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ENKELE OPMERKINGEN OVER HET RASSEN .. 
VRAAGSTUK IN NEDERLANDSCH .. INDIË 

DOOR 

Ds. H. BERGEMA. 

111. 

VI. Het politiek-religieuze aspect van het rassenprobleem 
in den Oriënt. 

1. Inleiding. 

Het rassenvraagstuk van Nederlandsch-Indië wordt voornamelijk 
beheerscht door twee meer universeele problemencomplexen, nl. dat 
van den Pacific en dat van den Oriënt. 

Over het rassenvraagstuk van den Pacific, vooral ontstaan door de 
Pan-Aziatische expansie-politiek en de economische penetratie van 

japan, heb ik in het voorgaande artikel gesproken. Daarbij is ge
bleken, hoe nauw Nederiandsch-Indië, niet het minst door zijn strate
gische ligging, bij dit Stille Zuidzee-vraagstuk betrokken is, temeer 

nu men hier en daar van "herdistributie" van grondstoffen of zelfs 
van koloniën begint te spreken. Wanneer de "status quo" in den 
Pacific in nabije of verre toekomst, hetzij door japan, hetzij door 
Sowjet-Rusland verbroken wordt (hetgeen door de bolschewistische 
propaganda in het Oosten, door de expansie-politiek van japan op het 
Aziatisch vasteland en door japans eisch van vlootpariteit steeds nader 
komt), dan zal het waarschijnlijk zeer moeilijk, zoo niet onmogelijk 
blijken, Nederlandsch-Indië buiten dit Pacific-conflict te houden. Het 

is dus wel zaak voor ieder, die op eenigeriei wijze bij de Indische 
koloniale politiek betrokken is, zich op de hoogte te blijven stellen 
van deze politiek-economische zijde van het rassenvraagstuk in Neder
landsch-Indië. 1 ) 

A. St. 3-m. X 



2 DS. H. BERGEMA 

Ditzelfde geldt in niet mindere mate van het politiek-religieuze 
aspect van het rassenvraagstuk, zooals het zich aan ons voordoet in 
de landen, die liggen binnen den Oriënt-cirkel, en waarover ik in dit 
artikel nader hoop te spreken. Evenals dat met het Pacific-probleem 
het geval is, ben ik overtuigd, dat in onzen tijd in deze "wereld 
van den Islam" een proces in wording is, dat voor de ontwikkeling 
van het rassenvraagstuk in Ned. Indië, en voor de internationale 
koloniale politiek in het algemeen, van groote beteekenis is, veel meer 
bijv. dan het Italiaansch-Abessynisch conflict, waarop momenteel de 
aandacht van heel Europa is gericht, hoewel ook dit conflict, meer dan 
menigeen vermoedt, zoowel met de Pacific-problemen als met de 

Oriënt-vraagstukken ten nauwste verbonden is. 

2. De wereld van den Islam. 
In de "Survey of International Affairs 1925", vol. I, is een kaart 

opgenomen van de "Islamic World" op 31 Dec. 1925. 2
) 

Wanneer wij deze kaart vergelijken met een politieke wereldkaart en 
met een rassenkaart, dan springt ons in het oog, dat vrijwel het ge
heele gebied binnen den Oriëntcirkel (waarbij ook Ned. Indië is in
gesloten) behoort tot den wereld van den Islam 3); voorts, dat bijna 
al deze landen koloniaal- of mandaatgebieden zijn van Europeesche 
mogendheden 4); en ten slotte, dat deze landen bewoond worden door 

de meest verschillende volken en rassen. 5) 
Het is dus a priori te verwachten, dat het rassenprobleem in dit 

gebied ten nauwste verbonden zal zijn met het politiek-religieuze vraag
stuk van den Islam; met het koloniale vraagstuk, en met de problemen 
van het nationalisme en van de botsing tusschen de Oostersche en 

de Westersche cultuur. 6) 
Het is dan ook onze bedoeling in dit artikel op elk van deze vraag

stukken iets dieper in te gaan, tot beter begrip van het rassenprobleem 
in het algemeen, en van dat in Ned. Indië in het bijzonder. Immers 
ook in ons Indië is het rassenvraagstuk onlosmakelijk verbonden met 

het koloniale vraagstuk en het nationalisme. 
Wij dienen daarvoor echter eerst het begrip "wereld van den Islam" 

iets nader te definiëeren. 
Gewoonlijk verstaan wij onder het woord "Islam" in de eerste 

plaats den Mohammedaanschen godsdienst, en wij bedoelen daarmee 
dan zoowel de eerste prediking van Mohammed als de latere ortho-
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doxe scholen en zelfs het daarvan zoozeer verschillende en onderling 
weer sterk varieerende volksgeloof van de millioenen Mohammedanen 

in Afrika en Azië. Met den term "wereld van den Islam" duiden wij 
echter niet alleen den godsdienst aan, maar ook het beschavingsgeheel, 
dat zich in den loop der eeuwen in deze landen heeft ontwikkeld, 
en dat ondanks de lokale verschillen toch overal min of meer een 
zelfde stempel draagt; en ten slotte heel het politiek-geographisch 
gebied binnen den Oriënt-cirkel, dat zich uitstrekt van den Atlantischen 
tot den Grooten Oceaan, en van Siberië tot Midden-Afrika en het 
Zuiden van Indonesië. 7) 

Het valt niet te ontkennen, dat er in heel dit gebied, ondanks de 

groote onderlinge verscheidenheid van afkomst, ras en cultuur, van 
een zekere eenheid gesproken kan worden. Vroeger schreef men de 
samenbindende macht in deze "wereld van den Islam" vrijwel uit
sluitend toe aan den godsdienst. En in de eerste jaren van den Islam, 
in Mohammed's Mekkaanschen tijd, is de godsdienst zeker ook wel de 
allesbeheerschende factor geweest van al de ontwikkelde activiteit. 
Doch al heel spoedig kwam, zelfs in dezen eersten tijd, naast den 
godsdienst ook de politieke machtsidee als stimulans voor de expansie 
naar voren. Dit werd vooral duidelijk toen de Islam zich ver uit
breidde buiten de grenzen van den Hidjas en de oude cultuurrijken 
van Voor-Azië en Noord-Afrika veroverend binnendrong. Reeds toen 

was de Islam niet meer de op propaganda bedachte religie van de 
eerste Mekkaansche jaren, maar werd hij overheerscht door het poli

tiek-nationale ideaal van den een en Arabisch-Mohammedaanschen 
staat. Tusschen de politieke verovering en de Islamiseering van Voor

Azië ligt dan ook een tijdperk van twee tot drie eeuwen! 8) 
In het verleden is dit ideaal van een Arabisch-Mohammedaanschen 

wereldstaat tweemaal dicht bij de verwerkelijking geweest. Eenmaal 

toen de troepen der eerste Kalifen de uitgestrekte gebieden zoowel 
van Azië als van Afrika en Z.W. Europa overstroomden en later nog 
eenmaal, toen de Ottomaansche Turken Konstantinopel veroverden 
en tot in het hart van Europa doordrongen. Van een politieke wereld
heerschappij is echter nooit sprake geweest en de tegenwoordige 
politieke toestand van de meeste Mohammedaansche landen vertoont 
met het bovenomschreven ideaal zelfs een tragisch contrast. 9) 

Toch is het juist deze schrijnende tegenstelling, die aan de botsing 
van Oost en West, aan het koloniale vraagstuk en aan het nationalisme 
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in al deze landen zulk een ernstige beteekenis verleent. De tegen

woordige toestand is tezeer in strijd met het eeuwenoude politiek

religieuze ideaal van den Islam, dan dat deze volken en rassen, nu 

eenmaal het nationale en rassen-bewustzijn is ontwaakt, met de over

heersching van het blanke ras en "Christelijk" Europa zich durend 

zouden kunnen verzoenen. 
Niet zonder reden heb ik dan ook als algemeen opschrift boven dit 

derde artikel geplaatst "het politiek-religieuze aspect" van het rassen
probleem in den Oriënt. We hebben immers reeds gezien, dat, zelfs 

in den eersten tijd, de godsdienst niet de eenige allesbeheerschende 

factor is geweest, die de volken en rassen van de wereld van den 
Islam tezamenbond. En in onzen tijd, nu de meer religieus-getinte 

Kalifaatsgedachte en de idee van den heiligen oorlog voorgoed schijnen 

te hebben afgedaan, en in vele Mohammedaansche landen het saecula
risme de overhand nam, is het vooral de anti-Westersche politiek, 

versterkt door het nationalisme en het ontwaakte rasbewustzijn, die 

de eenheidsgedachte levendig houdt. 10) 
Tegenover de binnendringende Westersche cultuur heeft deze wereld 

van den Islam op drieërlei wijze gereageerd. Er is in sommige landen, 

m. n. in Arabië en N. Afrika, een beweging opgekomen, die zich anti
thetisch heeft gesteld tegenover de moderne Westersche cultuur, al 

of niet verbonden met een streven naar reformatie in eigen kring 

(Wahhabisme, Senoessijja-orde, Panislamisme); daarnaast ontstond 
een streven naar assimilatie en synthese (Babaïsme-Behaïsme, Ahma

dijja-beweging); terwijl zich in andere landen, m. n. in Turkije, in de 
laatste jaren een proces van vrijwel algeheele verwestersching heeft 

voltrokken. 11) 
Over elk van deze bewegingen, voorzoover ze voor het rassenvraag-

stuk van Ned. Indië van belang zijn, een enkel woord. 

