspraak onnauwkeurig en verzuimt mee te deelen, 
dat H. zich voor zijn dialectische methode evenzeer op PASCAL en HEGEL be
roept. Zie noot 53a. 

49) Zie GURW/TSCH, a. w. S. 329. 
60) PROUDHON, De la justice dans la révolution et dans l'église. Nouveaux 

principes de philosophie pratique (Paris, librairie de Garnier Frères, 1858) 
tome 2ième p. 538. Ik gebruikte een andere uitgave van dit werk dan de door 
GURWITSCH geciteerde. 

51) T. a. p. p. 514/5: "Si l'homme était tout matière, il ne serait pas 
libre ... S'il etait esprit pur,il ne serait pas plus libre: les lois de l'entendement, 
comme celles de l'abstraction sont incompatibles de leur nature avec une 
faculté de libre arbitre ... Mais l'homme est un complexe; c'est un composé 
de matière, de vie, d'intelligence, de passion; de plus il n'est pas seul. 
Je dis dès lors qu'il est libre de par la synthèse de sa nature." 

52) T. a. p. 
53) Vgl. GURWITSCH a. w. S. 331/2. 
53a) La science sociale traditionnelle, p. 105/6. 
54) De la Justice l'vol. p. 85. 
55) Ibidem p. 88. 
56) Juist het aristotelisch-thomistisch vorm-principe heeft in HAURIOU's 

aan PROUDHON ontleende dialectiek der evenwichten geen plaats. Dit vorm
principe immers doordringt de "materie" geheel en al en laat geen plaats 
meer voor een innerlijke spanning tusschen "stof" en "geest". 

57) La science sociale p. 5 sqq. 
5S) T. a. p. p. 14 sqq. 
59) A. w. p. 233 sqq. Men vindt deze opvatting letterlijk terug in HAURIOU's 

Précis de droit const. (2e ed. 1929) p. 64. 
60) P. LACOMBE, De l'histoire considérée comme science (Paris 1894). Vgl. 

over diens leer inzake den "vooruitgang" in de historische ontwikkeling: 
P. BARTH a. w. S. 251 ff. LACOMBE onderscheidt uitdrukkelijk een vooruit
gang in de intelligentie (de wetenschap) en een vooruitgang in de lust 
(émotion agréable). De vooruitgang in de kennis geschiedt volgens hem in 
den weg der opeenhooping ("accumulation"), die in het geluk in den weg 
der verzoening ("conciliation") waartoe ook de "gerechtigheid" behoort. 
LACOMBE zoekt evenals HAURIOU voortdurend physische analogieën in de ont
wikkeling der samenleving. 

61) T. a. p. p. 57 sqq. 
62) Ook deze gedachte is ontleend aan LACOMBE. Zie diens aangehaald werk 

De l'histoire considérée comme science, p. 35 en hieronder in den tekst 
pag. 37vlg. 

63) T.a.p. 107/8. 
64) T. a. p. p. 107. 
65) Vgl. P. BARTH, a. w. p. 495. 
66) T. a. p. p. 110 sqq. 
67) T. a. p. p. 184. 
6S) T. a. p. p. 138 sqq. 
6Sa) T. a. p. p. 141: "l'essence du gouvernement est d'être une direction 

imprimée par une minorité." 
69) T. a. p. p. 133 sqq. 
70) Reeds bij COMTE, maar in sterkere mate bij SPENCER en De GREEF, die 

beide door HAURIOU bestreden worden en ook bij DUGu/T's leermeester EMILE 
DURKHEIM. 

71) T. a. p. p. 187. 
72) Leçons, p. 57. 
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73) T. a. p. p. 53-56. 
74) T. a. p. p. 113 sqq. 
75) "De warmte, als representatieve energie, schijnt aan wetten der vrijheid 

te gehoorzamen," schreef hij in zijn Leçons sur le mouvement social, p 129, 
en hij argumenteerde dit zoo, dat de vrijheid op evenwicht berust. Dit is 
een romantische Schellingiaansche gedachte. Zoo schreef F. W. J. SCHELLING 
ldeen zu einer Philosophie der Natur I, 2e Aufl. (Landshut 1803) S. 139/40. 
"Das Licht ist dasselbe, was die Materie, die Materie dasselbe, was das Licht 
ist, nur jene im Realen, dieses im Idealen." Reeds SCHELLING trachtte in 
de "natuur" het "verborgen spoor der vrijheid" te ontdekken. Vgl. ook 
P. BARTH a. w. S. 497. 

76) Men zou op dit punt een belangwekkende vergelijking kunnen maken 
met de wijze, waarop bij LEIBNIZ het schema ~,natuur" en "genade" wordt 
gesaeculariseerd. Vgl. mijn Wijsb. der Wetsidee I, deel H. 

77) La science sociale p. 174 sqq. 
78) T. a. p. p. 171 sqq. 
TG) T. a. p. p. 176. 
80) T. a. p. p. 203. 
81) T. a. p. p. 193. 
82) BARTH t. a. p. S. 502 noot 1 wijst er op, dat de qualificatie van het 

staatkundig weefsel als "metaphysisch" wel in verband zal staan met COMTE'S 
karakteriseering van de "metaphysische" periode in de ontwikkeling der 
samenleving, in welke periode de staat almachtig wordt door de onderdrukking 
van het geestelijk gezag der kerk. 

82a) T. a. p. p. 200: "Les plus grands progès du droit romain dans Ie sens 
de l'équité, la conception du droit naturèl, sont du aux doctrines stoïciennes." 

83) T. a. p. p. 195. 
saa) La science sociale p. 187 sqq. "Le phénomène de l'institution." 
84) Op dezen samenhang werd tot nu toe in de mij bekende literatuur over 

de "théorie de l'institution" nog nimmer gewezen. 
85) Cours de philosophie positive (E. Littré 3ième ed. Paris 1869) V, 

283, 325, 374. 
86) A. w. V, 327. 
87) A. w. V, 12-18, 53. 
88) A. w. VI, 562, 671, 712 sqq. 
89) De l'histoire considérée comme science, p. 10. 
SGa) Zonder LACOMBE zelfs te noemen, neemt H. deze opvatting letterlijk 

over. Zie La science sociale traditionnelle p. 194: "Vhistoire serieuse est 
devenue l'histoire des institutions." 

00) Vgl. zijn Introduction à la sociologie H (Paris 1889) p. 27: "L'entretien 
économique est la nécessité la plus urgente et générale de la vie des sociétés." 

91) Vgl. hierbij HAURIOU'S uitspraak in zijn Principes de droit public (2e 
éd. 1916) p. X: "Toutefois, la mobilité introduite dans les situations juridiques 
par Ie régne de la loi écrite est plus sensible dans la zone de la vie publique 
que dans celle de la vie privée. Cela provient de ce que dans la zone de la 
vie publique, la loi est appelée à régir des situations qui ne reposent que 
sur Ie pouvoir de domination, tandis que, dans la zone de la vie privée, elle 
est appelée à régir des situations qui reposent sur la propriété privée, 
laquelle est naturellemeni plus stable que le pouvoir de domination." (Ik 
cursiveer). '" ~" 

92) V gl. BARTH, t. a. p. S. 251. 



RICHTING EN BELEID VAN EENIGE 
CONTRAREVOLUTIONAiRE STROOMINGEN 

IN DE NEGENTIENDE EEUW 

DOOR 

MR. B. DE GAAY FORTMAN. 

I. 

Een "zonderling anachronisme" - om een woord van hemzelf 
te gebruiken 1) - kan men de redevoering noemen, die het Tweede
kamerlid Mr. W. WINTGENS 22 September 1873 hield bij de ge
dachtenwisseling over het ontwerp-adres van antwoord op de 
troonrede. Hij zag, zooals hij zeide, een nieuw symptoom aan den 
politieken gezichteinder, dat hem met bekommering vervulde. De 
oude school van BILDERDIJK en DA COSTA, die reeds vijftig jaren 
geleden haar bezwaren tegen den geest der eeuw had geprocla
meerd, had het hoofd opgestoken. Tot nu toe was die richting op 
politie'k gebied het geïsoleerde, doctrinaire standpunt van één be
gaafd landgenoot geweest, en had zij geen steun, geen aanhang 
en geen kracht gevonden, maar nu ineens dreigde dat standpunt 
te worden de politieke catechismus van een nieuwe en talrijke 
partij, die het land overstroomde met periodieke geschriften, waar
in haar leerstellingen staan uitgedrukt. WINTGENS huiverde ervan. 

Zou hij waarlijk niet geweten hebben, dat GROENS richting, die 
hij met de school van BILDERDIJK vereenzelvigde, in den loop der 
laatste dertig jaren ten minste een tiental vertegenwoordigers in 
de Staten-generaal had gehad, die, getrouw aan hun beginselen, 
toch evenzeer als GROEN moeilijk konden geacht worden tot de 
school van BILDERDIJK en DA COSTA met diens bezwaren tegen den 
geest der eeuw te behooren. 

Gij hebt u meer tegen de contrarevolutionairen dan tegen de 
antirevolutionairen gericht, kon het antirevolutionaire Kamerlid 
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jhr. mr. J. W. VAN LOON dan ook den volgenden dag WINTGENS 
toevoegen: uw "révolutionaire détourné" is geen anti- maar een 
contrarevolutionair. 

Twee maanden later, bij de algemeene beraadslaging over de 
troonrede voor 1874 kwam mr. WINTGENS hierop terug. De ge
achte spreker uit Amersfoort (VAN LOONs district) is een vrij 
wat grooter taalkenner dan ik, zei hij, maar men behoeft geen 
groot linguist te zijn om te weten, dat anti Grieksch en contra 
Latijn is, en beide woorden volkomen hetzelfde betee'kenen. Wijs 
mij het kenmerkend verschil, niet in woorden maar in werkelijk
heid, tusschen antirevolutionair en contrarevolutionair. 

Een tweede anachronisme van mr. WINTGENS. Er was niet alleen 
verschil maar ook strij d geweest tusschen beide richtingen al 
den tij d, waarin hij aan het politieke leven had deelgenomen, en 
haar aanduiding was allerminst nieuw en ging gepaard met vol
ledige erkenning, dat het verschil tusschen haar in de onder
scheiden benaming niet tot uitdrukking komt. Verba valent usu, 
het gebruik, de gewoonte, had de benamingen geijkt 2). 

In dien geest kon VAN LOON zijn politieken tegenstander aan
stonds antwoorden: "Antirevolutionair" heeft eigenlijk als 
bastaardwoord, half Latijn half Grieksch, geen taalkundig recht 
van bestaan, maar ieder weet, dat een contrarevolutionair zich 
daarin onderscheidt van een antirevolutionair, dat de contrarevo
lutionair verlangt herstel van hetgeen vroeger geweest is en het 
te niet doen oOk van het goede, dat door wat hij revolutie noemt 
is tot stand gebracht, terwijl de antirevolutionair zich verzet tegen 
den geest der revolutie, maar daarom niet weg wil nemen de 
resultaten, waartoe wij gekomen zijn, al is het ook langs een 
anderen weg, dan waarop hij leidsman zou hebben willen zijn. 
Er zijn, om een zeer algemeen voorbeeld te noemen, gevolgen van 
de Fransche revolutie, die verkregen zijn op een wijze, welke nooit 
door een Christen, een antirevolutionair, kan worden goedgekeurd, 
maar waarin hij toch de hand Gods in het wegnemen van mis
bruiken en van veel verkeerds, dat hij niet terug zou wenschen, 
kan erkennen 3). 

Te opmerkelijker is mr. WINTGENS' onverstand in deze, omdat 
hij zelf vele jaren tevoren in de Tweede Kamer de contrarevolutio
naire richting had ter sprake gebracht. Dat was geweest bij de 
A. St. 3-m. XIV 23 
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begrootingsdebatten in 1849 4). Hij had toen een pleidooi ge
houden voor samenwerking tusschen liberalen en conservatieven 
in de Staten-generaal. De overgang van het ministerie-DE KEMPE
NAAR-DoNKER CURTIUS naar het eerste ministerie-THoRBECKE 
duidde hij aldus aan: "Een Ministerie van vrijzinnige beginselen 
is afgetreden, om plaats te maken voor een Ministerie wederom 
van vrijzinnigen aard." WINTGENS staat bij VAN "rELDEREN 
RENGERS 5) niet als de andere vrijzinnige Kamerleden als conser
vatief Of liberaal te boek maar als conservatief liberaal. Op de 
aangehaalde woorden had hij laten volgen: "De wezenlijk reaction
naire partij in den lande ziet dit met vreugde; zij houdt een waak
zaam oog en zet hare schildwachten uit. Neemt u in acht, Mijne 
Heeren, wanneer wij voortgaan om aldus elkander te vernietigen, 
dan zal die partij daaruit voordeel weten te trekken." Bij de uit
gave van deze redevoering plaatste de spreker deze aanteekening 
bij het woord "schildwachten": "In het tij dschrift DeS eh i I d -
wa eh t (24 December 1849) werd betoogd, dat het ten onregte 
door mij als een orgaan der reactie zou zijn aangeduid." De rich
ting, hier door WINTGENS als reactionnair aangeduid, was de 
contrarevolutionaire met een van haar organen, DeS c h i I d -
w ach t. Zelf moge zij die benaming afgewezen hebben, het gebruik 
ervan was niettemin algemeen, en het is onbegrijpelijk, dat een 
jarenlang parlementariër als mr. WINTGENS daarvan geen kennis 
zou hebben gehad. 