3. De Mohammedaansche renaissance door het Wahhabisme en de 

Senoessijja-orde. 
In den loop der 17e eeuw begint zich in de wereld van den Islam 

een proces te voltrekken, dat wij kunnen vergelijken met de renais
sance en de reformatie in het Europa der middeleeuwen. Tot aan de 

vijftiende eeuw werd vrijwel heel het maatschappelijk en staatkundig 

leven in Europa door den godsdienst beheerscht. Met de renaissance 

begon echter het proces van scheiding tusschen godsdienst en weten-
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schap, tusschen godsdienst en cultuur. Het humanisme vierde zijn 

triomfen. Wel heeft de Reformatie een herleving en verdieping ge

bracht van het godsdienstig leven en m. n. het Calvinisme gestreefd 

naar een synthese van godsdienst en cultuur op de basis van het 

geloof, maar ook de reformatie heeft toch niet het proces van het 

uiteenvallen der godsdienstige en politieke eenheid van Europa kunnen 

verhinderen. Zij heeft er integendeel mede toe bijgedragen en is de 

baanbreekster geworden van de vrijheid op godsdienstig terrein en van 

het nationalisme op politiek gebied, dat door de supra-nationale ten

denzen van het Calvinisme nauwlijks getemperd werd. 

Een merkwaardige parallel daarmede vormt de huidige verandering 

in de wereld van den Islam. 

Reeds in de 17 de eeuw was in Centraal-Arabië een reveil begonnen, 

dat in vele opzichten met de Hervorming in Europa te vergelijken is. 

CABDAL W AHHäs, de leider dezer beweging, predikte een terugkeer 

tot den oorspronkelijken Islam, waarbij hij heftig protesteerde tegen 

allen vorm van syncretisme en heiligenvereering. 12) De tanende macht 

van den Islam tegenover het Westen weet hij aan de vermenging met 

de Westersche cultuur. Volgens hem zou alleen een gezuiverd Moham

medanisme de oorspronkelijke overheerschende positie weer kunnen 

innemen. 13 ) Van politiek belang werd zijn actie echter pas toen 

EMIR lBN SA'OED van Arabië zich bij hem aansloot. Onder diens 

leiding werd de oorspronkelijke religieuze beweging, zooals ook vroe

ger reeds was gebeurd, tot een nationaal-Arabische, wier actie-radius 

zich uitstrekte tot in Centraal- en Noord-Afrika in het Westen en tot 

in Indië en Sumatra in het Oosten. 

Groote uitbreiding, vooral in Noord-Afrika, verkreeg het Wahha

bisme door een Mohammedaan uit Algiers, MOHAMMED B. All B. ES 

SENOESSI, die op een pelgrimstocht naar Mekka een overtuigd aan

hanger van het Wahhabisme was geworden, en na zijn terugkeer naar 

Afrika de Senoessijja-orde stichtte met het doel den Islam te zuiveren, 

Afrika te Islamiseeren, en heel de Mohammedaansche wereld te ver

eenigen door het herstel van het oorspronkelijke imamaat en door een 

eensgezind verzet tegen de Westersche cultuur en overheersching. 

Als zetel der orde koos hij de haast onbereikbare oase Koefra in de 

Sahara. Het streven naar eenheid was inderdaad zoo sterk, dat de 

Senoessi's zich tijdens den wereldoorlog met de Turken verbonden. De 

latere Sjeich dezer orde, SIOI MOHAMMED EL lORIS, sloot echter vrede 
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met Engeland en Italië. De politieke invloed der Senoessijja-orde is 

vaak sensationeel overdreven. Sinds de Italiaansche koloniale troepen 

in 1931 haar laatste territoriale steunpunt veroverden, heeft zij al 

heel weinig meer van zich laten hooren. Zelfs het uitbreken van den 

oorlog tusschen Italië en Abessynië heeft daarin geen verandering 

gebracht. Maar dat zij op godsdienstig gebied nog altijd een grooten 
invloed uitoefent en m. n. in het proces der voortschrijdende Islami

seering van Centraal-Afrika een belangrijke rol speelt, lijkt mij aan 

geen twijfel onderhevig. Ook aan het ontwakende rasbewustzijn en 

het steeds toenemend verzet tegen de Westersche cultuur en over

heersching zal de actie dezer orde wel niet vreemd zijn. 14) 

4. Van Panislamisme via het Nationalisme tot Pan-Oriëntalisme. 
Dat het Mohammedanisme in bepaalde omstandigheden tot een heel 

den Oriënt omspannende actie in staat is, heeft het panislamisme ons 

wel geleerd. Anderzijds is het ineenzinken van dit panislamisme, nog 
sneller dan het was opgekomen, gepaard gaande met de afschaffing 

van het kalifaat en het ontstaan van een nieuwe aaneensluiting van 

Arabische staten op andere basis, een duidelijke illustratie van de 

boven reeds geuite bewering, dat het in onzen tijd, sterker nog dan 

vroeger, niet de godsdienstige maar de politieke factor is, die de een

heid tusschen de verschillende volken en rassen in de wereld van den 

Islam bewerkstelligt. 15) 
Sedert het begin der negentiende eeuw voelde de Islam zich steeds 

meer bedreigd door de voortschrijdende macht van Europa in bijna al 
de landen van den Oriënt. Langzaam maar zeker schenen al de Mo

hammedaansche staten afhankelijk te worden van de ongeloovigen. 

Als reactie daartegen ontstond het panislamisme. 
Eerst waren het slechts enkelen, die door dit ideaal werden ge

grepen, zoo als de Iraansche professor aan de Al-Azhar-universiteit te 
Kaïro AL AFGHANI, maar door hun propaganda, vooral onder de stu

denten van Al-Azhar, die uit alle landen van de wereld van den 

Islam afkomstig waren, greep deze beweging steeds verder om 

zich heen. 
Zoo werd in 1903 in London de "Pan-Islamic Society" opgericht. 

Haar secretaris, MR. H. M. KmwAI, gaf in 1908 een brochure uit, 

getiteld "Pan-Islamism", waarin hij wees op het glorierijk verleden 
van het Mohammedanisme en op de toekomstmogelijkheden, wanneer 
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al de Mohammedanen als een éénheid optraden tegenover het "ver
zwakte" Europa. 

Nu had de Islam van oudsher reeds een zekere eenheid gekend in 
het Kalifaat. 16) Maar deze eenheid was meer schijn dan werkelijkheid. 

Pas door het pan islamitisch streven en de actie van Sultan ABDOEL 

HAMID 11 van Turkije kreeg het Kalifaat weer eenige beteekenis. De 

Kalif gold voor de Mohammedanen als de behoeder der beide heilige 

steden (Mekka en Medina), de Heer aller geloovigen, de beschermer 
van het geloof en de aanvoerder in den heiligen oorlog. ABDOEL HAMID 

wist daar handig gebruik van te maken. Hij liet, als behoeder der 
heilige steden, een spoorweg aanleggen naar den Hidjas 17), en eischte 

door boden tot in Rusland, China, Java en Tunis toe de erkenning 
van zijn waardigheid als Heer aller geloovigen. Inderdaad wist hij te 

bereiken dat in India zijn naam in het Vrijdaggebed werd genoemd, 

dat in Afrika de Senoessi zich met de Turken verbonden, eerst tegen 

Italië in 1910, later in den wereldoorlog, en dat hij in allerlei ver
dragen als Sjeich oeI Islam werd erkend. 18) 

Mede onder invloed van dit eenheidsstreven van ABDOEL HAMID 

werden zelfs pogingen in het werk gesteld om het eeuwenoude 

schisma tusschen Soennieten en Schiïeten tot een oplossing te brengen. 

Gemeenschappelijke godsdienstoefeningen werden gehouden en IBN 
SA'OED van Arabië hield te Mekka een rede over een mogelijke ver
eeniging. Een warm voorstander van deze beweging is ook de jonge 

koning GHAZI VAN IRAK. 

Toch hebben verschillende factoren er toe bijgedragen, dat het 

panislamisme nog sneller ineen zonk dan het was opgekomen. Voor 

een groot deel heeft het zelf tot zijn ondergang bijgedragen. Door het 
panislamisme toch was het zelfbewustzijn der Mohammedaansche 

volken ongemeen versterkt, waardoor het de baanbreker werd van hef 

nationalisme. Eén der voornaamste oorzaken van het ontstaan van 
het panislamisme was het groeiend verzet tegen de Westersche cultuur 

en overheersching geweest 19), maar het nationalisme bleek deze taak 

beter te kunnen vervullen dan het panislamisme, zoodat het zijn eigen 

graf gegraven heeft. Daar kwam bij, dat, door de afschaffing van 
het Ottomaansche Kalifaat door de Turksche nationale vergadering 

van 1924, het panislamisme zijn voornaamste steunpunt verloor. 
Tevens werd daardoor wel heel duidelijk gedemonstreerd hoe innerlijk 

voos het panislamisme was en hoe de religie als samenbindende 
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factor moest wijken voor de nationaal-saeculaire politiek der Turksche 
regeering. 20 ) Via het nationalisme is het panislamisme uitgegroeid 

tot een pan-arabisme of wil men een pan-Oriëntalisme, dat heel weinig 
religieus. doch zeer sterk politiek-nationaal is gekleurd en zich keert 
tegen de blanke overheersching en cultuur van het Westen. 21) Dit pan
Arabisme vormt ook de basis van de in 1922 in Egypte opgerichte 

"Oostersche Liga", die de eenheid wil van al de volkeren van het" 
Oosten, ongeacht de verschillen van ras en religie. Voorloopig omvat 
deze bond alleen de Mohammedaansche volken van Egypte, Arabië, 
Perzië en Turkije, maar ze streeft welbewust naar een ombouw van 
het religieuze Panislamisme naar het politieke pan-oriëntalisme. 

Sowjet-Rusland en japan slaan deze ontwikkeling met groote inte
resse gade. Over de actieve belangstelling van Sowjet-Rusland ten 
deze hoop ik straks nog nader te spreken. Wat Japan betreft, in 1934 
gaf de nationale bibliotheek van japan een nieuwe uitgave van den 
Koran in het licht, en de 1500 Mohammedaansche studenten, die in 
dat jaar aan de japansche universiteiten waren afgestudeerd, werden 
door de japansche regeering, geheel in overeenstemming met haar 
eigen pan-Aziatische politiek, op belangrijke posten in Azië ge
plaatst. 22) Zoo grijpen de politieke bewegingen van den Pacific en 

van den Oriënt op dit punt in elkander. 

5. Reformed Islam. 
Behalve de anti-thetische reactie op het binnendringen der Wester

sche cultuur, zooals die in het Wahhabisme en Panislamisme tot 
uiting kwam, heeft de wereld van den Islam ook een meer synthetische 
reformatie gekend, n.l. die van het Babaïsme-Behaïsme en van de 
Ahmadijja-beweging. 

Het Babaïsme 23) is voor een duidelijk inzicht in het rassenvraag

stuk van Ned. Indië van zoo weinig beteekenis en heeft in onzen 
Archipel ook zoo weinig invloed uitgeoefend, dat ik mij hier alleen 
bepaal tot een korte uiteenzetting van den aard en de bedoelingen 
van de Ahmadijj a-beweging. 24) 

De Ahmadijja-beweging, die momenteel in India -+- 60.000 aan
hangers telt 25), werd in de laatste helft der vorige eeuw gesticht door 
MIRZA GHOELAM AHMAD (1838-1908) en bedoelt een verbinding te 

zijn van de Mohammedaansche Mahdi-gedachte met de christelijke 
idee van de wederkomst van Christus en de Hindoeïstische opvattingen 
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omtrent de avatara's van Wisnoe. Na den dood van zijn opvolger in 

1914 splitste de beweging zich in een Kadian-partij onder leiding 

van zijn zoon, MIRZA MAHMOED AHMAD, voor welke groep MIRZA 

GHOELAM AHMAD de Madhi en Profeet is, en een meer gematigde 

Lahore-partij onder MAULVI MOEHAMMAD All 26), die vasthoudt aan 

de gedachte, dat MOHAMMED de laatste profeet is geweest. De laatste 

groep ontwikkelt een sterke zendingsactiviteit, waardoor haar invloed 

zich ver buiten de grenzen van India uitstrekt, tot in onzen Archipel 

en zelfs tot in Amerika, Engeland (Woking), Duitschland (Berlin ) 

en andere Westersche landen toe. De orthodoxe Mohammedanen staan 

over het algemeen wantrouwend en zelfs vijandig tegenover deze 

moderne reformatie-beweging in den Islam en beschuldigen haar dat 
zij steunt op Westersch (m. n. Engelsch) kapitaal. 27) 

Het verst voortgeschreden is de verwestersching in een land als 

Turkije. 28) Daar heeft de botsing tusschen Westersche en Oostersche 

cultuur vrijwel geheel geleid tot saeculariseering van den Islam. Sinds 

het Kalifaat werd afgeschaft door de Groote Nationale Vergadering 

van Maart 1924 (nadat kort tevoren MOESTAFA KEMAL PASHA 29) tot 

eerste president der Turksche republiek was benoemd) volgde de eene 

radicale hervormingsbepaling de andere snel op. Het ambt van 

Sheich-oel-Islam werd afgeschaft; alle Mohammedaansche theolo

gische scholen werden gesloten; het stichten van Derwisch-orden werd 

verboden; het Arabische schrift werd door het Latijnsche vervangen; 

de Koran moest in het Turksch worden gelezen; de eed werd niet 

langer op den Koran afgelegd (in verband met de afschaffing van 

de Shariaat-wet); de zinsnede, dat de Islam staatsreligie was, werd 

uit de grondwet geschrapt enz. enz. Zoo is Turkije het meest typische 

voorbeeld geworden van een Mohammedaansch land, waarin het 

binnendringen der Westersche cultuur tot volkomen verandering en 
dreigende saeculariseering leidde. 

Het was vooral naar aanleiding van de hervormingen in Egypte, 

dat Lord CROMER in 1908 zijn bekende uitspraak deed: "Islam cannot 

be reformed; that is tot say, reformed Islam is Islam no langer; it 

is something el se" 30), maar deze woorden zouden later, na alles 

wat er in Turkije gebeurde, nog dikwijls worden herhaald. Vooral 

toen in vrijwel alle Mohammedaansche landen, behalve Arabië en 

Afghanistan en in sommige landen van het Oosten, de Mohamme

daansche godsdienstige wet (de Shari' at) werd afgeschaft, kwam 
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telkens weer de vraag naar voren of de "reformed Islam" nog wel 
"Islam" kon worden genoemd. Nog geen twee jaar geleden zeide 
Dr. BROWNE in een artikel over "The Development of Islam" 31): 

"according to all orthodox Islam this general repudation of the 
shari'at in certain departments of Iife is a denial of Islam." Ook 
de bekende Islam-kenner SAM. ZWEMER heeft meermalen als zijn over

tuiging uitgesproken, dat de Islam een "stervende godsdienst" was, 
omdat het Mohammedanisme niet in staat was tot aanpassing aan de 
steeds verder doordringende moderne cultuur. Toch komt het mij 
voor dat een dergelijke krasse uitspraak in strijd is met wat de 
historie van het Mohammedanisme ons meer dan eens heeft geleerd. 
Te vaak wordt vergeten, dat, ook al maakt de wereld van den Islam 
in onzen tijd een crisis door als wellicht nooit te voren, dit nog niet 
wil zeggen dat ook de Islam als godsdienst, als dogmatisch systeem. 
als levens- en wereldbeschouwing een crisis doormaakt, hoe nauw 
beide ook mogen samenhangen en hoezeer wij ook geneigd zijn som
mige dezer landen alleen nog maar "Mohammedaansch" te noemen 
in denzelfden gesaeculariseerden zin als wij van vele landen in Europa 
zeggen, dat ze "christelijk" zijn. Toch brengt de bestudeering van de 
historie er mij toe niet te twijfelen aan de hervormingsmogelijkheid 
!Van den Islam, noch aan zijn vermogen zich aan te passen aan de 
moderne probleemstellingen wanneer eenmaal ook de godsdienstige 

grondslagen van den Islam in de algemeene crisis betrokken worden, 
waarvan nu reeds hier en daar een begin te bespeuren is. Momenteel 

bevindt de wereld van den Islam zich echter in zulk een critieke 
overgangsperiode, dat alleen de toekomst ons zal kunnen leeren, hoe 

zulk een "reformed Islam" er uit zal zien. 32) 

VII. Het rassenprobleem op den achtergrond van het koloniale 

vraagstuk en het nationalisme in den Oriënt. 

1. Inleiding. 
Boven merkte ik reeds op, dat het a priori te verwachten was, dat 

in de landen binnen den Oriëntcirkel het rassenvraagstuk ten nauwste 
verbonden zou zijn met het koloniale vraagstuk en het nationalisme, 
omdat vrijwel al deze landen koloniën of mandaatgebieden zijn van 
Westersche mogendheden of tot hun invloedssfeer behooren. Elk verzet 
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tegen het binnendringen der Westersche cultuur ten koste van het 
nationaal-eigene, elke opstand tegen de Europeesche koloniale over

heersching, leidt als vanzelf tot een verscherping van de tegenstellin

gen fusschen het blanke en het gekleurde ras. Ik wees er reeds op, dat 

het nationalisme in bepaalde omstandigheden in staat bleek de kloof 

tusschen Christenen en Mohammedanen, althans tijdelijk, te over

bruggen. De bekende historicus HAYES van de Columbia-universiteit 

noemt het nationalisme dan ook "een nieuwe wereldgodsdienst", die 

de oudere godsdiensten wel niet verdringt, maar hun aanhangers 

brengt tot "een compromis tusschen het oude en het nieuwe geloof, 
welk compromis altijd gunstiger uitvalt voor den godsdienst van het 

nationalisme." 33) En in heel het Oosten keert zich dit nationalisme 

tegen het Westen, tegen het blanke ras, niet het minst in het gebied 

van den Islam. 34) Daarom is het voor een helder inzicht in het 

rassenvraagstuk van Ned. Indië ook van groot belang om te zien hoe 

hef nationalisme zich heeft ontwikkeld uit het conflict tusschen de 

Westersche en de Oosfersche cultuur, welk conflict met de koloniale 

overheersching op den duur noodzakelijk verbonden is. Meer dan eens 

heeft de geschiedenis bewezen, dat hetgeen heden in Egypte gebeurde, 

morgen in India plaats vond en overmorgen zich in den Indischen 

Archipel afspeelde. In al de landen van den Oriënt verloopt dit proces 

langs vrijwel dezelfde lijnen. De eerste aanraking luidt een stadium 

in van critieklooze overname van en aanpassing aan de Westersche 
cultuur; daarna volgt een stadium van ontworteling van de eigen 

cultuur, zonder dat de Westersche beschaving nog heeft wortel ge

schoten. Het is de tijd van onrust en overgang, van revolutie en op

stand. In dien tijd komt ook het nationalisme op. Daarna volgt een 
periode van rationalisme en saecularisme op religieus gebied, van ver

dieping en bezinning van het nationalisme, van grootere zelfstandig

heid op staatkundig gebied, terwijl tenslotte een periode komt van 

langzaam rijp worden voor het innemen van de positie, die het be

trokken volk naar eigen aanleg en cultuur in het menschheidsgeheel 

van onzen tijd naar Gods bestel heeft in te nemen. Vrijwel geen enkel 

land van het Oosten heeft dit laatste stadium nog bereikt, maar in de 
meeste is dit rijpingsproces toch verder voortgeschreden dan in ons 