Het is mij niet bekend, of de contrarevolutionaire richting met 
haar van de antirevolutionaire afwijkende beginselen al eerder 
en later nog weer in de Staten-generaal is ter sprake gebracht -
ik reken daartoe niet het verwijt van de Bilderdijksche school te 
zijn en aan Dacostianisme schuldig te zijn, meermalen tot de 
antirevolutionaire Kamerleden gericht - een onderzoek daarnaar 
loont zeker niet de moeite, daaraan verbonden, maar in ieder geval 
hebben nimmer vertegenwoordigers d~r contrarevolutionaire rich
ting in de Staten-generaal zitting gehad, al zijn daar meer dan 
eens uitingen van antirevolutionaire en conservatieve zijden be
luisterd, die in de contrarevolutionaire kringen met instemming 
begroet en met waardeering beantwoord werden, maar die uitingen 
waren niet specifiek contrarevolutionair. 



EENIGE CONTRAREVOLUTIONAIRE STROOMINGEN IN DE 19E EEUW 351 

Bij de studie van de antirevolutionaire beginselen en van de 
geschiedenis der antirevolutionaire partij behoort de kennisneming 
van richting en beleid der contrarevolutionaire stroomingen, in 
het bijzonder wat betreft haar afwijking van het antirevolutionaire 
standpunt. 

Raadpleegt men GROEN VAN PRINSTERER, Handboek der geschie
denis van het vaderland (lste druk § 971), dr. A. KUYPER, Ons 
Program (lste druk, blz. 40, 261), dr. H. COLIJN, Saevis tranquillus 
in undis (Inleiding, blz. 1), dan vindt men daar het verschil tus
schen de antirevolutionaire en contrarevolutionaire richtingen, 
aansluitende bij het door VAN LOON genoemde voorbeeld, meer 
bepaald gezocht in beider standpunt tegenover de Fransche revo
lutie van 1789. Als punten, waarin het verschil zich afteekent, 
worden naar voren gebracht: grondwet, koningschap, parlement, 
kerk en staat, volksvrijheden. Prof. dr. A. GOSLINGA, op bladz. 
266 noot 3 van zijn uitgave der G roe n - K u y per - b r i e f
wis s e I i n g sprekende van de groep-BERNHARDI in Utrecht, 
noemt als verschilpunt ook het onderwijsvraagstuk, met name de 
wet van 1857: GROEN legde zich bij die wet neer, en aanvaardde, 
dat het openbaar onderwijs niet langer christelijk was en mocht 
zijn, de contrarevolutionairen eischten gereformeerd christelijk 
onderwijs aan de volksjeugd van alle gezindten als gebod Gods, 
onverschillig wat wet of grondwet mochten voorschrijven of be-

. doelen. 
Wat de geschiedenis dezer richting betreft - de geschoolde anti

revolutionair weet, dat BILDERDIJK meer dan antirevolutionair 
contrarevolutionair was, - dat DA COSTA de ontwikkeling van 
contra- naar antirevolutionair onder GROENS invloed doormaakte, 
dat bij GROEN VAN PRINSTERER in zijn eerste periode een zekere 
contrarevoluitonairen inslag niet te miskennen valt. Ik mag her
inneren aan bijdragen in dit tijdschrift van RULLMANN, TAZELAAR, 
VAN DER DOES, OOSTERBAAN en uitdrukkelijk noemen VAN LONK
HUYZENS breed en zeer gedocumenteerd opstel over "De bedoeling 
Gods met dit land". Het ligt niet in mijn bedoeling te herhalen 
of anders te zeggen, wat de genoemde schrijvers vóór mij ge
schreven hebben. 

Dr. A. KUYPER 6), in vogelvlucht de geschiedenis der contra
revolutionaire richting nagaan de, noemt behalve de reeds ver-
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melde nog als haar vertegenwoordigers CAPADOSE, KOHLBRUGGE, 
BERNHARDI en KOL. 

Het standpunt van CAPADOSE verdient alleszins een bepaald 
onderzoek, gelijk geheel zijn persoon overwaard is, dat hij nader 
gekend wordt, waartoe bestudeering zijner talrijke nagelaten brie
ven o. a. aan GROEN, in het Rijksarchief bewaard, aan DA COSTA, 
ELOUT VAN SOETERWOUDE, KOENEN en anderen in het Réveilarchief, 
mede strekken kan. Uit een brief aan ELOUT van 28 Augustus 
1850 mag ik een aanhaling doen ter kenschetsing: 

"De woelingen in de Politieke wereld gaan buiten mij om. Meer 
dan ooit ben ik levendig overtuigd dat een kind van God zich in de 
werken der duisternis niet mengen mag en daarom heb ik niet 
gestemd, geen~ aanleiding willende geven dat die ik in Christus 
Iiefhebbe mede werken tot handhaving van een Grondwet, die de 
Grondwet Gods niet alleen niet handhaaft maar vertrapt en belet 
te handhaven. 

Ik wil noch voor mij noch voor die ik liefheb eene betrekking 
tot een Gouvernement dat alle betrekking tot God stelselmatig heeft 
opgezegd, en praktisch afweert." ... 

Ook in GROENS N ede r I a n der heeft CAPADOSE eens van zijn 
gevoelen doen blijken. GROEN had geschreven (20 April '52) over 
"de pligtrnatige deelneming der Christenen aan het werk der ver
kiezingen." CAPADOSE 7) maa'kte tegen deze uitdrukking bezwaar, 
omdat aldus allen, die zich van het stemmen onthouden, gebrand
merkt zouden staan als verza'kers van hun Christelijken plicht, 
en zelf nam hij aan de verkiezingen geen deel, "omdat hij de 
Grondwet als vereenzelvigd met de revolutionaire theoriën" be
schouwde. 

GROEN meende te kunnen volstaan met aan te teekenen, dat voor 
gewetensbezwaren natuurlijk op zij moet worden gegaan, maar 
CAPADOSE drong er bij herhaling op aan, dat zijn geheele brief 
zou worden opgenomen, en zoo vindt men dien in DeN ede r -
I a n der van 10 Mei 1852. CAPADOSE acht zich daar niet contra
revolutionair te zijn en niet tot de partij van het G 0 u d s eh 
Kro n ij k s k e te behooren, omdat hij geen coup d'état wil tegen
over het stelsel, dat hij bestrijdt, en ook geen verdediger is van 
de vorige grondwet. 

BERNHARDI en KOL, zoo juist genoemd, heb ik oorspronkelijk 
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gemeend te moeten zien als de vertegenwoordigers der contra
revolutionaire richting van BILDERDIJK en DA COSTA, die hebben 
getracht school te maken. Zij waren in theologicis Kohlbruggianen. 
De G roe n - K u y per - b r i e f wis s e li n g had voor deze 
richting mijn reeds eerder gewekte belangstelling versterkt. 
Langs een dwaalspoor werd ik echter eerst op een anderen weg 
geleid. 

Prof. dr. C. GERRETSON heeft bij gelegenheid van de Kuyper
herdenking in de Ni e uwe U t ree hts eh e c 0 u r a n t tus
schen 29 October en 9 November 1937 geschreven over "Dr. KuY
PER'S Utrechtsche Tuchtmeester", waarin hij de aanraking van den 
antirevolutionairen KUYPER met den contrarevolutionairen bankier 
KOL schetst. De stof voor deze artikelen is grootendeels aan de 
bovengenoemde briefwisseling ontleend. Prof. GERRETSON zelf 
dringt hier aan op nadere bestudeering van de contrarevolutionaire 
school. Hij begaat echter een vergissing, als hij spreekt van 
"contra-revolutionaire kernen van de Bilderdijksche school, die 
geestelijk soms gevoed en opgevoed werden door eigen (veelal door 
gelijkgezinden uit de betere klassen geschreven) organen, zooals 
't "Goudsch Kroniekske" van CHAIS VAN BUREN." Ook VAN DER 
DOES noemt dit Go u d s c h Kro n ij k s k e in zijn artikel over 
"De antirevolutionaire pers in de eerste jaren van het bestaan 
der partij" 8) als "het orgaan der contrarevolutionairen. Over den 
inhoud van dit blad heb ik echter nergens iets vermeld ge
vonden. 

Op GERRETSONS aanwijzing ging ik dus op zoek naar 't 
G 0 u d s c h Kro n ij k s k e, vond het en deed een merkwaardige 
ontdekking. Vooreerst deze, dat CHAIS VAN BUREN de redacteur 
niet is geweest; reeds zijn leeftijd - hij werd geboren 1837 -
zou een bezwaar geweest zijn; en na bestudeering bleek mij, dat 
men hier niet te doen heeft met een "kern" van wat men pleegt 
te noemen "de Bilderdijksche school", maar met een orgaan van 
een geheel andere contrarevolutionaire strooming, die in de toe
passing zeker overeenstemming heeft met de contrarevolutionaire 
leer van BILDERDIJK, maar uitgaat van de beginselen van HEGELS 
wijsbegeerte en mijlen ver afstaat van de gereformeerde leer. 
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1. De richting van het G 0 u d s c h Kro n ij k s k e. 

Het is mij gelukt een exemplaar van het blad aan te treffen in 
de Bibliotheek te 's Gravenhage, waaraan echter 43 nummers ont
breken, die ik kon raadplegen in het exemplaar, dat zich bevindt 
in het Goudsche gemeente-archief. 

Het eerste nummer verscheen 27 Juli 1850. Uitgever was G. B. 
VAN GOOR te Gouda. Het formaat is ongeveer hetzelfde als dat 
van De Nederlander. Was dit een dagblad, het Goudsch 
Kro n ij k s keverscheen tweemaal 's weeks, Woensdag- en 
Zaterdagavond. Uit de burgerlijke stand-berichten mag wellicht 
worden afgeleid, <lat buiten Gouda de lezerskring voornamelijk 
moet worden gezocht in Alfen a. d. Rijn, Bodegraven, Woerden, 
Aarlanderveen, Schoonhoven en Oudewater. Omtrent de richting 
van het blad geeft de naam van den uitgever geen uitsluitsel. Leer
en studieboeken, woordenboeken vooraf treft men in zijn fonds 
aan, en VAN DER PALMS Bijbel voor de jeugd naast VAN CLAVELS 
Vrijmetselarij. 

Een redacteur wordt op het blad niet vermeld. Blijkbaar heeft 
de bedoeling voorgezeten de redactie geheim te houden, en dit 
schijnt gelukt te zijn. Met naam geteekende stukken komen in het 
blad niet voor. De letters, waarmee sommige opstellen, en daar
onder veelal die over Indische aangelegenheden, onderteekend zijn, 
geven geen licht. Een medewerker, die vooral in den tijd van de 
Aprilbeweging en over internationale vraagstukken schreef, noemt 
zich SEVERUS. In het blad van 26 Maart 1854 vond hij aanleiding 
te verklaren, dat hij niet mocht worden aangeduid "als welligt de 
Redactie van het Go u d s c h Kro n ij k s k e uitmakende," en zijn 
aansprakelijkheid voor niet 'met zijn naam geteekende stukken 
heeft hij verworpen. Het nummer van 6 April 1851 bevat de mede
deeling: "Wij, die het Go u d s c h Kro n ij k s keen andere 
dingen schrijven, wij zijn meer dan drie." In het voorbericht van 
de eerste bundel Ne der I a n den zijn e kol 0 n i ë n, die uit 
de reeds genoemde S c h i 1 d w ach t en het G 0 u d s c h Kro
n ij k s k e overgenomen artikelen bevat, wordt gesproken van 
de in deze beide periodieken "op zichzelve werkende krachten". 
Het zou mij niet verwonderen, indien deze mededeelingen zouden 
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blijken gedaan te zijn, om de waarheid te verbergen, dat al dit en 
ander werk, dat reeds om zijn omvangrijkheid eerbied verdient, 
bijna uitsluitend door den arbeid van één persoon is voortgebracht. 
De eenheid van gedachten, de overeenstemming in keuze der 
onderwerpen en in stijl wijzen daarop. Ik althans heb maar één 
redacteur kunnen ontdekken. 

Dat dit niet de door prof. GERRITSON genoemde mr. C. A. 
CHAIS VAN BUREN (1837-1888) 'kon geweest zijn, was, gelijk gezegd, 
aanstonds duidelijk. Hij was dertien jaar toen het Goudsch Kro
n ij k s 'k e verscheen. De wij ze, waarop in het blad geschreven 
wordt over "de Dordtsche geloofsleer", sloot ook elke gedachte aan 
een leerling der Bilderdijksche school als redacteur uit. 

Redacteur van het G 0 u d s c h Kro n ij k s k e, en van de eerder 
begonnen S c h i 1 d w ach t, samensteller van N ede rIa n den 
zijn ek 010 n i ë n is geweest Mr. J. BAKKER KORFF. Het Ni e uw 
N ede rIa n d s c h b i 0 g raf i s c h w oor den boe k noemt 
hem hoofdredacteur van het Goudsche blad op gezag van een 
artikel in het Dag b 1 a d van Z u i d - H 0 11 a n den 's G r a -
ven ha g e van 10 Maart 1869, aan de nagedachtenis van 
BAKKER KORFF gewijd. Deze zelf heeft ook alle twijfel opgeheven. 
In zijn vlugschrift Mr. C. W. Opzoomer's Strategétiek (1863) 
noemt hij op bladz. 34 uitdrukkelijk als de werken, waarin hij de 
door hem met betrekking tot Kerk en Staat beleden leer theore
tisch en praktisch heeft uiteengezet en toegelicht, DeS c h i I d -
w ach t en het G 0 u d s c h Kro n ij 'k s k e. 