Indië, en daarom is het voor ons ook van belang de ontwikkeling van 

het historisch gebeuren in Egypte en Turkije, in Arabië en India nauw

keurig gade te slaan. In een tij dschriftartikel is het natuurlijk niet 



12 DS. H. BERGEMA 

mogelijk om den groei van het nationalisme in deze landen op den voet 

te volgen, maar een korte schets van de belangrijkste gebeurtenissen 

en een aangeven van de voornaamste hoofdlijnen in dit ontwikkelings

proces is toch noodig, omdat het rassenvraagstuk in Ned. Indië in 

verband met de koloniale politiek en het nationalisme, waarover ik in 

het volgend artikel hoop te spreken, alleen maar kan worden verstaan 
indien het wordt gezien als onderdeel van het politiek-religieus ont
wikkelingsproces van den Oriënt. In het nationalisme openbaart zich 

het groeiend verzet van de gekleurde rassen tegen de opdringing van 

het blanke ras in het Oosten. 
In aansluiting aan wat ik boven reeds heb geschreven over het 

Wahhabisme en panislamisme spreek ik eerst over den groei van het 

nationalisme in de Arabische staten; daarna over het nationalisme in 

Egypte, het eerste land van den Oriënt, dat met de culltuur van het 

moderne Europa in aanraking kwam; en tenslotte over het nationa

lisme en de koloniale politiek in India, waar het nationalisme is op

gekomen onder omstandigheden, die mutatis mutandis nog het meeste 

overeenkomst vertoonen met die van ons eigen Indië. 35) 

2. Het Pan-Arabische Nationalisme. 
Het groote Arabische schiereiland bestaat, met uitzondering van 

het vruchtbare gebied van Jemen en Oman, uit zandwoestijnen, step

pen en bergland, slechts hier en daar onderbroken door oase's. Geen 

wonder, dat de Bedoeïenen, hoewel van oorsprong nomadische her

ders, van de oudste tijden af zich in de vruchtbare gebieden van 

Syrië en Mesopotamië hebben gevestigd, wanneer de gelegenheid 

daartoe zich voordeed. De grootste expansie hebben de Arabische 

steppenbewoners echter getoond in de achtste eeuw, toen het politiek

religieuze ideaal van een Groot-Arabischen staat voor de eerste maal 

de primitieve stamorganisatie overwon en Syrië en Mesopotamië voor 

goed werden veroverd en gearabiseerd. 36) 

In deze geärabiseerde landen ontstond in het begin dezer eeuw, 

deels in aansluiting aan het vroegere Wahhabisme, deels onder invloed 

van Europeesche ideeën, door zending en missie m. n. in Syrië ver

breid, deels ook als reactie tegen en onder invloed van het Turksche 

nationalisme, een nationalistische renaissance met sterke pan-arabische 
tendenzen. 37) Nog vóór den wereldoorlog schreef R. HARTMANN "das 

Zeitalter des ausgeprägten Nationalbewusztseins ist auch für den ara-
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bischen Oriënt angebrochen, nicht blosz für die fortgeschrittensten 

Gegenden, nein, für das ganze arabische Sprachgebiet." 

Het is vooral IBN SA'OED, de bekende Wahhabietenvorst van den 

Hidjas, geweest, onder wiens krachtige en doelbewuste leiding zich 

dit pan-arabische streven in de laatste decennia heeft ontwikkeld. 38) 

De nakomelingen van de vroegere Wahhabietendynastie hadden 

zich tot aan het einde der negentiende eeuw in het Emiraat van 

Nedschd, in Centraal-Arabië, kunnen handhaven. Van de oorspronke

lijke heerschappij over geheel Arabië was echter zoo goed als niets 

meer overgebleven. Zelfs gelukte het aan de dynastie van IBN RASCHID 

de hegemonie in Centraal-Arabië te verkrijgen, waardoor de IBN 

SA'oED-dynastie gedwongen werd in baIlingschap te gaan. Wel 

slaagde IBN SA'OED er in zijn vroegere hoofdstad weer te her

overen, maar zijn macht bleef toch tot een klein gebied beperkt. In 

den Hidjas regeerde de Groot-Sherif van Mekka, HOESEIN IBN All, 

die, door Engelschen steun daartoe in staat gesteld, zich in 1916 tot 
koning van Arabië liet uitroepen. Terwijl Kolonel LAWRENCE de Ara

bische stammen voor de Britsche plannen trachtte te winnen 39) werd 

één van HOESSEIN'S zonen, Emir FElSAL, aan het hoofd geplaatst van 

den eersten onafhankelijk verklaarden Arabischen staat, Syrië, en 

HOESSEIN'S andere zoon, ABDOELLAH, van Transjordanië. Wel moest 

FEISAL reeds korten tij d daarna uit Damascus vluchten (toen Syrië 

toonde, dat het haar ernst was met haar onafhankelijkheid en de 

Westersche mogendheden, daarvan geschrokken, op de Conferentie 

van San Remo Syrië tot Fransch mandaatgebied verklaarden, waarna 

de Fransche troepen Damascus bezetten) maar men vond weldra voor 

hem een plaats als koning van Irak, dat tot Britsch mandaatgebied 

was verklaard. 40) De positie van HOES SEIN en zijn zonen leek, mede 

door de protectie der Westersche mogendheden, zóó onaantastbaar 

en zijn invloed in een groot deel van het Arabisch gebied zóó groot, 

dat hij in 1924, na de afzetting van Kalif ABDOEL MEDSCHID den 

titel van Kalif aannam. In Palestina en Transjordanië, in Irak en in 

een deel van Syrië werd hij ook als zoodanig erkend. Maar Engeland 

dacht er niet aan steun te verleenen aan de verwezenlijking van 

HOESSEIN'S wijder strekkende plannen een Groot-Arabisch rijk onder 

zijn leiding te stichten. 
Bovendien was IBN SA'OED er in geslaagd zijn machtssfeer in Arabië 

steeds verder uit te breiden. In 1913 had hij reeds de Turksche pro-
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vincie El Hasa aan de Perzische Golf veroverd, in 1921 viel het 

gebied van zijn ouden erfvijand, de dynastie van IBN RAscHID, in zijn 
handen. Onder de meeste stammen van Arabië (teleurgesteld door het 

feit dat de hun tijdens den wereldoorlog en daarna gedane beloften 

niet werden ingelost) groeide zijn aanhang zienderoogen. Zij zagen 
in hem, meer dan in HOESSEIN, een persoonlijkheid, die in staat was, 

aan hun verlangen naar een onafhankelijken Arabischen staat te vol
doen. IBN SA'OED wist van dit ontwaakte nationaal bewustzijn der 

Arabieren handig gebruik te maken. Reeds in 1910 had hij een reli
gieuze broederschap gesticht, die de herleving van het Wahhabismc 

zich ten doel stelde, maar tevens er naar streefde het eenheidsbewust
zijn van al de Arabieren, ook buiten Arabië zelf, op te wekken en te 

versterken. Hoezeer hij daarin geslaagd is, blijkt o. a. uit een brief 

van een inwoner van Beiroeth, die in 1916 schreef: "Er zijn geen 

grenzen tusschen Syrië en Mesopotamië, er is geen verschil van ras, 

er is alleen maar een Arabisch volk. Eenmaal zullen wij ons ver

heffen, gesteund door de machtige sluimerende krachten, die op de 

hoogvlakte van Centraal-Arabië wachten op het lang verbeide uur van 

het ontwaken van het Arabische rijk." 41) 

Tegelijk met dit Groot-Arabisch nationalisme groeide in Syrië 
steeds meer het verlangen naar volledige onafhankelijkheid, vooral 

toen maar al te duidelijk bleek, dat Frankrijk als mandataris meer 
bedacht was op uitbreiding van eigen cultuur en handelsrelatie's, dan 

op de weerbaarmaking en het opvoeden tot zelfstandigheid van het 

haar toevertrouwde gebied. 42) De Syrische vrijheidsopstand van 1925 

werd onderdrukt, maar toen de verkiezingen elk jaar een triomf voor 

de nationalisten brachten en Irak in 1931 tot lid van den volkenbond 
werd toegelaten, was Frankrijk wel genoodzaakt steeds meer con

cessie's te doen. Over het beëindigen van het Fransche mandaat is 
dan ook in Genève reeds gesproken. 43 ) De acht Arabische partijen 

van Syrië en het Libanon-gebied (eveneens behoorend tot het Fransche 

mandaatgebied), hebben zich onlangs naar het voorbeeld van de 
Arabische partijen in Palestina tot een eenheidsfront aaneengesloten 

en enkele maanden geleden aan het Fransche ministerie van Buit. 
Zaken een memorandum gezonden, waarin ze o. a. eischen: herstel 

van de nationale autonomie, hereeniging van alle deelen van Syrië 

en de instelling van een constitutioneele regeering. 
Ook in de andere Arabische staten, in Transjordanië en Palestina, in 
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Irak en Afghanistan, in Turkije en Perzië, in Egypte en Noord-Afrika 

won het streven naar zelfstandigheid en onderlinge samenwerking 
steeds meer in kracht, bewust gepropageerd en geleid door IBN SA'OED. 