Het loont de moeite bij den persoon van mr. BAKKER KORFF en 
zijn geschriften, ook de niet politieke, eenigszins uitvoerig stil te 
staan. Geboren in 1789 te Amsterdam, promoveerde hij op negen
tienjarigen leeftijd te Leiden, werd departementsambtenaar (Koop
handel en Koloniën, Binnenlandsche zaken, Buitenlandsche zaken) 
en verliet in 1849 's lands dienst wegens opheffing van de afdee
ling, waaraan Hij werkzaam was. Hij wordt geteekend als een ver
dienstelijk rechtsgeleerde en man van edel karakter. Staatsrecht 
en wijsbegeerte waren de wetenschappen, die hij gaarne beoefende. 
"Door zich bijna elke ontspanning te ontzeggen en steeds rusteloos 
te arbeiden, was het mogelijk dat hij zoo vele en zulke uitstekende 
bewijzen van zijne kennis en schranderheid gegeven heeft," zegt 
zijn lofredenaar in het Dag bI a d. 
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Vermeld mag worden, dat hij èn in 1813 en - met zijn zoon
in 1830 onder de wapenen kwam. 

Het eerste geschrift van BAKKER KORFF, dat mij in handen ge
komen is, is het eerste en, naar ik meen, eenige gedeelte van een 
weerlegging eener Proeve over de zelfstandigheid en onafhanke
lijkheid der regterlijke magt van mr. H. VAN SONSBEECK, den lateren 
minister van Buitenlandsche zaken in het eerste ministerie-THOR
BECKE, en heet Beschouwing van de regterlijke magt (1831). Hierin 
komen eenige beschouwingen voor, die zoowel anti- als contra
revolutionair zijn. Opgekomen wordt voor den Goddelijken oor
sprong van het overheidsgezag en tegen de leer van het maat
schappelijk verdrag, de volkssouvereiniteit en de deeling der staats
machten. Meer bépaald contrarevolutionair zijn de opmerkingen 
over de feitelijke overbodigheid van de erkenning van het monar
chistisch beginsel in de grondwet en over de ministeriëele verant
woordelij kheid. 

BAKKER KORFF was medewerker aan het T ij d s c h rif t voo r 
w ij s beg eer teen een der redacteuren van A t hen a e u m, 
tijdschrift voor wetenschap en kunst, waarvan in 1836 en 1837 
de eenigste twee jaargangen verschenen. Daarin komen vele uit
voerige boekbesprekingen voor, en daaronder ook beschouwingen 
naar aanleiding van de zaak der Afgescheidenen. In het laatste 
deel vindt men van de hand van BAKKER KORFF een artikel van 
vij fentwintig bladzij den over DeR e f 0 r mat i e, het tij dschrift 
der Christelijk-gereformeerden. Daaruit blijkt, dat hij zich bij een 
vorige gelegenheid "gelijk de aard der zaak medebrengt" tegen 
de Afscheiding verklaard had, van oordeel, dat het onrecht aan 
de zijde van de Afgescheidenen was. Dit stuk nu is een doorloopen
de verdediging van HEGELS wij sbegeerte, door DeR e f 0 r mat i e 
aan de kaak gesteld. Blijkens een latere mededeeling in D e 
S c h i I d w ach t is van BAKKER KORFF o. a. ook nog een artikel in 
A t hen a e urn" Wat is het wezen van den Staat?" waarin weer 
de leer van het maatschappelijk verdrag verworpen wordt. 

In 1844 schreef hij over De noodzakelijkheid van de beoefening 
der wijsbegeerte. 

Tegen de hoogleeraren SCHOL TEN en OPZOOMER verdedigt BAKKER 
KORFF HEGEL en diens wijsbegeerte in de voorrede voor zijn 
vertaling dr. J. E. ERDMANN, Voorlezingen over gelooven en weten 
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als inleiding in de dogmatiek en wijsbegeerte der godsdienst 
(1846). Twaalf jaar later vertaalde hij een werk van J. H. DEIN
HARDT als Het gymnasiaal onderwijs volgens de wetenschappelijke 
eischen des tegenwoordig en tijds. In dit werk had hij gevonden 
dezelfde richting, als hij voorstond, die hem op staatkundig gebied 
had doen ijveren voor de "constitutioneele monarchie, volgens het 
christelijke staatsregt, gevestigd in het Huis van Oranje". Zijn 
"christelijk beginsel" noemt hij evangelisch en aanvaardende de 
Apostolische geloofsbelij denis. DEINHARDTS standpunt is dat der 
Hegeliaansche wijsbegeerte der zoogenaamde rechterzijde, en de 
vertaler, die den wijsgeer persoonlijk in 1822 te 's Gravenhage 
bij zich ontvangen had, dacht niet anders: " ... het is juist HEGEL, 
het zijn de echte Hegelianen, die de Christelijke geloofswaar
heden, ook als fermenten der volksopvoeding, met hand en tand 
vasthouden en tegen de rationalistische rigting onzes tij ds ver
dedigen." 

In 1861 verscheen van BAKKER KORFFS hand een vertaling van 
een boek van dr. PH. MARHEINEKE als Leerboek des christelijken 
geloofs en levens, weder met een groote voorrede van den vertaler. 
Het gebruik van dit leerboek beveelt hij aan als tegenwicht "tegen 
de invloeden der heerschende bloote verstandstheologie en eene [r?] 
noodlottige ervaringsleer, die ook bij ons eene zoo groote rol speelt, 
de Christelijke Godsdienst berooft van haren inhoud en, met dien 
inhoud, aan de Gemeente het heiligste ontneemt, wat God in Jezus 
Christus haar heeft willen schenken." Heftig gaat hij tekeer tegen 
de onderwijswet van 1857, waarvan hij reeds in zijne voorrede op 
DEINHARDTS werk als gevolg geschetst had: op de volksschool geen 
godsdienstig onderwijs, geen bevordering van de christelijke waar
heid door de school, waar van overheidswege onderwijs gegeven 
wordt. Nu leest hij den oud-minister VAN DER BRUGGHEN ernstig 
de les naar aanleiding van diens Open brief aan de Bestuurders 
en Leden der H ervorrnde Kerk in N ederkLnd. Met het daarop ge
geven Antwoord van de Vereeniging tot handhaving van de Ge
reformeerde leer te Utrecht verklaart BAKKER KORFF zich gereede
lijk te kunnen vereenigen. Liever dan de verklaring van den oud
minister, dat hij geen spijt had over zijn aandeel aan de wet 
van 1857, had hij een "pater peccavi" vernomen, wat hem zou 
hebben verzoend met "den man, die zoo vele hooggespannen ver-
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wachtingen zoo bitterlijk heeft teleurgesteld." Hij verwijt VAN DER 
BRUGGHEN, dat hij "uit menschenvrees, of om welke andere reden 
dan ook, de knie boog voor Baal, en ten believe van het onge
loovige liberalismus, de volksopvoedingwettelijk hielp berooven van 
haren Christelijken grondslag." Dat drie jaren nadenken hem niet 
heeft kunnen terugbrengen van zijn anti-staatsrechtelijk en anti
christelijk standpunt, bewijst volgens BAKKER KORFF, dat VAN DER 
BRUGGHENS denken niet van den echten stempel is, en daaraan 
een christelijke grondslag ontbreekt. Het zijn zeer harde woorden 
en meermalen onverdiende verwijten, waarmee BAKKER KORFF de 
strekking van VAN DER BRUGGHENS Open brief weergeeft, waar
van dit de samenvatting is: wat hij (Van der B.) bedorven heeft, 
moet een ander ~er goed maken. 

Van godsdienstig-wijsgeerigen aard is het in 1862 verschenen 
geschrift van BAKKER KORFF De goddelijke drieëenheid, het fun
dament des Christendoms, een krachtig geschrift tegen de mo
derne theologie. Het overgroote deel van dit boekske is een anti
kritiek op eenige beoordeelingen van zijn vertaling van MARHEINE
KE'S Leerboek. Het tweede gedeelte, dat meer bepaald over de 
Goddelijke drieëenheid handelt, is ten deele een vertaling van een 
niet genoemd Duitsch geschrift. 

En ten slotte noem ik het naar mijn weten laatste boekje van 
BAKKER KORFF, zijn reeds eerder vermeld Mr. C. W. Opzoomer's 
Strategétiek, dat tevens bevat een beoordeeling van OPZOOMER'S 
rede "De orthodoxie aan het staatsroer". BAKKER KORFF komt hier 
op tegen OPZOOMERS voorstelling van de kerkelijke rechtzinnigheid 
als grondslag der antirevolutionaire leer, en tegen de voorstelling, 
alsof alle niet-kerkelijk-rechtzinnigen liberaal zouden zijn. Ik zelf, 
zegt hij, ben antiliberaal als de beste orthodoxe maar niet recht
zinnig in den zin der gereformeerde leer; toch ben ik orthodox, 
hyperorthodox zelfs, in den meer omvattenden zin, waarin OP
ZOOMER hyperheterodox is. OPZOOMER valt niet alleen de belijdenis
schriften der Gereformeerde Kerk aan maar de Christelijke leer 
in het algemeen en het daarop rustende Christelijk staatsrecht, 
dus ook de constitutioneele monarchie. Als verdediger van de 
Christelijke leer volgens het Evangelie verlangt BAKKER KORFF, 
dat deze leer in Kerk en Staat tot grondslag wordt aangenomen, 
geëerbiedigd en gehandhaafd; Kerk en Staat zijn in hun wezen-
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lijke beteekenis volkomen gelijk aan geloof en leven; de Staat 
is de ware werkelijkheid des christelijken geloofs, dit geloof is de 
eenige ware en werkelijke inhoud der Ker'k, beide in Evangelischen 
zin. "De Staat en met dezen de Volksgeest is noch Roomsch, noch 
Gereformeerd, noch Luthersch enz., maar Evangelisch-Christelijk". 

In de politiek teekent hij in dit verband zijn eigen standpunt aldus : 
in wezen is er maar één tegenstelling, die tusschen liberalen en anti
liberalen, al vechten deze laatsten in onderling oneenige kleine hoop
jes. Boven de partijen staan zij, die geen partijbelang verdedigen 
maar het Christelijk beginsel volgens het Evangelie. Tot de zoodani
gen rekent hij zich, tot hen, die optreden voor het Christendom, voor 
den Christelijken staat onder een monarchalen vorm, voor den 
constitutioneel en staat volgens het Christelijke staatsrecht, - tot 
hen, die willen constitutioneele en geen willekeurig uitgedachte 
staatsinstellingen, die willen realisatie van de in het volk aan
wezige constitutioneele levensbeginselen en geen onderdrukking, 
ja vernietiging, daarvan, geen mechanische verdeeling van de 
staatsmachten, die er zijn, en door een revolutie, als van 1848 bij 
ons, niet kunnen worden gemaakt, wel verstoord. Alleen langs 
dien weg kunnen Kerk en Staat tot een wezenlij'k bestaan komen, 
kan er een staatsrecht geboren of ontwikkeld worden, kunnen de 
wezenlijke rechten en belangen der bevolking tot werkelijkheid 
gebracht, erkend en verzekerd worden. 

Tegen OPZOOMERS genoemde rede is ook gericht een artikel, 
van BAKKER KORFFS hand vermoedelijk, in de N ede r I a n d
Ge d a IC h ten van 21 Mei 1863. Hier is bedoeld het tij dschrift, 
dat van 23 December 1862 tot 21 September 1864 te 's Graven
hage verscheen en op naam staat van Is. CAPADOSE, ambtenaar aan 
het departement van Koloniën. Het is merkwaardig, dat BAKKER 
KORFF in dit blad schreef. "Ons doel", zoo werd in het eerste 
nummer gezegd, "is hetzelfde, dat de schrijver der Nederlandsche 
Gedachten, die vóór 33 jaren werden meegedeeld, zich voorstelde: 
"opwekking van den echt Nederlandschen geest." Het genoemde 
artikel van BAKKER KORFF is van weinig beteekenis en in het bij
zonder gericht tegen OPZOOMERS aanval op STAHL, "den zoon van den 
Beij erschen vetweider, ... wiens stelsel steunt op de doodgeboren wij s
begeerte van SCHELLING." Met BAKKER KORFFS naam onderteekend is 
een "Ingezonden" in het volgend nummer. Ook zonder onderteeke-
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ning zou men BAKKER KORFF als schrijver onderkennen. Ds. GUNNING 
had geschreven over scheiding van kerk en staat, en dit is voor 
BAKKER KORFF aanleiding zijn standpunt daarover nog eens uiteen 
te zetten. De staat, aldus het betoog, is het hoogste zedelijke orga
nismus, doch er is geen zedelijkheid zonder godsdienst. Geen staat 
zonder christelijke kerk en geen christelijke kerk zonder of buiten 
den staat. Scheiding van kerk en staat is een alogie. Het christelijk 
beginsel als staatsbeginsel bestaat bij ons, doch vermits wij nu 
eenmaal gewoon zijn geraa'kt aan geschreven grondwetten, moet 
het bij de grondwet worden erkend. Gebeurt dit, dan is daarmee 
de grond eener betere toekomst gelegd, en de grondwet zal alsdan 
tenminste één waarheid bevatten. En artikel 194, volgens hetwelk 
het openbaar ondetwijs een voorwerp is van de aanhoudende zorg 
der regeering, zou dan insgelijks een wezenlijke beteekenis erlan
gen. De zorg der regeering zou zich dan in de eerste plaats be
palen tot handhaving van het christelijk beginsel, zoowel in het 
hooger en middelbaar als in het lager onderwijs, terwijl nu die 
zorg volstrekt onbepaald is en geheel wordt beheerscht door de 
godsdienstlooze richting onzer dagen, en tot uitkomsten leidt, die 
op een hoogst treurige wijze getuigen van een volslagen verlaten 
van de christelijke waarheid, die uit God is. 