Deze had zich, na de verovering van Mekka in 1924 en van Medina 

en Djedda in 1925, tot Koning van den Hidjas laten uitroepen, en riep 

nog in dat zelfde jaar een Pan islamitisch Congres in Mekka bijeen, 

waarop o. a. besprekingen werden gehouden over allerlei moeilijk

heden in verband met den jaarlijkschen pelgrimstocht naar Mekka. 

Er gingen reeds geruchten over een verkiezing van IBN SA'OED tot 
Kalif, doch de Wahhabietenvorst was een tè goed politicus om zich, 

evenals HOESSEIN en enkele anderen, aanstonds in een dergelijk inter

nationaal avontuur te storten, en bepaalde zich in de volgende tien 

jaren tot een innerlijke consolideering van zijn rijk en uitbreiding van 

zijn buitenlandsche relatie's. Zoo sloot hij in 1927 het Tractaat van 
Djedda met Engeland, het eerste vriendschapsverdrag, dat Engeland 

met een Arabischen staat op voet van gelijkheid gesloten heeft. In

tusschen gaat hij doelbewust verder in zijn streven naar een Oroot

Arabisch rijk, onafhankelijk van de Westersche mogendheden. In 1931 
kwam op zijn instigatie het "Nationaal Arabisch Verbond" tot stand, 

waarbij vertegenwoordigers van Marocco, Algiers, Tunis, Libyë, 
Egypte, Syrië, Palestina en Irak zich met Arabië verbonden tegen het 

Westersch imperialisme. 44 ) Sindsdien is zijn positie in Arabië nog 

weer versterkt door zijn vriendschapsverdrag met den Imam van 
Jemen in 1934. Practisch beheerscht hij nu het geheele schiereiland en 

zijn krachtige persoonlijkheid is er borg voor, dat hij niet rusten zal 
eer hij zijn ideaal: een dynastieke federatie van al de Arabische staten 
heeft bereikt. Het in Maart 1936 gesloten vriendschapsverdrag met 
Irak - wiens jonge koning met gelijke idealen is bezield - welk 

verdrag o. a. een militair defensief verbond omvat, vormt met het 

bovengenoemde pact van 1931 een eerste stap op dezen weg. De vor

ming van zulk een Arabisch blok (ik denk hier ook aan het in Jan. 

1936 gesloten non-agressie verdrag tusschen Turkije, Iran, Afgha

nistan en Irak) zal naar mijn vaste overtuiging voor de Westersche 

koloniale- en Oriëntpolitiek, ook van ons land, van veel grooter be
teekenis blijken dan het vroegere pan-islamisme,45) en pas de toe

komst kan ons leeren welke consequenties het Pan-Arabische natio

nalisme onder leiding van IBN SA'OED zal hebben, niet alleen voor de 

politieke situatie in het nabije Oosten, maar ook voor het nationalistisch 
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streven in al de Mohammedaansche landen binnen den Oriënt-cirkel, 

m. n. ook in ons Indië. 

3. De strijd om de onafhankelijkheid in Egypte. 

Boven merkte ik reeds op, dat Egypte het eerste land van het 
Oosten was, dat met het moderne Europa in aanraking kwam. Het 

genie van NAPOLEON doorzag de groote beteekenis van Egypte voor 
de Westersche mogendheden. Om Engeland te treffen rustte hij in 

1798 een militaire expeditie uit) met het doel Egypte te bezetten en 

zoo den zeeweg naar Indië te beheerschen. 

Wel wist Engeland vrij spoedig zijn oude positie in Egypte te her·

winnen, maar de vijfjarige Fransche bezetting was toch voldoende 

geweest om in Egypte de eerste beseffen van vrijheid en zelfstandig

heid te doen ontwaken, terwijl de bestudeering van het oude Egypte 
door de Fransche geleerden, die NAPOLEON had meegebracht, ook in 

Egypte belangstelling wekte voor eigen cultuur en geschiedenis, een 
trek die sindsdien het nationalisme in heel de koloniale wereld van 

het Oosten heeft gekenmerkt. 46) 

De eerste vorst, die in Egypte als organisator optrad en den grond

slag legde voor het moderne Egypte, door aanpassing aan de 
Westersche cultuur- en staatsinrichting, was MOHAMMED Au. Hij 

stichtte overal scholen tot zelfs een medische hoogeschool toe, en 

strekte zijn invloedssfeer uit tot in den Soedan in het Zuiden en Syrië 

en Arabië in het Oosten. Westersche interventie, "ter wille van den 

vrede en in het belang der onderdrukte volkeren van het oosten" (sic!) 
dwong hem echter zich tot zijn eigen rijk te bepalen. 47) 

Na het graven van het Suez-kanaal geraakte Egypte (mede door 
de financiëele transactie's van den Khedive ISMAËL) steeds meer binnen 

de machtssfeer van het Engelsch-Fransche imperialisme. In hetzelfde 

jaar echter, dat de eerste commissaris voor financiëele aangelegen

heden, Lord CROMER, naar Egypte ging (1881), om er 26 j aar lang 

het lot van Egypte te beheerschen, ontstonden ook de eerste onafhan

kelijkheidsbewegingen onder leiding van ARABI PASHA, die door zijn 

leuze "masr Ii'lmasrijin" (Egypte voor de Egyptenaren) voor het eerst 

het Egyptische volk tot het bewustzijn van zijn eenheid wist te 
brengen. 48) 

ARA BI PASHA zocht bij zijn streven naar onafhankelijkheid steun bij 

DJAMAL OED-DIN AL AFGHANI, den boven reeds genoemden vader van 
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het moderne politieke bewustzijn in de wereld van den Islam. AFGHANI 

was uit Perzi ëafkomstig, maar heeft als professor aan de Al-Azhar

universiteit te Kaïro zijn tallooze leerlingen uit vrijwel alle mohamme

daansche landen (0. a. MOHAMMED 'ABDOEH, den Groot-Moefti van 

Egypte) weten te bezielen met een harstochtelijke liefde voor de ont

waking van het Oosten en voor een hervorming van den Islam, gepaard 

gaande met een verzet tegen de politieke en cultureele expansie van 

het Westen. 49) 

Hun gezamenlijk optreden leidde tot den eersten vrijheidsoorlog van 

1881 en 1882, die echter eindigde met een nederlaag voor de natio

nalisten en de verbanning van ARABI PAS HA. Bovendien werden sinds

dien de Britsche militaire bezettingen ingevoerd. 

Later werd MOESTAFA KEMAL de leider der nationalisten. Deze wist 

door de oprichting van scholen, door de pers (het dagblad "El Lewa" , 

de Standaard), en door zijn propagandeering van het panislamisme 

veel aanhangers te winnen, vooral onder de Mohammedanen. 50) Lord 

CROMER beheerschte echter nog steeds den toestand. Onder zijn op

volgers werd Egypte zelfs tot Protectoraat van Engeland verklaard 

(tijdens den wereldoorlog), zood at het na den dood van KEMAL in 

1908 wel scheen alsof de onafhankelijkheidsbeweging slechts grooter 

vrijheidsverlies tot resultilat had gehad. 

Onder ZAGHLOEL PASHA veranderde echter de toestand. Den 13den 

Nov. 1918 verzocht deze den Hoogen Commissaris aan het hoofd 

eener nationale delegatie naar Engeland te mogen gaan om daar 

met de regeering te onderhandelen over de volledige vrijheid van 

Egypte, die in 1914 in uitzicht was gestelel. Deze dag wordt door de 

Egyptische nationalisten als de geboortedag van de Wafd (een woord 

dat "nationale delegatie" beteekent) nog elk jaar ge,,:"ierd. Londen 

weigerde echter toestemming te verleenen. Zelfs werd ZAGHLOEL PASHA 

gevangen genomen en naar Malta verbannen. Dat was het sein voor 

de derde Egyptische revolutie, die van 1918 en 1919. Engeland zond 

nu een commissie onder leiding van Lord MILNER, om de oorzaken 

van den opstand nader te onderzoeken. De Milner-delegatie werd 

echter volkomen geboycott door de bevolking; op al de vragen der 

commissie werd steeds het stereotype antwoord gegeven: "ZAGHLOEL 

weet het", zoodat MILNER in 1920 onverrichter zake naar Engeland 

moest terugkeeren. 

Toch konden de nationalisten wijzen op eenig resultaat, want er 

A. St. 3-m. X 2 
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kwam een constitutie tot stand, waarbij Engeland zijn protectoraat 
over Egypte opgaf en het erkende als een onafhankelijk koninkrijk. 
Sultan FOEAD werd tot koning uitgeroepen. FOEAD was echter niet 
geliefd bij het volk, en op den dag van zijn koningsverklaring werd 
alleen het "ZAGHLOEL leve" gehoord. 51) 

Toen ZAGHLOEL dan ook in 1923 was teruggekeerd en de eerste 
verkiezingen werden gehouden voor het Egyptische parlement, werd 
hij met een overweldigende meerderheid tot eersten minister gekozen. 
De Britsche Regeering dwong hem echter reeds het volgende jaar tot 
aftreden en onder Sir GEORGE LLOYD werd practisch het Britsche 
Protectoraat in Egypte weer hersteld. Van een nadere uitwerking van 
de in het tractaat van 1922 genoemde punten, was nog niets gekomen, 
toen ZAGHLOEL PASJA in 1926 overleed. 

Na zijn dood werd NAHAS PASJA de leider van de Wafd-partij. Bij 
de verkiezingen in 1929 behaalde zij zulk een groote meerderheid, 
dat aan NAHAS PASHA de vorming van een ministerie werd opgedragen. 
Begin 1930 hield dat ministerie zij n eerste zitting en stelde reeds 
dadelijk een program op, dat geheel op de volledige onafhankelijkheid 
van Egypte was gericht. 

Het Labour-ministerie MAC DONALD was het Egyptische nationa
lisme gunstig gezind. Sir GEORGE LLOYD maakte plaats voor Sir 
PERCY LORAINE, en HENDERSON ontwierp, tezamen met NAHAS PASHA, 
een nieuw verdrag, waarin aan de verlangens der nationalisten in 
veel opzichten tegemoet werd gekomen. 52) 

Het tractaat van HENDERSON ging velen in Engeland echter te ver, 
en den nationalisten in Egypte eigenlijk niet ver genoeg 53), zoodat 
het voorloopig bleef liggen. NAHAS PASHA trad af en werd vervangen 
door NESSIM PASHA. Toen de oorlog tusschen Italië en Abessynië 
Engeland dwong tot concentratie van troepen in Alexandrië, braken 
in Kaïro opnieuw onlusten uit. NAHAS PASHA hield een felle anti·
Britsche rede en eischte herstel van de grondwet van 1923, de af
schaffing der capitulaties (de internationale rechtbanken, die nog een 
overblijfsel zijn uit den tijd, toen Egypte onder Turksche suzerei
niteit stond, en met de exterritorialiteits-rechten in China kunnen 
worden vergeleken), toelating van Egypte als lid van den Volkenbond, 
en onderhandelingen over de algeheele zelfstandigheid van Egypte 
op de basis van het verdrag van 1930. 

Begin 1936 stemde Engeland bij monde van EDEN toe in een herstel 
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van de parlementaire constitutie van 1923. De verkiezingen voor het 

nieuwe parlement zullen waarschijnlijk in April of Mei worden ge

houden. De voorloopige besprekingen tusschen Sir MILES LAMPSON 

en NAHAs PASHA, (van wien men verwacht, dat hij na de verkiezingen 

leider van het nieuwe ministerie zal worden) over de nieuwe verhouding 

van Engeland tot Egypte en de mogelijke toetreding van Egypte tot 

den Volkenbond, zijn reeds begonnen. Het laat zich aanzien, dat 

Egypte dichter dan ooit te voren genaderd is tot de volledige onafhanke

lijkheid, die door de Wafdisten gedurende al deze jaren is nagestreefd. 

4. "Hind Swaraj." 
Meer dan met Egypte en Arabië het geval is, vertoont het rassen

probleem in Ned. Indië, vooral ook wat de verbondenheid met het 

koloniale vraagstuk en het nationalisme betreft, overeenkomst en 
samenhang met hetzelfde probleem in India. Wel is alles in India 

veel gecompliceerder en van grootscher allure; eenerzijds zijn de ver
schillen in taal 54), godsdienst 55), en ras 56) er veel intensiever en 

anderzijds is de godsdienstig-cultureele eenheid er toch ook weer 

historisch dieper gefundeerd en tevens verder voortgeschreden dan 

in ons Indië het geval is; maar ten opzichte van het vraagstuk dat 
ons in deze artikelen bezig houdt, is er toch geen land, dat ons beter 

vergelijkingsmateriaal biedt dan India. In anthropologisch, godsdien

stig en cultureel opzicht hangen beide landen zóó nauw met elkaar 

samen dat het ons niet behoeft te verwonderen, wanneer wij telkens 

weer in beider historie een ontwikkeling opmerken, die grootendeels 

langs dezelfde lijnen verloopt. Dat geldt ook van de staatkundige 

geschiedenis en van het nationalisme. Een politieke eenheid heeft 

India slechts tweemaal gekend, eenmaal onder de dynastie der 

Maurya's in de 3de eeuw v. C. en eenmaal onder die der Gupta's in 

de 4de eeuw n. C. In ons Indië kwam een dergelijke eenheid tot stand 

onder de dynastie der Çailendra's in de 8ste en 9de eeuw n. C. en later 

nog eens (in de 14de en 15de eeuw) onder die van Madj apahit. De 

tegenwoordige staatkundige eenheid is in beide landen het gevolg van 

het Westersche gezag. Het nationalisme streeft in beide landen naar 

een onafhankelijken staat, waarvan de eenheid berust op nationaal 

godsdienstige en politiek-cultureele grondslagen. 57) 

Zoo kan de geschiedenis van het nationalisme in India (dat men 

kan beschouwen als de reactie op de aanraking met het blanke ras, 
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inzonderheid met de Engelsche cultuur en overheersching, die tot be

zinning op het nationaal eigene heeft gestimuleerd) ons helpen een 

inzicht te verkrijgen in het proces, dat zich, zij het mutatis mutandis, 

in onze eigen koloniën afspeelt. 

Het Indische nationalisme is mede door het werken der zending 

ontstaan. Ik denk hier bijv. aan den taal- en schoolarbeid van CAREY, 

ALEXANDER DUFF e. a. 5B) 

Toen eenmaal de oogen der inheemsche intellectueelen waren open

gegaan voor de cultureele schatten van hun verleden, begon ook een 

eigen nationale litteratuur op te komen. Eén van de meest beroemde 

werken in dit opzicht is de roman van BANKIM CHANDRA CHATTER]EE 

"Ananda Math", de bijbel van het huidige Bengaalsche nationalisme, 

waarin o. a. het lied "Bande Mataram" voorkomt, de hymne aan het 

moederland van al de Indische nationalisten. 

Tot 1784 had India onder het bewind gestaan van de Oost

Indische Compagnie 

Daarna oefende ook het Parlement invloed uit, totdat India in 1857 

Kroonkolonie werd. In datzelfde jaar had ook de groote "t11utiny" 

(opstand) plaats, die als het begin geldt van de Indische strij d 0111 

de onafhankelijkheid. Toch begint de eigenlijke nationalistische bewe

ging pas omstreeks 1870 in Bengalen. De pers, het theater en allerlei 

geheime revolutionaire genootschappen hadden samen gewerkt om 

den bodem daarvoor te bereiden. Lord RIPON, de toenmalige onder

koning, kwam door de zgn. "I1bert-BiII" (waarbij in strafzaken het 

onderscheid tusschen Europeanen en Indiërs werd afgeschaft) en 

allerlei andere maatregelen de nationalisten tegemoet. Wel wekte zijn 

wetsvoorstel bij de Engelschen in India zulk een storm van veront

waardiging, dat ze door het Britsche Parlement werd afgestemd, 

maar de figuur van Lord RIPON leeft nog altijd in de dankbare herin

nering der Indische nationalisten voort. 59) 

Lord RIPON was trouwens niet de eenige, die wees op de zedelijke 

verplichtingen der koloniale regeer ing. Reeds in 1781 had de bekende 

Engelsche staatsman BURKE in één van zijn parlementaire redevoe

ringen gezegd: "Alle politieke macht over menschen moet op eenigerlei 

wijze tenslotte tot hun voordeel worden aangewend." De heerschappij 

van Engeland over India noemde hij een "trusteeship", dat alleen maar 

gerechtvaardigd was wanneer het stoffelijke en geestelijke welzijn 

van de volken van India het eerste en hoogste doel was. 60) 

• 
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Bijna honderd jaar later, in 1875, verklaarde de Markies van Sa lis
bury in een toespraak tot enkele a.s. Indische bestuursambtenaren: 
"Geen regeeringssysteem kan durend zijn, wanneer een gevoel van 
inferioriteit en vernedering heerscht bij de overheerschten tegenover 
hun overheerschers. Er is daarom niets, dat ik met grooter nadruk 
heb te zeggen tegen allen, die dit land verlaten om India te besturen, 
clan dat zij als het er op aankomt de eenige vijanden zijn, die Engeland 
te vreezen heeft. Zij zijn de personen, die (door hun houding en 
gedrag) de toekomstige heerschappij van Engeland den doodsteek 
kunnen toebrengen. 61 ) 

1 ntusschen groeide echter het nationalisme voort. Eind Dec. 1885 
kwamen de Westersch opgevoede Indiërs voor het eerst te Bombay 
samen in een Nationaal Congres, dat vanaf dat jaar de leiding van het 
Indische nationalisme op zich genomcn heeft. 