Alvorens over te gaan tot BAKKER KORFFS meer bepaald politieke 
opvattingen moge ik iets meer zeggen van den reeds genoemden 
SEVERUS, die hem in de politiek zeer na stond en waarschijnlijk ook 
tot de contrarevolutionairen moet gerekend worden. In 1848 ver
scheen een vlugschrift De Staatkundige beginselen va.n den Minister 
Donker Curtius, aan zijne handelwijze getoetst van SEVERUS, 
waarin op staatsrechtelijke gronden wordt opgekomen tegen het 
voornemen, den genoemden minister toegedacht, om af te treden 
op grond van de verwerping van eenige zijner wetsontwerpen door 
de Eerste Kamer der Staten-generaal. Dit boekje wordt door 
mr. J. I. VAN DOORNINCK 9) met tal van andere geschriften uit dien 
tijd, waaronder vele overdrukken uit het Go u d s c h Kro
n ij k s k e, onder dezelfde pseudoniem, gesteld op naam van mr. J. 
BAKKER KORFF. Daar, gelijk reeds gezegd is, SEVERUS zich uit
drukkelijk heeft kenbaar gemaakt als niet behoorende tot de 
redactie van het G 0 u d s c h Kro n ij k s k e, moet VAN 
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DOORNINCKS aanduiding onjuist zijn. Het exemplaar van het ge
noemde vlugschrift in de Bibliotheek te 's Gravenhage heeft onder 
den naam SEVERUS de potloodaanteekening "Mr. van Buren". Deze 
is juist. SEVERUS is niemand anders geweest dan mr. H. J. VAN 
BUREN (1799-1888), destijds advocaat en rechter-plaatsvervanger 
te Rotterdam. Zijn biograaf noemt hem ook in verband met het 
Go u d s c h Kro n ij k s k e 10). In latere jaren was hij lid van den 
Rotterdamschen gemeenteraad. Hij staat te boek als "volbloed 
conservatief" en "tegenstander der liberale beginselen". Zoo open
baarde hij zich ook in het laatste vlugschrift, dat mij van hem 
bekend is, zijn in 1868 na de tweede Kamerontbinding onder het 
ministerie-HEEMSKERK-VAN ZUYLEN uitgegeven en kosteloos ver
krij gbaar gesteld Overzigt over de ontbinding van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, en de gevolgen daarvan in Rotterdam. 
Het is een fel pleidooi - maar niet feller dan dat van andere pro 
en contra's - tegen de verwerping van de begrooting van Buiten
landsche zaken. Hij beschouwde die als smaad en hoon, den Koning 
persoonlijk aangedaan, die immers naar welgevallen ministers ont
slaat. De door de Rotterdamsche Kiesvereeniging "Orde" aanbe
volen herkiezing der liberale aftredende Kamerleden bestreed hij 
met een "blijft den Koning getrouw". 

Zijn pseudoniem SEVERUS verdedigt hij in het Go u d s c h Kro -
n ij k s k e als uit bescheidenheid gekozen, en als uiting van den 
ernst en waardigheid, onvereenigbaar met leugen, bedrog, valsch
heid en dubbelzinnigheid, waarmee hij openbare en gewichtige 
aangelegenheden tracht te behandelen. Uit het Ne der I a n d s c h 
pat r i c a at, 15e jrg., waar het portret van mr. VAN BUREN staat, 
blijkt, dat hij een van zijn 15 kinderen als laatsten voornaam dien 
van SEVERUS gaf. 

Het lijkt mij voor de hand liggend; dat verwarring met dezen 
mr. VAN BUREN prof. GERRETSON mr. CHAIS VAN BUREN in verband 
met het G 0 u d s c h Kro n ij k s k e deed noemen 11 ) • 

Thans ben ik genaderd tot de politieke denkbeelden van 
mr. J. BAKKER KORFF en zijn richting. Ik noem zijn Aanteekeningen 
op het, in 1844 gedane, voorstel tot herziening van de grondwet. 
In 1845 "als manuscript gedrukt" den Koning aangeboden, werd 
dit boekje in 1851 herdrukt en naamloos uitgegeven. Een 
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en ander maal zal ik in het vervolg hiernaar nog verwijzen. 
Mr. S. P. LIPMAN heeft in 1849 Brieven aan Mr. Groen van 

Prinsterer geschreven over De theocratie en het Vertegenwoordi
gend regeering8telsel. BAKKER KORFF schreef daarop Brieven aan 
eenen vriend te '8 Gravenhage over de brieven van mr. S. P. 
Lipman aan mr. G. Groen van Prinsterer. De schrijver, die zich 
hier ook kenbaar maakt als de auteur der zoo juist genoemde 
Aanteekeningen, zegt daarin met GROEN te aanvaarden het begin
sel van diens leer: het Christendom en het gezag des Bijbels, maar 
hij meent, dat GROEN nu en dan dwaalt in zijn opvattingen en toe
passing van die beide. Het geschrift is meer een aanval op het 
onchristelijke liberalismus dan een verdediging van GROEN, wien 
de schrijver ver~t, dat hij de door LIPMAN volstrekt aanvaarde 
liberale leer aanneemt - buiten het goddelijk recht der overheid 
om - voor zoover het hem dienen kan, een verwijt, dat men in 
het vervolg nog meer zal kunnen beluisteren, vooral gericht tegen 
GROENS praktische politiek. 

Het is hier de plaats om te vermelden wat GROEN in zijn Ver
scheidenheden over staatsregt en politiek (blz. 81) naar aanleiding 
van deze uitgave over den schrijver zegt, te eigenaardiger, omdat 
GROEN blijkbaar althans niet dadelijk in de redactie van het 
G 0 u d s c h Kro n ij k s k e BAKKER KORFF herkend heeft. GROEN 
noemt BAKKER KORFFS Brieven een "merkwaardig geschrift", dat 
hem niet geheel duidelijk is. Eenerzijds schijnt het, dat zij het eens 
zijn, GROEN en BAKKER KORFF, over het verband van ongeloof en 
revolutie, anderzijds is laatstgenoemde onvoldaan over GROENS 
polemieken, waarin hij "niets bepaalds, niets wezenlijks of echt 
wetenschappelijks" vindt. Allen - liberalen, revolutionairen en 
antirevolutionairen - zijn op een dwaalweg; niemand weet wat 
constitutioneel staatsrecht beteekent dan BAKKER KORFF en "naar 
ik gis de redactie van DeS c h i I d w ach t, die ook in het ge
heim is." GROEN zou tekortschieten in de toepassing van het god
delijk recht der overheid op de voornaamste punten. BAKKER KORFF 
mist "eenheid", "totaliteit". Wat wil hij? Prijst hij in anderen vorm 
en benaming den revolutionairen staat aan? begeert hij "in het 
staatsgezag een alvermogend lac totum der bevolking?" Aldus 
eindigt GROEN en daarmee blijkt hij BAKKER KORFFS stelsel toch 
wel goed doorgrond te hebben: "Mijnerzijds stel ik op den voor-
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grond dat ik geen Staat verlang op de leest geschoeid van hetgeen 
men de moderne filozofie noemt; evenmin naar duitsch als naar 
fransch model, evenmin uit de fabrijk van HEGEL als uit die van 
ROUSSEAU." Dit laatste is te meer opmerkenswaard, omdat GROEN 
van HEGEL weinig of geen studie schijnt gemaakt te hebben 12). 

De voornaamste bronnen van BAKKER KORFFS politieke beginselen 
te leeren kennen zijn de beide periodieken DeS c h i I d w ach t 
en het G 0 u d s c h Kro n ij k s k e. Ook de eerstgenoemde noemde 
ik reeds een en andermaal. DeS c h i I d w ach t is een in 1849 
en 1850 in drie deelen verschenen tijdschrift, waarschijnlijk in 
onregelmatig uitkomende afleveringen uitgegeven. P. H. NOORDEN
DORP te 's Gravenhage is de uitgever geweest. De ondertitel luidt 
Beschouwingen over staatsregt en staathuis
hou din g en het motto "Bewaar den Vorst, bewaar zijn huis. 
En ons, zijn huisgezin!" Tollens, Volkslied. De binnentitel heeft in 
teekening een militaire schildwacht met op den achtergrond een 
stuk van het Koninklijk paleis in het Noordeinde en van het ruiter
standbeeld daarvóór. In het voorwoord wordt gezegd, dat deze 
schildwacht wil bedacht zijn op middelen van herstel en behoud 
tegenover de zonderlinge en verderfelijke leeringen, in den laatsten 
tijd op het gebied van den staat ingeslopen en doorgedreven met 
zoo treurige gevolgen voor het welzijn van den staat en de maat
schappelijke gevolgen der ingezetenen, daar aldus de constitutio
neele monarchie wordt ondermijnd, de banden tusschen Nederland 
en Oranje worden losgemaakt en de republiek wordt voorbereid. 
Op tweeërlei wijze zal getracht worden dit doel te bereiken: door 
bestrij ding der liberalen van dezen tij d, wier grondstellingen, 
leeringen en beschouwingen in niets verschillen van die hunner 
voorgangers in het laatst der vorige eeuw, en door uiteenzetting 
van de ware beginselen der constitutioneele monarchie en door 
den weg te wijzen, waarlangs hetgeen verloren is kan worden her
wonnen. 

Wat het G 0 u d s c h Kro n ij 'k s k e betreft, ter inleiding nog 
het volgende: 

De naam en het woord aan den kop van het blad G 0 u d s c h 
Kro n ij k s k e, met den toetssteen. Voor de wet, den koning en 
het volk, onder Gods gunst, ontleend aan een gedenkpenning uit 
de 16de eeuw, worden in de eerste nummers verklaard, aldus: 
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Voor de wet, een wet, die de medewerking en deelneming ver
zekert van hen, die door hun stand en betrekkingen de noodige 
kennis bezitten van de onderscheidene maatschappelijke belangen 
en behoeften, - een wet, die ons verlost uit een toestand, waarin 
het onverschillig wordt geacht, of zij, aan wie de verkiezing van 
de leden der Tweede kamer is opgedragen, belang stellen in de 
verdediging van den eigendom, in de handhaving van orde en rust, 
zoo zij maar aangeslagen zijn voor een zekere som in 's rijks directe 
belastingen; 

Voor den koning uit het aan Nederland steeds dierbare Huis 
van Oranje, geen blooten naam-koning - voor de verdediging van 
de Kroon tegen de aanvallen der democraten, die niet slechts de , 
dynastie maar ook het monarchale beginsel in gevaar brengen. 
Maar geen koning buiten en gescheiden van het volk; 

Voor het volk, dat losgemaakt moet worden van den leiband, 
waaraan een omwentelingsgezinde partij het doet loopen, - dat 
den weg leert kennen, langs welken het zich de wetten en instel
lingen kan verschaffen, waardoor zijn bestaan verzekerd en de 
handhaving van de ware staatsbeginselen gewaarborgd wordt. 

Dit alles is slechts mogelijk onder Gods gunst. Alleen zoo kan 
de wet gehandhaafd, de Koning erkend en geëerd, het waarachtige 
volksgeluk bevestigd en bestendigd worden. 

In het tweede nummer wordt de inhoud omschreven, die de 
lezers in het blad mogen verwachten. G 0 u d s c h Kro n ij k s k e 
heet het naar een oud geschiedkundig boekwerk uit de 15e eeuw, 
waarin de geschiedenis van Holland, Zeeland en Friesland en 
andere Nederlandsche gewesten wordt behandeld, omdat het bouw
stoffen wil leveren voor de geschiedenis door gebeurtenissen en 
feiten in binnen- en buitenland te vermelden, die een geschied
kundig belang hebben en in den loop der maand voorkomen. Het 
program, hier gegeven, is nogal veelomvattend: staatkunde en 
staatsrecht, staatshuishoudkunde, Godgeleerdheid, rechtsgeleerd
heid, wijsbegeerte, natuurkunde, landbouw, nijverheid, handel en 
scheepvaart, kunst. 