Het Nationaal Congres is maar niet een soort vergadering van volks
vertegenwoordigers, die eenmaal 's jaars samenkomt, zooals velen 
meenen, maar voert het geheele jaar door een voortdurende actie ter 
verlevendiging van het nationale bewustzijn cn ter bevordering van 
opvoeding en onderwijs, handel en industrie, door middel van het 
uitgeven van tijdschriften en boeken, door lezingen, oprichten van 
cursussen etc. (2) 

De oorspronkelijke bedocling van het Congres was niet zoozeer de 
bevrijding van het Engelschc gezag, als wel de deelname der intellec
tueele Indiërs aan !zet bestuur over India. Coöperatie dus. (3) 

Hoewel het Congres hoofdzakelijk uit Indiërs bestond, waren er dan 
ook een viertal Engelschen in vertegenwoordigd. Meer dan eens be
rustte ook de leiding in Engelsche handen. 

Dezc loyale houding tegenover het Engelsche gouvernement duurde 
zoolang de eigenlijke leiders dezer cerste generatie, BANNERjEE 64) 

en GOKHALE (jij), overtuigd waren van de goede bedoelingen cler kolo

nialc rcgeering. 
Omstrecks dc negentiger jaren der vorige eeuw begon zich echtcr 

een verandcring te voltrekken in het karakter van het Indische natio
nalisme. In plaats van de critieklooze overname van cle Westersche 
cultuur begon nu, mede onder invloed van de godsdienstige opwek
kingsbewegingcn van DAjANANDA, RAMAKRISHNA cn VIVEKANANDA 66), 

een confronteering met den eigen indischen godsdienst en cultuur, die 
hen critisch deed staan tegenover te Westersche beschaving en hen dik-
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wijls leidde tot een afwijzen dezer beschaving als "materialistisch" 

en als de oorzaak van den ondergang hunner eigen cultuur. 67) Daar

mee was het Indische nationalisme de tweede periode, van "Sturm 

und Drang", ingegaan, die gepaard ging met een scherpere houding 

tegenover het Britsche gezag. De algemeen erkende leider gedurende 

deze tweede periode was TILAK. 68) 

In 1891 was Tilak voor het eerst in de politieke arena getreden. 

Er was in dien tijd juist een strijd ontbrand over de vaststelling van 

de minimumleeftijd voor het aangaan van een huwelijk. De "Age of 

Consent-Bill" stelde dien minimumleeftijd op 12 jaar. De Indische 

nationalisten verzetten zich echter heftig tegen deze nieuwe wet, die 

zij beschouwden als een aantasting van de grondslagen van hun gods

dienstige levenshouding. TILAK werd hun woordvoerder. Hij verklaarde 
zich uit naam van alle nationalisten tegen elke hervorming, die door 

vreemden hun werd opgelegd. De stelling van VIVEKANANDA: "I do 

not believe in reform, I believe in growth" maakte hij tot de zijne. 
Hij wilde zijn volk opvoeden tot zelfregeering. In een groot gedicht 

schilderde hij daartoe het leven van Shivaji, den held van Maratha, 

die zijn land de swaraj (zelfregeering) bracht, met het gevolg dat 

overal in India Shivaji-feesten werden georganiseerd, die veel hebben 

bij gedragen tot het opwekken van de nationale instincten van 

het volk. 

Twee gebeurtenissen droegen daarna bij tot een sterke opleving 

van het nationalisme in India. De eerste was de overwinning van Japan 
in den Russisch-]apanschen oorlog in 1905, en de tweede was de 

verdeeling van Bengalen onder Lord CURZON, in datzelfde jaar. Voor 

het eerst breidde zich nu het nationalisme over geheel India uit, al 

bleef Bengalen nog het centrum. Overal werden geheime genoot

schappen opgericht, die de doodsgodin Kali, de gemalin van Shiwa, 

tot symbool hunner revolutionaire strevingen kozen. 69) 

De regeering beantwoordde deze uitingen van het nationalisme met 

allerlei repressieve maatregelen, vooral door de beperking van de vrij

heid van pers en van vergadering, maar TILAK'S huis werd een bede

vaartsoord van al de nationalisten van India en na een jaar was de 

beweging reeds zoo gegroeid, dat op het nationaal Congres van Dec. 

1906 het verlangen naar de volledige autonomie van een dominion
staat binnen het Britsche imperium als het doel der nationalisten kon 

worden bepaald. 70) 
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Eerst dacht de regeering door nog scherper optreden de beweging 

te kunnen tegengaan. TILAK werd voor 6 jaar verbannen. Maar reeds 
het volgende jaar, in 1909, bleek, dat dit niet hielp. Toen kwam de 

regeering aan enkele wenschen der nationalisten tegemoet. In de 

"Indian Council Act" werd bepaald, dat de inheemschen in de provin
ciale raden de meerderheid zouden krijgen en in 1910 werd de ver

deeling van Bengalen opgeheven. Zoo was de stemming gunstig voor 
de ontvangst van den Engelschen koning, die in 1911 in Delhi tot 

Keizer van India werd gekroond. 71) 
Intusschen begonnen ook de Mohammedanen aan de nationalistische 

beweging deel te nemen. Op het eerste Nationaal Congres in 1885 
waren van de 72 afgevaardigden slechts 2 Mohammedanen. Op het 

tweede van 1886 echter reeds 33 van de 440. 

Wel had AGA KHAN in 1906 als een soort tegenwicht tegen het 

Nationaal Congres de "Moslem League" opgericht, die bereid was tot 

samenwerking met het Britsche gouvernement, maar de revolutie's in 
Perzië en Turkije dreven ook de Mohammedanen in India in meer 

revolutionaire richting, Züodat in 1913 op het Congres der Moh. Liga 

te Lucknow voor het eerst het bereiken van "zelfregeering in een 
voor India geëigenden vorm" als doel werd gesteld. AGA KHAN legde 
daarop het voorzitterschap neer. 72) De leiding ging over in handen 

van jongere radicalen, die zich steeds meer met de Hindoesche natio

nalisten verbonden. Voor een groot deel is dit ook toe te schrijven 
aan het politiek beleid van OANDHI. 73) 

Tijdens de gevangenschap van Tilak had het Indische nationalisme 
zich bezonnen op de zedelijke grondslagen, waarop het rustte 74), en 

toen TILAK in Juli 1914, in dezelfde maand dat de wereldoorlog uit
brak, werd vrijgelaten, trad hij als leider op van een beweging, die 

zich innerlijk had verdiept. 
Toch zou er voor India een tijd van groote onrust aanbreken. Tijdens 

den wereldoorlog had Engeland India allerlei beloften geschonken, 
indien India zich aan zijn zijde stelde. 75) 

Het ideaal van zelfregeering ieefde sterk op in den kring der natio

nalisten. ANNIE BESANT, de bijna 70-jarige theosofe, schaarde zich in 

hun rij en ontwierp een voorloopig plan voor "home rule" in India. 

Eind 1915 hielden het "Indische Nationaal Congres" en de "Moh. 
Liga" een gemeenschappelijke vergadering in Bombay. In zijn 

openingsrede verklaarde de voorzitter, dat India weliswaar nog niet 
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rijp was voor zelfregeering, maar dat het toch als ideaal voor oogen 

moest houden: de regeering van het volk door het volk. 

Het volgend jaar werd het home-rule-plan van ANNIE BEsAwr en 

TILAK zoowel door het Nationaal Congres als door de Mohammedanen 
aangenomen. 

Hoewel Engeland geheel in beslag werd genomen door den oorlog 

in Europa, verloor het toch zijn belangen in India niet uit het oog. 

In 1917 ging de Staatssecretaris voor India, Euw. S. MONTAGu, naar 

India om daar met den Onderkoning, Lord CHELMSFORD, te beraad

slagen over de noodige staatkundige hervormingen in India. De voor

loopige grondwet, opgesteld door het Nationaal Congres, onder voor

zitterschap van ANNIE BESANT, werd door hen verworpen, maar hun 

eigen voorstellen werden door de nationalisten, als ten eenenmale on

voldoende en niet in overeenstemming met de gedane beloften, af
gewezen. 76) 

Slechts een kleine minderheid (waaronder ook GANDHI) bleek be

reid ze, althans in principe, aan te nemen. Toen echter de Rowlaft-Acts 

bekend werden (waarbij de tijdens den oorlog getroffen politie-maat

regelen en de censuur werden verlengd), stemde het geheele Nationale 

Congres van 1919 tegen invoering. Het Engelsche Parlement nam 

echter de "Chelmsford-Montagu-Reform-Bill" aan en gelastte ze uit 
te voeren. 

De spanning werd steeds sterker. Vooral toen ook de Mohamme

danen (verontwaardigd over de harde vredesvoorwaarden aan Turkije 

opgelegd en vooral over het feit, dat aan den Sultan, als Kalif, de 

heerschappij over de heilige plaatsen van den Islam werd ontnomen) 

zich meer dan ooit tegenover Engeland stelden. Bovendien heerschte 

er in verschillende streken hongersnood en stierven tienduizenden aan 

de cholera en andere epidemieën, welke rampen door politieke propa

gandisten aan het wanbeleid der Engelsche regeering werden toe

geschreven. In dezen tijd stierf TILAK (1920) en weldra bleek dat 

ANNIE BESANT niet in staat was de leiding der radicalen in handen te 
houden. 