In nummer 3 verneemt men wat "met den toetssteen" zeggen 
wil, n.l. 's lands openbare aangelegenheden met de politieke maat
staf van het blad, voor de wet, den Koning en het volk, meten; 
wij zijn voorstanders, wordt gezegd, van zedelijken, bezadigden 
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vooruitgang, tegenstanders van de volkssouvereiniteit en andere 
~ democratische wanbegrippen. 
1 Toetst men den inhoud van het blad in de bijna zeven jaren 
1 van zijn bestaan aan het program, hiervoor genoemd, dan moet 
1 van de hoofdartikelen nog gezegd, dat wat de binnenlandsche poli-
~ tiek betreft ook meermalen het Indisch beleid ter sprake gekomen 
" is, en over het algemeen veel kracht gezocht werd in de polemiek 
~ met liberale, Roomsche, conservatieve en antirevolutionaire bladen, 

terwijl een enkele maal met instemming een blijkbaar geestver-
::I wante stem werd vermeld, zooals die van het F r i e s c h Wee k -
1 b I a d, waarvan 15 Aug. '55 gezegd werd: "in vele punten een-
~ stemmig met ons". Behalve de binnenlandsche politiek werd in de 

hoofdartikelen meermalen de buitenlandsche politiek aangeroerd, 
waarbij Severus goede diensten bewees (de staatsgreep van 
NAPOLEON lIl, Oostenrijk, de Krimoorlog en het voorspel daarvan). 

t Als Kro n ij 'k s k e in engeren zin werden buitenlandsch over
zichten gegeven, binnenlandsche en plaatselijk-Goudsche feiten 

~ gebeurtenissen en berichten. Het trekt de aandacht, dat onder 
het binnenlandsch nieuws hier - evenmin als trouwens in GROENS 

1 N ede r I a n der - mededeelingen omtrent de trekking van de 
~ staatsloterij niet ontbreken, en dat onder het plaatselijk nieuws 

aankondigingen van bals en schouwburgen, van kolfwedstrij den en 
:! harddraverijen, kermissen en voorstellingen van toovenaars voor-
:! komen, meermalen met opwekking om dit vertier te bezoeken. 

In het algemeen kan men zeggen, dat buiten de hoofdartikelen 
1 en min of meer in den vorm van het buitenlandsch overzicht 

weinig principieele lijn waar te nemen is. 
1 Ik stel mij voor nu verder allereerst verschillende onderwerpen 

naar voren te brengen, die het eigenaardige standpunt dezer rich-
t ting belichten. In het bijzonder zullen die onderwerpen ter sprake 
1 komen, waarbij het verschil met de antirevolutionaire richting 

naar voren komt. Aan de polemiek tusschen N ede r I a n der en 
1 G 0 u d s c h Kro n ij k s k e wordt daarbij ruim aandacht ge

schonken. Op dit gedeelte, dat men zou 'kunnen noemen, een be-
1 spreking van algemeene leerstukken, volgt dan een en ander uit 

den strij d in de praktische politiek dier dagen. Ik moet echter 
in het algemeen verontschuldiging inroepen voor mijn gebrek aan 

1 kennis der wij sbegeerte. Met name de theoretische en dogmatische 
A. Si. 3-m. XIV 24· 
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beschouwingen van BAKKER KORFF zijn op de Hegelsche wijsbe
geerte gegrond. Eenige malen zal ik dit in het licht kunnen stellen 
aan de hand van W. C. A. baron VAN VREDENBURCH, De Staats
leer van H egel en hare toepassing. 

De raadpleging van vele stukken uit DeS c h i I d w ach t en 
het Go u d s c heK ron ij k s k e is vergemakkelijkt, doordat, ge
lijk reeds werd opgemerkt, zij zijn overgedrukt in twee bundels 
Nederland en zijne koloniën, in 1851 te Leiden bij D. Noothoven 
van Goor uitgegeven. 

Staat, overheid, grondwet. 
Tegenover de liberale opvatting van den Staat plaatst het 

Goudsche Ktonij kske de zijne: de Staat is niet de uit
komst van het goeddunken en de willekeur der individuën; hij 
heeft een hoogeren grond, hij is niet iets handtastelijks, iets af
zonderlijks, alsof er naast de burgermaatschappij, de regeering, 
den Koning, nog een Staat ware, maar de Staat is ordening Gods. 
Voor zoover deze opvatting daarbij den Staat als organisme erkent, 
zijn dit den antirevolutionair bekende klanken, maar naar zijn 
wijsgeerig standpunt dwaalt BAKKER KORFF af, als hij daarop laat 
volgen: de Staat is objectieve geest, Gods geest, die als zedelijk
heid het gansche volk omvat en doórdringt, hoog boven den mensch 
en diens willekeur staat. Zoo komt hij tot een staat, die zijn doel 
in zichzelf heeft, de vereeniging van de enkelen als zoodanig:13). 

BAKKER KORFF heeft GROEN ernstig bestreden om hetgeen hij in 
Ongeloof en revolutie op voetspoor van VON HALLER voor de ver
dragsleer in de plaats stelde, nl. de staat als natuurproduct, als de 
hoogste ontwikkeling van het privaatrecht, waarvan zich het even
beeld bij alle gezellige betrekkingen in meer beperkten kring zou 
terugvinden, en dat hiervan alleen verschilt door een onafhanke
lijkheid, die slechts God boven zich erkent. Dit wijkt in wezen 
niet zoo veel van ROUSSEAU af, meende DeS c h i I d w ach t 14). 

Het goddelijk recht der overheid heeft DeS c h i I d w ach t 
krachtig verdedigt tegenover DeN ede r I a n der, toen nog in 
handen van mr. F. A. VAN HALL. De overheid is er, wordt daar 
gezegd, om recht te doen, den Goddelijken wil te handhaven 15). 

Het Go u d s c heK ron ij k s k e aanvaardt den Christelijken 
staat in Nederland en met instemming vermeldt het de redevoe-
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ringen daarover, in December 1855 in de Tweede Kamer gehou
den door jhr. DE BRAuwen GROEN VAN PRINSTERER, waarin in 
verband met de op handen zijnde onderwijswetgeving de nood
zakelijkheid van het Christendom in de opvoeding werd bepleit 15). 

Maar het blijkt telkens weer, dat het bezigen van dezelfde woor
den niet dezelfde bedoeling in zich sluit en gepaard kan gaan 
met een uiteenloopende toepassing van gelijk omschreven be
ginselen. 

Bij een vergelijking van het antirevolutionaire met het contra
revolutionaire standpunt is de grondwet zelf in het geding. D e 
N ede r I a n der van 5 Februari 1849, dus vóór GROEN de 
redacteur was, verweet der antirevolutionaire partij o. a.: "zij 
verafschuwt alle grondwetten, als de uitdrukking in zich 
bevattende van hetgeen de menschelijke wijsheid uitdacht, 
om de wijsheid, welke uit den hoogen is te beschamen." 
Om dit te weerleggen kon GROEN VAN PRINSTERER in zijn Grond
wetherziening en eensgezindheid 17) zich op een reeks feiten be
roepen. In 1829 en 1830 (Bijdrage tot de herziening der Grond
wet) had hij zich verzet tegen de anarchieke begrippen, die de 
grondwet bedreigden; in 1840 had hij tegelijk handhaving en her
ziening der grondwet bepleit, en ook nu begeerde hij de grondwet 
van 1848 te beschermen èn tegen conservatieve wijsheid èn tegen 
revolutionair overleg. In zijn Beschouwingen over Staats- en 
Volkenregt (1834) had hij de bestaanbaarheid van een geschreven 
grondwet verdedigd als de "op papier brenging van hetgeen door 
het natuurlijk gestel van Volk en Staat voorgeschreven wordt", 
en in zijn Handboek had hij een overeenkomstig betoog geleverd. 
Zulk een grondwet, in overeenstemming met de rechten en be
hoeften van het volk, verafschuwde hij niet, en zijn bezwaren tegen 
revolutionaire grondwetten golden niet het papier maar haar be
ginselen. 

In dit verband iets over den eed op de grondwet. Men heeft 
GROEN gevraagd, hoe hij de grondwet van 1848 had kunnen be
zweren, en anderzij ds beweerd: gij dringt op handhaving van die 
grondwet aan, omdat gij die nu eenmaal bezworen hebt. Dit laatste 
geeft GROEN gedeeltelijk toe: "ook om den plegtigen eed dien ik 
afgelegd heb." Maar die eed is geen algeheele goedkeuring van de 
A. St; 3-m. XIV • 
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grondwet, geen huldiging in ieder opzicht van de denkwijze van 
hen, die de veranderingen hebben doorgedreven. Die eed verplicht 
niet tot aanneming van de verkeerde denkbeelden, die sommigen 
in de grondwet vinden, maar tot onderwerping aan de grondwet, 
ook aan wat daarin verkeerd is. 

De richting van het G 0 u d s c heK ron ij k s k e had in be
ginsel evenmin bezwaar tegen een gesc)1reven of beschreven grond
wet, indien deze dan maar naar haar zin was, doch boven een 
liberale grondwet stelde zij de ware "constitutie", die om te gelden 
niet behoeft beschreven te zijn. De inhoud van die "constitutie" 
omschreef zij als wat uit den aard van dat begrip, uit het wezen 
van den Staat, voortvloeit, "de zamenvatting van den geest der 
openbare instelling-en en verordeningen, waarin het volk zijn wezen 
en karakter uitspreekt." Daarmee botste veel wat in de liberale 
grondwetten staat, en in zooverre waren deze inconstitutioneel. 
Het liberalisme rYU1IJ,kt grondwetten naar eigen voorstelling en be
doeling en maakt die later weer anders, de "constituties" zijn er. 
Met dezen gedachtengang en woordkeus hangt samen, dat met 
constitutioneel niet wordt bedoeld wat in overeenstemming is met 
de geschreven grondwet (van 1848) maar wat beantwoordt aan 
het ongeschreven staatsrecht. Een constitutioneele regeering, zegt 
DeS c h i I d w ach t, is niet een "bij eene zoogenaamde Grondwet 
omschrevene", maar een "volgens den aard der zaak, het wezen 
des Staats, geconstitueerde Regeering" 18). Tot goed begrip van 
hetgeen volgt, dient men dat steeds in het oog te houden. 

Over de grondwet van 1815 was BAKKER KORFF aanvankelijk 
niet zoo slecht te spreken. In zijn Beschouwing van de regterlijke 
magt meent hij, dat die grondwet beschouwd mag worden als 
"een beslissende toenadering tot het 'ware begrip van den Staat"', 
zij erkent het monarchistisch beginsel. De stelling, dat de Staten
generaal het volk vertegenwoordigen, wordt echter genoemd "een 
ongelukkig overblijfsel van het oude zuurdeeg ... hetwelk ons door 
de tijden der revolutie is aangebragt," gegrond op de splitsing der 
staatsmachten, alsof de Staten-generaal tegenover de regeering 
staan en een op zichzelf staande, onafhankelijke, macht uitmaken. 

In zijn Brieven over LIPMANS brieven aan GROEN herhaalde hij 
de ongunstige zijde van dit oordeel, e~ wees hij bovendien op de 
onbevredigde regeling der verkiezingen onder die grondwet. En 
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in DeS c h i I d w ach t oordeelde hij kortweg: in 1815 maakte 
men niet een staatsregeling maar een staatsverdrag 19). 

De verwerpelijkheid van de verdragsleer was niet een specifiek 
antirevolutionair standpunt. Men vindt die o.a. ook betoogd in een 
ander vlugschrift onder de grondwet van 1840, die niet veel van 
die van 1815 verschilde, waaruit ik ter vergelijking een kort uit
treksel geef. 

Het heet: De grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden, in 
betrekking tot de magt des konings, beschouwd volgens haren oor
sprong, ontwikkeling en tegenwoordig bestaan, door CHR. V. H. 
VAN DER GHEYN, 2. Luit. bij de dienstd. Sèhutterij te Nijmegen, 
1846. De schrijver verwerpt de leer, dat de grondwet zou zijn 
een maatschappelijk verdrag, waarin onder zekere beperkende be
palingen den Vorst "het Rijksgebied" door het volk zou zijn opge
dragen, maar ziet in de grondwet het "gewrocht van den liberalen 
wil des Souvereins, die de Oppermagt, Hem opgedragen, vrijwillig 
beperkte, ten einde der burgeren vrijheid en regten te verzekeren, 
tegen mogelijk misbruik van gezag door zijne opvolgers." Deze 
gedachte wordt op geschiedkundige gronden breed uitgewerkt en 
leidt allereerst tot de gevolgtrekking, dat voor de Koninklijke 
macht geen andere beperkingen gelden, dan de uitdrukkelijk om
schrevene. In deze opvatting past het de grondwet van 1815 niet 
als een nieuwe te zien maar als een herziening van die van 1814, 
waarvoor hetzelfde geldt. De herziening van 1848, waarbij de minis
terieele verantwoordelijkheid werd ingevoerd, heeft het stelsel 
eenigszins gewijzigd, maar het "grondwezen" der zaak niet ver
anderd. Breedvoerig wordt de leer der trias politica voor ons 
staatsbestuur verworpen, en in verband daarmee ontkend de be
voegdheid van de rechterlijke macht om de grondwettigheid van 
Koninklijke besluiten te beoordeelen, ,zulks in strijd met het ook 
toen reeds daaromtrent door de rechterlijke macht ingenomen 
standpunt, dat men deelen kan, ook zonder MONTESQUlEU'S leer 
aan te hangen, op grond van de in de grondwet alleen aan wetten 
toegekende onschendbaarheid. 

In zijn slotsom komende tot het vraagstuk van de herziening 
der grondwet meent de schrijver, dat deze alleen mag uitgaan van 
het initiatief des Konings, en dat onze getemperde monarchie, niet 
is een constitutioneele staat, waarin ontbindbaarheid der Kamers 
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en rechtstreeksche verkiezingen passen. In het algemeen verklaart 
de schrijver zich een tegenstander van de invoering van sommige 
"democratische beginsels in onzen monarchalen regeerings
vorm". 

Een ander schrijver, mr. VAN LOGHEM20) aanvaardt de leer 
van het maatschappelijke verdrag met gelijktijdige verwerping èn 
van de volkssouvereiniteit èn van het goddelijk recht der over
heid. 

De grondwet van 1848 eischt, vóór ik tot behandeling van eenige 
bijzondere hoofdonderwerpen overga en als inleiding daartoe, bree
der algemeene beschouwing. 

Als bekend mag ik veronderstellen, hoe GROEN VAN PRINSTERER 
over haar dacht. In zijn Grondwetherziening en eensgezindheid 
(1849) en Verscheidenheden over staatsregt en politiek (1850) 
vooral vindt men zijn bekend standpunt uiteengezet. Eenige korte 
aanhalingen daaruit mogen hier volstaan. 

In "De staatshervorming van 1848 in de eigenaardigheid van 
haar drijfveeren geschetst" bepleit hij allereerst handhaving van 
die grondwet ter voorkoming van erger, in den weg van revolutie 
of reactie. Regeeren volgens goede beginselen is bij deze grondwet 
hoewel bezwaarlijk, niet onmogelijk. Maar daarbij is in het oog te 
houden, dat de wijzigingen van 1848 afkeurenswaard zijn, met 
name wat betreft de ontzenuwing van het gezag des Konings, de 
rechtstreeksche verkiezingen en de inrichting der Eerste 
Kamer. 

Wat de constitutioneele vrijheden aangaat, vrijheid van druk
pers, van vereeniging, van godsdienst en onderwijs, van gewesten 
en gemeenten, van "al hetgeen tot de uitoefening van regten en 
pligten behoort," begeert hij, onder gebondenheid aan wezenlijk 
gezag, maar niet als ondergeschikt aan de begrippen van alge
meene gelijkheid en volkssouvereiniteit, waaronder de vrijheid 
wanorde en vernieling teweegbrengt. ("De revolutionaire partijen. 
Reactie, behoud, revolutie"). 

Ter kenschetsing van het antirevolutionaire standpunt aan de 
hand van de grondwet van 1848 wil ik dimaal een tij dgenoot ,en 
geestverwant van GROEN aan het woord laten, Mr. C. M. VAN 
DER KEMP. 
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GROEN is even geschrokken, toen hij in October 1850 diens vlug
schrift over De onbestaanbaarheid der grondwet van 1848 en de 
noodzakelijkheid harer verandering ontving en nog maar den titel 
gelezen had. VAN DER KEMP was een vroom man, zoon van het 
réveil, maar ook een wetenschappelijk man, geen naprater, een, 
die een eigen meening in den Haagschen kring durfde te hebben. 
Hij kwam nogal eens bij CAPADOSE, die GROEN moeilijk voor goed 
antirevolutionair kon houden. Zou VAN DER KEMP van de richting 
van het G 0 u d s c h Kro n ij k s k e, volgens GROEN "een lastig 
en toch ook nuttig Courant je" blijken te zijn. Een blik in den 
inhoud heeft GROEN spoedig gerustgesteld. En inderdaad, de 
geestelijke en wijsgeerige achtergrond van die richting was niets 
voor een gereformeerd man als VAN DER KEMP. 

Diens betoog over de onbestaanbaarheid der grondwet van 1848 
komt hierop neer, dat er in die grondwet bepalingen zijn, die de 
souvereiniteit des Konings huldigen, en daarnaast bepalingen, die 
uitvloeisel zijn van de leer der volkssouvereiniteit. Die beide be
ginselen nu strijden tegen elkaar. Volgens de leer der volkssouve
reiniteit is de Koning ambtenaar, afhankelijk van den wil des 
volks, terwij 1, als de Koning Souverein is, het volk zij n onderdaan is. 

Als artikelen, die de Souvereiniteit des Konings huldigen, noemt 
de schrijver art. 1, dat van het Koninkrijk der Nederlanden 
spreekt; art. 11, dat de Kroon der Nederlanden noemt als opge
dragen aan het huis van Oranje-Nassau; art. 145, de rechtspraak 
in naam des Konings; art. 53, de onschendbaarheid des Konings; 
en art. 54, "De uitvoerende magt berust bij den Koning" (waar
tegen uit anderen hoofde wel bezwaar bestaat), terwijl hij in de 
formulieren, in de artt. 108, 109, 112, 114 en 116 een gelijk stand
punt ziet ingenomen. 

Anderzij ds wordt de volkssouvereiniteit gehuldigd in de be
paling, dat de Staten-generaal het Nederlandsche volk vertegen
woordigen (art. 74) in verband met de rechtstreeksche verkie
zingen voor de Tweede Kamer; in art. 104, dat van de uitoefe
ning der wetgevende macht gezamenlijk door Koning en Staten
generaal spreekt; in de toekenning van de rechten van amende
ment (art. 107), initiatief (artt. 110, 111) en onderzoek (art. 90) 
aan de Tweede Kamer; in de parlementaire onschendbaarheid (art. 
92) en de openbaarheid der vergaderingen (art. 96) ; in den eisch 
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van een voordracht der Tweede Kamer voor den Hoogen raad (art. 
158) en in de regeling der ministerieele verantwoordelijkheid (artt. 
53,73, 159). 

VAN DER KEMP wijst op iets anders, dat in verband met het
geen later volgt vermelding verdient. De Koning wordt in een 
afhankelijken toestand van de Staten-generaal gebracht: bij elke 
nieuwe troonsbeklimming moet het inkomen der Kroon worden 
vastgesteld (art. 27). De jaarlijksche vaststelling der begrooting 
(art. 120) kan een voortdurende bedreiging zijn, terwijl het ont
bindingsrecht (art. 70) daartegen geen waarborg geeft. Waartoe 
zulk een Koning, zou men kunnen gaan zeggen, die zich toch aan 
de Staten-generaal onderwerpen moet, hij is een "nutteloos meubel" , 
in de huishouding van den Staat, dat nog veel geld kost ook, en 
een "weg met hem" kan "de slotsom van dezen gedachtengang zijn. 

Maar in de volkssouvereiniteit past kwalijk een Eerste Kamer, 
die anderzij ds uit den aard harer samenstelling wil noch moed 
zal hebben zich tegen de Tweede te verzetten. En tegelijk is die 
laatste zoo ingericht, dat zij feitelijk haar lastgever, het volk, 
aan zich ondergeschikt maakt. 

VAN DER KEMP voorspelt de ontwikkeling van de constitutioneele 
monarchie tot een onder eenhoofdigen vorm georganiseerde demo
cratie. 

Komt de gedachte aan de staatsgreep bij den schrijver op, als 
hij tegen de uiteindelijke ontwikkeling der volkssouvereiniteit ten 
slotte slechts één middel weet, een buitengewoon middel, "waar
mede men buiten de Grondwet treedt, de Grondwet ter zijde zet, 
het beginsel der Volkssouvereiniteit, in de Grondwet voorhanden, 
bestrij dt en vernietigt?" 

Voorhands bepleit hij de noodzakelijkheid eener grondwetsher
ziening naar de beginselen van algemeen staatsrecht, in Gods 
woord en wil gegrond, die hij naspoort. 

Allereerst onderzoekt hij dan het wezen van den Staat, dien 
hij noemt een gedeelte der algemeene menschelijke maatschappij, 
een zekere uitgestrektheid gronds op de aarde beslaan de, en levende 
onder een enkel, van alle overige gedeelten afgescheiden, bestuur. 
Men ziet het, VAN DER KEMP is een praktisch man ook in zijn be
gripsbepaling, geen wijsgeerig theoreticus. Hij verwerpt de leer 
van het maatschappelijk verdrag tusschen vorst en volk, evenals 
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die der vrijwillige onderwerping van de zwakken aan den eenen 
machtigen. God schiep de eene menschelijke maatschappij. Door 
splitsing en afscheiding als gevolg van der menschen val en ver
dorvenheid ontstonden de staten, die God gebruikt tot instand
houding van het maatschappelijk leven. 

In den georganiseerden staat passen overheden en één hoogste 
overheid, de draagster der souvereiniteit. 

Staat en overheid, maar ook de staatsinrichting, die de ge
vestigde orde brengt, is van God gewild. Het goddelijk recht der 
overheid vindt in VAN DER KEMP een krachtig voorstander. 

Echter verwerpt hij de legitimiteit als menschelijk recht. Waar 
onmiskenbaar het werkelijk bezit der macht is ontnomen en aan 
een ander gegeven, bestaat er afzetting van Godswege, ook als 
dat geschied is in den weg van zonde en misdadige handelingen 
van menschen. 

De souverein, door God aangesteld om de natie bij haar maat
schappelijke rechten en plichten te handhaven en te beschermen, 
heeft niemand boven zich dan God. 

Een grondwet met deze beginselen rekening houdende moet de 
volgende hoofdpunten bevatten, die tot de getemperde monarchie 
leiden. 

Wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht gaan van 
den souverein uit onder de noodige beperkingen ter voorkoming 
van willekeur. 

Slechts van staatsburgers mag de souverein zich in zijn bestuur 
bedienen. 

Een Raad van state moet den souverein ter zijde staan; diens 
toestemmend advies is vereischt voor het maken van verorde
ningen. 

Geen uitgaven uit 's lands kas zonder toestemming van een volks
vertegenwoordiging. 

De souvereiniteit zij monarchaal en erfelijk. 
Tenslotte behandelt de schrijver de vraag, welke veranderingen 

op dezen grondslag in de grondwet van 1848 dienen te worden 
gebracht. Eerst geeft hij een algemeene aanduiding op drie pun
ten: de souvereiniteit des Konings moet meer ondubbelzinnig wor
den vastgelegd; al wat op het beginsel van de volkssouvereiniteit 
berust, moet worden geweerd; bepalingen zijn noodig, die de wille-



374 MR. B. DE GAAY FORTMAN 

keur van den souverein bedwingen en de natie handhaven in haar 
rechten. 

Vervolgens noemt hij eenige bepalingen op: art. 11, de opdracht 
der Kroon; hier moet duidelijk blijken, dat met "kroon" souve
reiniteit bedoeld wordt, en de legitimistische strekking, die aan 
het "blijft opgedragen" kan worden toegekend, met miskenning 
van het Goddelijk recht om den Koning zijn souvereiniteit te ont
nemen, moet verdwijnen. Hij stelt voor: "De Souvereiniteit der 
Nederlanden onder den koninklijken titel is van Gods wege opge
dragen" enz. 

Tegelijkertijd dienen de woorden "bij de gratie Gods" in art. 
116 uit het gebruikelijke formulier van afkondiging der wetten 
in het toen nog voorgeschrevene te worden overgenomen. 

art. 104 te lezen: "De wetgevende macht wordt door den Koning 
uitgeoefend onder de navolgende bepalingen," dus geen gezamen
lijke uitoefeningen van dien macht door Koning en Staten
generaal. 

art. 107, recht van amendement, vervalIe. 
art. 115, de wetten zijn onschendbaar, vervalIe, omdat het kan 

bedoelen, dat de koninklijke besluiten bij strijd met de wet wèl 
mogen worden geschonden. 

art. 158, voordracht van de Tweede Kamer bij vacatures in 
den Hoogen raad, vervalIe als onbestaanbaar met de rechtspraak 
in naam des Konings. 

artt. 53, onschendbaarheid des Konings en verantwoordelijkheid 
der ministers, en 54, de uitvoerende macht berust bij den Koning, 
kunnen beter vervallen. Dat de Koning onschendbaar is, is van
zelfsprekend, en het mag niet den indruk maken, dat de ministe
rieele verantwoordelijkheid daarvoor de voorwaarde is, waardoor 
die macht in des Konings handen als tot niets wordt (ministerieel 
contraseign). 

In dit verband - de doorgaande afhankelijkheid der ministers, 
's Konings ambtenaren, van de Staten-generaal - wordt ook ge
wezen op het interpellatierecht van art. 89 en het recht van 
onderzoek in art. 90. 

Een oplossing voor de getemperde monarchie zoekt VAN DER 
KEMP in een andere inrichting van den Raad van state (benoeming 
voor het leven, een voorzitterschap van den Koning, lidmaatschap 
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van de ministers, met den Hoogen raad en Algemeen Rekenkamer 
als afdeelingen), aan welks advies hij den Koning binden wil (artt. 
71, 72). 

Tegenover de rechtstreeksche verkiezingen (add. art. 7) beveelt 
VAN DER KEMP goeddeels terugkeer tot de grondwet van 1840 
aan: gegoede kiezers kiezen de plaatselijke besturen, deze de pro
vinciale vertegenwoordigingen, en de Provinciale staten de leden 
der Staten-generaal. De Eerste Kamer is hierbij weggedacht. 

Ook vervallen 's Konings ontbindingsrecht (art. 70) en de rech
ten van amendement (art. 107) en initiatief (art. 110) der Staten
generaal. 

Art. 137: aan de commissarissen des Konings in de provinciën 
wor de stem gegeven ook in de vergaderingen der Provinciale staten. 

Volkomen in overeenstemming met GROENS standpunt eindigt 
de schrijver met de opmerking, dat hij deze veranderingen langs 
wettigen weg en geenszins op revolutionaire wijze als in 1848 
wil zien tot stand gebracht 21). 

Zoolang dat niet gebeurd is, moet men zich aan de geldende 
grondwet "als eene van God gestelde macht" onderwerpen in 
daadwerkelijke naleving harer voorschriften, "voor zoo ver zulks 
van ons gevorderd wordt." 

De goddelooze theorie der volkssouvereiniteit staat in deze 
grondwet niet uitdrukkelijk voorgeschreven. Alle bepalingen daarin, 
naar de meening der opstellers op die theorie gegrond, 'kunnen als 
louter vormen worden beschouwd, wel hoogst gevaarlijk in haar 
ontwikkeling, maar niet geheel onvereenigbaar met het eenige 
waarachtige beginsel van 's Konings souvereiniteit. 

Tot zoover VAN DER KEMP. 
Wordt vervolgd. 

1) Redevoeringen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1879-1875) 
(met aanteekeningen) , 1875, blz. II. 

2) Brieven van Mr. lsaac de Costa, medegedeeld door mr. GROEN VAN 
PRINSTERER, II, blz. 221. 

3) Zie "Jhr. mr. J. W. VAN LOON (1816-1876)" in A n tir ev 0 I u t i 0-

naire Staatkunde (driem.), 1939, blz. 201. 
4) Redevoeringen en adviezen enz., 1849-1861, 1862, blz. 6). 
6) Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland van 1849 tot 

1891, Register door J. M. BOUSCHOLTE, blz. 261). 
6) In zijn Antirevolutionaire staatkunde, blz. 539-541. 
7) Dat hij de hier genoemde "geloofsgenoot" is, blijkt uit Brieven van 

J. A. WOTmser, medegedeeld door mr. Groen van Prinsterer, I, blz. 280. 
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8) In dit tijdschrift, driem. V, blz. 59. 
9) Vreemde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Neder

landsche en Vlaamsche letteren, 1880, I, blz. 557. 
10) N. N. B. W. I, blz. 514. 
11) In het proefschrift van A. ALBERTS, Baud en Thorbecke 1847-1851 

(1939) vindt men genoemd een zekeren BOELLAARD, die voor het Go u d s c h 
Kro n ij k s k e een artikel ontving (daarin ook opgenomen 9 Februari 1851) 
over BAUD's aanbod om zonder belooning als commissaris-generaal naar Neder
landsch Indië te gaan. Ik heb niet kunnen ontdekken wie deze BOELLAARD 
kan geweest zijn. 

12) Dit laatste deelt dr. H. SMITSKAMP mee in zijn proefschrift Groen 
van Prinsterer als historicus, blz. 29, ten aanzien van HEGELS geschiedenis
filosofie. 

13) G. K. 5, 15 Mei, 21 Aug. 1856. 
14) D. S. I, blz. 262, 264. 
15) D. S. I, blz. 222, 224, Il, 26. 
16) G. K. 6 en 9 Dec. '55. 
17) VI "Getemperd~ monarchie onvereenigbaar met revolutionair behoud," 

blz. 333, 335 e. v. 
18) D. S. I, blz. 173. 
19) D. S. I, blz. 25. 
20) In de B ij dra gen tot Reg t s gel eer d hei d, 1834, blz. 381-412 

over "De grond van Staat en Oppergezag, en over de valschheid van de leer 
der Volkssouvereiniteit", d09r GROEN aangehaald in Grondwetsherziening en 
eensgezindheid, blz. 505. 

21) Zie aldus ook GROEN VAN PRINSTERER op blz. 307 en 495 van Grond
wetsherziening en eensgezindheid. 
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Handboek voor het Nederlandsche Staatsrecht door 
Mr. C. W. VAN DER POT, uitgegeven bij N.V. Uit
geversmaatschappij W. C. J. Tjeenk Willink, Zwolle, 
1940. 

Er zit iets tragisch in, dat dit handboek van den bekenden Groning
sehen hoogleeraar in het staatsrecht juist dit jaar is verschenen. Hoe 
de toekomst van onzen staat immers ook moge zijn, in ieder geval zullen 
er toch belangrijke en ingrijpende wijzigingen in ons staatsbestel, en dus 
in ons staatsrecht te verwachten zijn. Hoewel eerst enkele maanden 
oud, kan het boek derhalve reeds thans niet meer als up to date gelden. 
Is er dan nog wel reden om er aandacht aan te schenken? Deze vraag 
meen ik stellig bevestigend. te moeten beantwoorden. Dit handboek is 
namelijk zoo kundig geschreven en bevat een zóó uitmunte~de schets van 
ons staatsrecht, dat het voor de beoefening van dit rechtsonderdeel in 
ieder geval waarde zal blijven behouden. 

Voortreffelijk is vooreerst de indeeling van het werk. Daaraan ligt 
ten grondslag een splitsing van het N ederlandsche staatsrecht in: het 
staatsrecht van den staat, dat van het Rijk en tenslotte het staatsrecht 
van de overzeesche gebieden, hetgeen zeer verhelderend werkt. In dit 
verband moet er bijv. op gewezen worden, hoe de schrijver het juiste 
licht werpt op de positie van den Minister van Buitenlandsche Zaken, 
die, zooals hij terecht opmerkt, de eenige minister is, wiens taak uit
sluitend een staatstaak is. Deze functionaris is immers belast met de 
zorg voor de positie - niet van het Rijk, maar - van den gansehen 
staat tegenover andere mogendheden (blz. 136-137). 

Ook wordt m. i. zeer juist de verhouding tusschen de verschillende 
staatsdeelen aangegeven. Eenerzijds wordt de leer, dat de verhouding 
van het Rijk tot de drie overige staatsdeelen er een is van subordinatie 
(NEDERBURGH) verworpen, terwijl echter evenmin wordt ingestemd met 
de opvatting, dat de Nederlandsche staat zou bestaan uit vier naast 
elkander staande, onderling zelfstandige, gecoördineerde rechtsgemeen
schappen (van VOLLENHOVEN e. a.). De schr. neemt een tusschenstand
punt in: hij ziet den staat als de overkoepeling van de vier in art. 1 
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Grondwet genoemde staatsdeelen, maar onder dien staat zijn z. i. het 
Rijk en de overzeesche gebieden niet geheel op één lijn te stellen. Ten 
bewijze van dit laatste vestigt hij er de aandacht op, dat, wanneer de 
Staten-Generaal met den Koning een wet tot stand brengen voor een 
overzeesch gebied, men hen op dat moment als orgaan van dit gebied 
kan beschouwen, doch dat men daarbij niet de oogen kan sluiten voor 
het feit, dat de leden van de Staten-Generaal gekozen werden door de 
ingezetenen van het Rijk en dat de Ministers de vertrouwensmannen 
zijn van die Staten-Generaal. Hieruit - aldus concludeert de 
schr. m. i. terecht - vloeit een juridisch sterkere positie van het 
Rijk voort, die met de voorstelling eener coördinatie in strijd is 
(blz. 105-107). 

Zeer verhelderend werkt voorts de methode van den schrijver om 
telkens de historische ontwikkeling van het staatsrecht na te 
gaan. 

Een duidelijke uiteenzetting geeft de schr. ook met betrekking tot 
het leerstuk van de scheiding der machten. Scherp doet hij daarbij uit
komen, hoe onjuist het is geweest om de drie machten (wetgevende, uit
voerende en rechterlijke) te gaan noemen naar hetgeen slechts haar 
hoofdfunctie kan worden genoemd, en geenszins haar eenige functie. 
De rechterlijke macht pleegt immers behalve rechtspraak ook nog werk
zaamhedèn van geheel anderen aard te verrichten, als het benoemen 
van voogden en bewindvoerders, het toestemming geven voor bepaalde 
rechtshandelingen enz. Ten onrechte heeft men nu deze verrichtingen 
ook onder het,begrip "rechtspraak" willen brengen door hier te spreken 
van jurisdictio voluntaria. Hetzelfde toont de schr. aan met betrekking 
tot de wetgevende macht, al welker besluiten, ook al hebben ze met 
wetgeving niets uit te staan (de schr. noemt als voorbeelden een 
besluit om een bepaald werk uit te voeren of een subsidie te ver
leenen) niettemin wetten worden genoemd, alsmede met betrekking 
tot de uitvoerende macht, welker functie meer omvat dan de eigenlijke 
uitvoering, met name ook de zelfstandige bestuurshandelingen (blz. 
254 vlg.). 

Zoo zoude ik kunnen doorgaan met de lof van dit boek te vermel
den. Het vorenstaande is m. i. echter reeds genoeg om te doen zien, dat 
de staatsrechtelijke literatuur ten onzent met een waardevol werk is ver
rijkt geworden. 

Dit neemt echter niet weg, dat ik in alle bescheidenheid eenige be
zwaren tegen bepaalde onderdeelen meen te moeten maken. Het zij mij 
vergund deze in het hiervolgende kortelings aan te duiden. 

In § 5 tracht de schr., zooals hij zelf opmerkt, het staatsbegrip nader 
te komen, niet door te zoeken naar een alzijdig bevredigende omschrij
ving, wat z. i. uiterst moeilijk zou zijn, maar door kennisneming van 
hetgeen in de laatste halve eeuw in hoofdzaak over het wezen van den 
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staat is gezegd (blz. 24), waarna hij de opvattingen van verschillende 
binnen- en buitenlandsche schrijvers de revue laat passeeren. Het 
kan niet worden verheeld, dat dit gedeelte van het boek een weinig be
vredigenden indruk achterlaat. Den lezer worden allerlei meeningen over 
het staatsbegrip voorgezet, doch aan het eind weet hij eigenlijk nog niet, 
wat het staatsbegrip nu eigenlijk inhoudt. Een handboek over het staats
recht mag m. i. echter op een punt als dit zeker niet in gebreke blijven. 
Het geven van een bevredigende omschrijving moge, zooals de schr. zelf 
aanvoert, uiterst moeilijk zijn, dit mag toch geen reden zijn om elke 
poging daartoe na te laten. 

Voorts treft het, dat, terwijl Prof. VAN DER POT, met name uitvoerig 
bij buitenlandsche schrijvers als KELSEN, JELLINEK en SMEND stilstaat, 
door hem zelfs niet eens wordt vermeld de door Prof. DOOYEWEERD 
voorgestane opvatting van het staatsbegrip (zie met name diens "De 
crisis in de humanistische staatsleer", en "De Wijsbegeerte der wetsidee" 
deel lIl, blz. 331 vlg.) 1). M. i. is hetgeen DOOYEWEERD over het staats
begrip heeft naar voren gebracht, te belangrijk dan dat men het in een 
handboek als het onderwerpelijke zonder meer zou mogen voorbij
gaan. 

Over het gebeurde in het voor de ontwikkeling van het parlementaire 
stelsel ten onzent zoo belangrijke jaar 1868 wordt, naar het mij voor
komt, te luchtig heengegleden (blz. 272-273). KRANENBURG (Ned. 
Staatsrecht I [5e druk] blz. 170 en vlg.) behandelt deze episode m.i. 
terecht veel uitvoeriger. 

Bij de behandeling van de Afdeeling Contentieux van den Raad van 
State (blz. 184) had niet achterwege mogen blijven een vermelding van 
het voorstel tot verbetering van de procedure voor die afdeeling, inge
diend door de Staatscommissie-KOOLEN voor de administratieve recht
spraak (zie haar Verslag blz. 55 vlg.). 

De behandeling van art. 72 Grondwet (blz. 241-242) acht ik te 
summier. Vooreerst wordt geheel gezwegen over de geschiedenis van dit 
artikel, hetgeen toch voor een juist begrip van deze grondwetsbepaling 
niet overbodig ware geweest. (KRANENBURG [11, blz. 51 vlg] vermeldt 
de voorgeschiedenis dan ook terecht wel). 

Voorts wordt ook zonder meer voorbijgegaan aan de m. i. niet onbe
langrijke vraag, of de Kroon aan art. 72 zelf het recht tot beslissen kan 
ontleenen dan wel of daarvoor eerst nog een nadere regeling en opdracht 
bij de wet noodig is. 

Op blz. 242-243 geeft de schr. een indeeling van verschillende figuren, 
welke zich kunnen voordoen bij het beslissen van geschillen in beroep 
door de Kroon. Hij onderscheidt daarbij: 

a. de Kroon beslist in tweede instantie, nadat er in eerste 
instantie beroep was op de Gedeputeerde Staten; 

b. de Kroon beslist, nadat Gedeputeerde Staten wel in de zaak 
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gemengd zijn ,doch in dezen vorm, dat een besluit van een lager 
college aan hun goedkeuring was onderworpen; 

c. de Kroon beslist in eerste instantie, nadat Gedeputeerden een 
zuiver primaire beschikking hebben genomen; 

d. de Kroon beslist in eerste instantie, nadat een lager college 
een beschikking heeft genomen, zonder dat Gedeputeerde Staten er 
in gemengd zijn; 

e. de Kroon beslist in eerste instantie na een beschikking van 
den Minister. 

Deze indeeling acht ik weinig gelukkig. Mijn bezwaar is, dat teveel 
wordt uitgegaan van .de rol, welke Gedeputeerden spelen, terwijl toch 
bij een indeeling van de figuren, welke zich bij beslissingen door de 
Kroon kunnen voordoen, alleen de rol, welke de Kroon speelt, van belang 
behoort te zijn. Zoo 'kunnen de punten c, d en e gevoegelijk tot één enkel 
punt vereenigd worden, omdat het bij al deze gevallen gaat om een 
beslissing van de Kroon in eerste instantie, nadat een lagere instantie 
een primaire beschikking heeft genomen. Voor de functie, welke de 
Kroon hier verricht, doet het er weinig toe, of die lagere instantie een 
college van Gedeputeerde Staten, een college van B. en W. of een 
Minister is. 

Op blz. 309 verwerpt de hooggeleerde schr. de meening van hen, die 
van oordeel zijn, dat, als hetzelfde feitelijke doel langs publiekrechte
lijken en langs privaatrechtelijken weg te bereiken is, de laatste weg 
gesloten zijn zou. Van de literatuur over dit onderwerp vermeldt de 
schr. in een noot behalve een dissertatie slechts een opstel van HUART, 

waarin deze de stelling poneerde, dat het gebruik van privaatrechtelijke 
vormen ongeoorloofd is, indien een wet of wettelijke verordening de 
blijkbare bedoeling heeft, voor een bepaalde materie een regeling te 
treffén, waarvan niet kan worden afgeweken. De schr. onderschrijft 
deze stelling wel, doch merkt vervolgens op, dat die bedoeling niet zijde
lings kan worden afgeleid uit het feit, dat het gebruik van den publiek
rechtelijken vorm met zekere waarborgen is omgeven. Deze weerlegging 
acht ik niet steekhoudend; wanneer de wetgever in de publiekrechte
lijke regeling bepaalde waarborgen heeft voorgeschreven, dan kan het 
toch bezwaarlijk zijn bedoeling zijn, dat men deze waarborgen zou kun
nen ontgaan door in plaats van den publiekrechtelijken vorm den privaat
rechtelijke te kiezen. 

Daarbij komt echter, dat het gebruik van privaatrechtelijke vormen 
in aangelegenheden van publiekrechtelijken aard veelal niet alleen leidt 
tot inbreuken op het publiekrecht, doch ook tot een geweld aandoen aan 
het privaatrecht. Zoo brengt bijv. het wezen van de stichting, zooals dit 
door het gewoonterecht en de doctrine is bepaald, mede, dat vermogen 
en doel der stichting niet los naast elkander staan, doch dat er verband 
tusschen deze beide elementen aanwezig is. Bij de Overheidsstichtingen 
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is dit verband echter meestentijds geheel zoek; men zondert wel een ver
mogen af (meestal zeer gering), maar dat geschiedt hier als een bloote 
formaliteit ,die alleen wordt verricht om te voldoen aan de jurisprudentie, 
die voor de totstandkoming van een stichting nu eenmaal de afzondering 
van een bepaald vermogen eischt. Met het doel der stichting (men denke 
hier bijv. aan de gemeentelijke stichtingen tot exploitatie van gemeente
woningen, in den vorm eener stichting gegoten intercommunale be
drijven als de Kilwaterleiding in Zuid-Holland) heeft het afgezonderde 
vermogen bij deze Overheidsinstellingen niets te maken. Ook om deze 
reden acht ik de bovenvermelde uitspraak van den schr. over het ge
bruik van privaatrechtelijke vormen niet houdbaar 2). 

Op blz. 415 constateert de schr., dat de jurisprudentie er voor zorgt, 
dat de beperkingen van den eigendom door gemeentelijke verordeningen 
niet tever gaan, en vermeldt daarbij een tweetal arresten van den Hoogen 
Raad van 1904 en 1931. Er dient echter op gewezen te worden, dat 
eenige arresten van lateren datum ernstig doen twijfelen, of men zich 
hier wel op de zorg van den rechter kan verlaten. We doelen hier o. m. 
op het arrest H. R. 26 Maart 1934 (Adm. en rechterl. beslissingen blz. 
762), waarbij niet in strijd met art. 625 B.W. werd geoordeeld de be
paling in een gemeenteverordening, krachtens welke boomen of ander 
houtgewas, welke op of aan den openbaren weg staande, door de eige
naars moeten worden weggeruimd, wanneer B. en W. dit in het belang 
der openbare veiligheid noodig achten. Van belang is hier de grond, 
waarop de Hooge Raad aldus oordeelde. Hij overwoog nl., dat als gevolg 
van deze bepaling den eigenaar van de boomen of het houtgewas het 
genot daarvan geenszins zou worden ontnomen, waar zelfs bij wegruiming 
het weggeruimde te zijner beschikking zou blijven. (In denzelfden zin 
het arrest H. R. 24 Juni 1935 (A.B. 1936 blz. 95». 

Deze beslissingen acht ik weinig bevredigend. Het voorwerp van 
den eigendom is hier immers een levende boom. Hakt men deze om, 
dan gaat hij als zoodanig te niet; er blijft slechts een stuk hout over. 
Men kan dus zeker zeggen, dat het gebruik van het voorwerp hier 
voor den eigenaar geheel teloor gaat 3). Naar mijn bescheiden meening 
heeft de Hooge Raad zich hier in te sterke mate door de zorg voor 
het gemeentebelang laten leiden. 

Volledigheidshalve vermeld ik nog, dat ook de Kroon met behulp van 
haar vernietigingsrecht waakt tegen te ver gaande aantasting van den 
eigendom door den gemeentelijken wetgever. (K.B. van 1 September 
1932 Stb. 452). 

Met betrekking tot art. 193 der Grondwet huldigt de schr. helaas de 
onjuiste opvatting, dat dit artikel niet zou zien op het onder de wapenen 
houden van dienstplichtigen, die reeds in werkelijken dienst zijn (blz. 
424). In een artikel in het Ned. Juristenblad (1939 blz. 907 vlg.) heb ik 
de onhoudbaarheid van deze meening in het licht gesteld. Daarbij mocht 
ik er met name op wijzen, dat de Grondwet een beginselenwet is, en dat 



382 ONTVANGEN BOEKEN EN GESCHRIFTEN 

de interpretatie van deze wet op dit bijzondere karakter moet zijn in
gesteld. Deze interpretatie moet nl. zoodanig zijn, dat zij het beginsel, 
dat in het Grondwetsartikel is neergelegd, zooveel mogelijk tot zijn 
recht doet komen. En waar nu het beginsel van art. 193 is, dat, telkens 
wanneer de Kroon het buitengewoon onder de wapenen hebben van 
dienstplichtigen noodig oordeelt, een wetsontwerp moet worden inge
diend, kan alleen die uitlegging juist zijn, welke dit artikel ook toepas
selijk acht op in dienst -gehouden militairen. 

Er zij nog op gewezen, dat bij de mobilisatie van 1914 de toenmalige 
Regeering deze uitlegging ook heeft gehuldigd, terwijl zij tevens door 
verschillende schrijvers wordt verdedigd (van Deventer in Rechtsgeleerd 
Magazijn, 1936, blz. 268 en Dassen, in zijn commentaar op de Grondwets
herziening van 1938, blz. 209). 

Tenslotte moge ik' nog stilstaan bij de opvatting, welke de schr. blijkt 
te hebben over de verhouding van staatsrecht en volkenrecht. Hij ver
werpt (blz. 3) de opvatting, welke o.m. doorFRANÇOIS (Handboek van het 
Volkenrecht I, bI. 19) wordt voorgestaan, dat het hoogste orgaan in 
een staat niet heeft een originaire, maar een gedelegeerde, aan de inter
nationale orde ontleende bevoegdheid. M. i. terecht. Natuurlijk valt het 
niet te ontkennen, dat er min of meer intensieve rechtsverhoudingen 
tusschen de staten bestaan, doch dat er een zoodanige bovenstatelijke 
rechtsorde zou bestaan, dat daaruit de bevoegdheid van den nationalen 
wetgever zou voortvloeien, is, naar het ook mij wil voorkomen, moeilijk 
staande te houden. 

Echter rijst de vraag, of de verwerping van deze opvatting den schr. 
geen parten speelt, wanneer hij de bekende kwestie, in hoeverre de 
onderdanen gebonden worden door een tractaat, behandelt. Uiteraard 
kan hij zich niet vereenigen met de oude overeenkomsten-theorie, welke 
het tractaat beschouwde als een contract tusschen de betrokken staten 
en dus alleen deze binden. De schr. zegt zich echter ook niet te kunnen 
vereenigen met de opvatting, welke het normatieve karakter van het 
tractaat voor de onderdanen wil afleiden uit het feit, dat het tractaat 
een regeling van internationaal recht is voor een -grootere rechtsgemeen
schap dan waarvoor de nationale rechtsregelingen gelden (blz. 14). Hij 
wil dat rechtstreeks normatieve karakter van het tractaat wel aanvaar
den, doch in dier voege, dat hij met BONEVAL FAURE de bekrachtiging 
van den Koning ziet als de daad, die den verdragsinhoud voor de burgers 
verbindend maakt (blz. 149). 

Naar aanleiding van deze uitspraken van den hooggeleerden schr. 
moge ik in alle bescheidenheid het volgende opmerken. Ook al erkent 
men niet het bestaan van een, boven de staten bestaande statengemeen
schap, dan valt toch niet te ontkennen, dat, wanneer twee staten een 
materie gemeenschappelijk regelen en daaromtrent een tractaat sluiten, 
deze materie aan de autonome sfeer van die staten afzonderlijk is ont-
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trokken en er een wordt, die beide staten raakt. Als vanzelf vloeit hieruit 
voort, dat het tractaat een rechtsregeling is voor een grooter rechtsge
bied dan dat der betrokken staten afzonderlijk. 

Natuurlijk zal een tractaat alleen dan dit karakter bezitten, wanneer 
het door de bevoegde organen en volgens de juiste procedure is tot 
stand gekomen. Deze beide punten worden voor eIken staat geregeld In 
zijn eigen nationale recht; voor ons land vindt men de regeling in art. 
60 Grondwet. De Kroon is het aangewezen orgaan om de tractaten te 
sluiten; daarna moet zij ook nog het tractaat bekrachtigen, hetgeen in 
den regel eerst mag plaats hebben na de goedkeuring daarvan door het 
Parlement. Ook volgens de hierbedoelde opvatting kan men dus zeggen, 
dat het verdrag eerst na de bekrachtiging door den Koning voor de 
burgers verbindend wordt. Er blijkt dus, dat er in wezen tusschen de 
opvatting van den schr. en de bovenbedoelde, door hem gewraakte op
vatting geen verschil bestaat. Te meer reden is er om dit aan te nemen, 
nu BONEVAL FAURE, bij wiens meening hij zich wil aansluiten, ook zelf 
ervan uitgaat, dat het tractaat een regeling is, welke voor een ruimer 
rechtsgebied dan dat der afzonderlijke staten geldt (W.P.N.R. no 1732, 
blz. 117). 

De afkeer van den schr. voor alles wat naar een bovenstatelijke rechts
orde zweemt, staat hem ook in den weg, wanneer hij de verhou
ding tusschen Grondwet en tractaat behandelt (blz. 90). "De meening 
- zoo schrijft hij - dat de Grondwet slechts de nationale verhoudingen 
betreft en als nationale regeling de mindere is van elke internationale 
regeling, zelfs van een bilateraal tractaat, ... schijnt mij een symptoom 
van de overschatting der reëele beteekenis van de internationale rechts
orde, die zoo vaak in de literatuur tot ui drukking kwam." 

Er moge inderdaad wel eens overschatting van de internationale rechts
orde plaats gehad hebben, de schrijver maakt zich m. i. schuldig aan het 
tegenovergestelde: hij overschat de statelijke rechtsorde. Hij staat hier 
op een standpunt, waarvan Prof. VAN EVSINGA in zijn proefschrift Proeve 
eener inleiding tot het N ederlandsch tractatenrecht reeds de onhoudbaar
heid heeft aangetoond. "De gebruikelijke wijze van behandeling van 
het staatsrecht - aldus deze schrijver (blz. 172) - werkt de opvatting 
in de hand dat eene 'grondwet het hoogste recht is van souvereine 
staten en mitsdien voor niets behoeft te wijken. Deze gebruikelijke be
handelingswijze vergenoegt zich ermede naast elkaar het staatsrecht 
van verschillende landen te beschrijven, met verwaarloozing van het 
interstatelijk tractaten- of gewoonterecht; dat er iets hoogers zou zijn 
dan eene Grondwet is eene gedachte, die geene plaats heeft in een 
systeem dat zijn toppunten vindt in de onderscheiden grondwetten ... " 
Prof. VAN EVSINGA wijst er dan terecht op, dat deze staatsrechtsbeschou
wing dient te worden vervangen door een, die het verband ziet tusschen 
staatsrecht en volkenrecht. Dan zal men ook inzien, dat het tractaat 
boven de Grondwet gaat, iets wat, naar Prof. VAN EVSINGA voorts aan-
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toonde, ten onzent door den Grondwet zelf van tijd tot tijd erkend is 
(blz. 171). 

1) De schr. vermeldt van DOOYEWEERD alleen diens dissertatie: De Minister
raad in het N ed. Staatsrecht. 

2) Zie over deze kwestie uitvoeriger mijn artikel "Door gemeenten opge
richte naamlooze vennootschappen en stichtingen" in dit tijdschrift Juli! Aug. 
en Sept. 1939. 

3) Zie hieromtrent nader mijn artikel "Nog enkele punten met betrekking 
tot de jurisprudentie omtrent art. 168 der Gemeentewet", in Gemeentebestuur 
1940, blz. 139 vlg. 

J. R. STELLINGA. 
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