Temiddcn van dic l'crwarring trad GANDHI als leidcr dcr nationa
listen naar voren. 77) 

GANDHI was geen politiek leider, zooals TILAK. Hij was meer, maar 

ook minder, zegt KOHN in zijn werk over de nationalistische beweging 

in den Oriënt. 7S) Minder omdat hem de scherpzinnigheid en alge-
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meene vorming van TILAK ontbraken; meer, omdat hij voor het eerst 

heel India wist te winnen voor het gemeenschappelijk ideaal. Het volk 

zag in hem een leider dien zij verstonden, een heilige, die door het 

voorbeeld van zijn persoonlijk leven en de orthodoxie van zijn gods

dienstige overtuiging als een godheid werd vereerd. In enkele maanden 

tijds was hij de Beheerscher van India geworden. Zijn volk begreep 

hem, zonder dat hij veel propaganda maakte. 7!) Twee jaar lang was 

zijn wil de wil van meer dan 300 millioen Indiërs. In die twee jaren 

slaagde hij er in Hindoe's en Mohammedanen, Brahmanen en Paria's, 

zij het ook tijdelijk, tot elkander te brengen. 

Van groot belang was vooral hef samengaan van Hindoe's en Alo

hammedancn. GANDHI zoowel als de beide gebroeders All, de leiders 

der Mohammedanen fW), pleitten daarvoor, maar zij konden toch niet 

verhinderen, dat de godsdienstige tegenstellingen tusschen Hindoe's 

en Mohammedanen dikwijls tot bloedige botsingen aanleiding gaven. 81) 

Nu hadden al de Indische Mohammedanen zich in 1919 verbonden 

in een actie tot behoud van het Turksche Kalifaat. GANDHI verhief 

toen de Kalifaats-quaestie tot een zaak van geheel India en wist daar

door een politieke eenheid te scheppen, die gedurende de beide vol

gende jaren de centrale kracht van de Indische nationalistische politiek 

is geweest. 

Dit bleek reeds dadelijk in !zet jaar 1919 zelf, toen GANDHI in ge

heel India een "hartal" organiseerde als protest tegen de boven reeds 

genoemde Rowlatt-acts, waarin GANDHI een aantasting zag van de 

persoonlijke vrijheden van het Indische volk. De hartal is een specifiek 

indische vast- en bededag, waarop alle arbeid blijft rusten, als uit

drukking van droefheid en verontwaardiging. Nu was de hartal 

sedert onheugelijke tijden het eerste symptoom geweest van volks

onlusten, en cle Regeering was dan ook op alles voorbereid. In Am
ritsar kwam het tot een bloedige botsing cloor het al te scherp op

treden van Generaal OVER. Bijna 400 personen kwamen om het leven 

en meer dan duizend werden ernstig gewond. Deze gebeurtenis dreef 

de nationalisten tot een veel scherper houding tegenover het Indische 

Gouvernement dan ooit te voren. Op het Nationaal Congres van 1919, 

dat te Amritsar onder leiding van GANDHI bijeen kwam, besloten 

Hindoe's zoowel als Mohammedanen unaniem !zet non-coöperatie-plan 
pan Gand!zi zonder voorbehoud te aanvaarden. 82) En een half jaar 

later besloot het Nationaal Congres van Allahabad niet meer de 
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dominion-status maar de volledige zeljregeering (swaraj) als het 
eenige doel van het Indische nationalisme vast te stellen, terwijl daarbij 

zou worden gestreefd naar "de eenheid van alle rassen en gemeen

schappen van India; Hindoes en Mohammedanen, Shiks en Parsi's, 

Christenen en Joden." 83) GANDHI werd tot dictator uitgeroepen (op 

het Congres te Ahmadabad in 1921); een geheel India omspannende 

organisatie van nationale vrijwilligers werd geschapen en een natio
naaI ondersteuningsfonds ter herinnering aan Tilak in het leven ge

roepen. GANDHI zelf voerde intusschen propaganda voor nationale 

opvoeding, invoering van het spinnewiel en boycott van Engelsche 

textiel-goederen. 
Zoo groot was de invloed van GANDHI geworden, dat de toenmalige 

Prins van Wales, de tegenwoordige Engelsche koning, die in 1921 een 

bezoek aan India bracht, door ledige straten reed, doordat GANDHI 

voor dien dag een algemeene hartal had uitgeschreven. Toen achtte 

GANDHI ook de tijd gekomen voor het beginnen van een burgerlijke on
gehoorzaamheidsbeweging in de Bombay-provincie, die zich later over 

geheel India zou uitbreiden. Dit bleek echter een te vroeg gegrepen 
triomf te zijn geweest. De massa van het volk was nog niet rijp voor het 

hanteeren van de onbloedige wapenen, die GANDHI wilde aanwenden. 
Evenals dat met de hartal tijdens het bezoek van den Prins van Wales 

het geval was geweest, dreigden ook nu allerlei bloedige onlusten. 
GANDHI, die deze tot eiken prijs wilde vermijden, trok zijn bevel tot 

burgerlijke ongehoorzaamheid weer in. Aanstonds maakte de Regeering 

van den toestand van besluiteloosheid en teleurstelling, die nu intrad, 
gebruik om GANDHI gevangen te zetten, zooals zij vroeger met TILAK 

had gedaan. 
Met deze gevangenneming van GANDHI is feitelijk de eerste periode 

van geweldloos lijdelijk verzet in India afgesloten. Ze was vrijwel 
zonder zichtbare resultaten verloopen. Alleen had GANDHI'S actie, 

tegen zijn eigen bedoelingen in, bijgedragen tot een vermindering van 
den eerbied voor het gezag en tot een verscherping van de rassen

tegenstellingen. Bijna alles wat hij in positieven zin tot stand had 

weten te brengen ging tijdens zijn gevangenschap weer te loor. Voor 

de zooveelste maal was gebleken, dat het Indische volk een persoon

lijkheid noodig heeft om het over het doode punt heen te helpen. Is die 
persoonlijkheid weg, dan zakt alles weer tot het oude peil terug. 84) Ook 

de oude veeten tusschen Hindoes en Mohammedanen leefden weer op. 
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In de gevangenis leerde GANDHI inzien, dat het volk nog niet rijp 
was voor de hooge eischen, die hij aan de onafhankelijkheidsbeweging 
stelde. Zijn doel was niet den tegenstander te verslaan, maar hem 

door standvastigheid en offervaardigheid te beschamen, tot nadenken 

en tot berouw te brengen. Hij wilde de overwinning behalen niet door 

geweld, maar door de geestelijke krachten van waarheid en liefde. Hij 

is overtuigd dat dit mogelijk moet zijn, omdat geestelijke kracht op 

den duur sterker is dan wapengeweld. 85) 

Hoe langer hoe meer leerde GANDHI echter inzien dat het volk 

eerst tot zulk een nationalisme zou moeten worden opgevoed. En toen 

hij in 1924 weer werd vrijgelaten begon hij dan ook aanstonds met 

de uitvoering van de drieledige taak, die hij zichzelf gesteld had: de 

toenadering te bewerkstelligen tusschen Hindoes en Mohammedanen, 
de armoede der massa te bestrijden door de wederinvoering van de 

huisindustrie, en den strijd te voeren voor de verbetering van het lot 

der "onaanraakbaren". 86) Slechts wanneer aan deze voorwaarden 

was voldaan, zou het Indische volk een waardige plaats kunnen in

nemen in de rij der andere volkeren. 

Vanuit zijn Ashram in Ahmadabad begint hij dan zijn opvoedende 

taak, door de pers en door zijn persoonlijk voorbeeld 87), daarbij ge
steund door mannen als RABINDRANATH TAGORE e. a. 88) 

Het Indische nationalisme ontwikkelde zich echter anders dan 
GANDHI had bedoeld. Hij had eenmaal krachten en instincten wakker 

geroepen, die hij nu niet meer beheerschen kon. De Westersche vorm 

van nationalisme leek het volk beter tot het doel te zullen leiden, dan 

de Indische vorm, zooals die door GANDHI en T AGORE werd voor

gestaan. SD) 

De leiding van het Congres was tijdens GANDHl'S gevangenschap 

overgegaan in de handen van mannen als T. R. DAS (gestorven in 1925) 
en MOTILAL NEHRU (gestorven in 1931). Een meer gematigde swaraj

partij was gevormd, die haar doel wilde bereiken door samenwerking 

met de regeering en deelname aan de verschillende vertegenwoordi

gende raden. Zij wilden voor India de rechten van een Dominion-staat 

en voor de provincies volledige autonomie. Ook waren zij voorstanders 

van een Round-Table-conferentie ter gemeenschappelijke beraad

slaging van de politieke problemen van India. 
GANDHI was genoodzaakt op het Nationaal Congres van 1924, dat 

samenkwam onder leiding van DAS, zich aan te sluiten bij de meerder-
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heid, die de non-coöperatie- en burgerlijke ongehoorzaamheidsbewe
ging, twee van de meest essentieële deelen van GANDHI'S politiek pro
gramma, wilde opheffen, waartoe dan ook besloten werd. 

De toentertijd conservatieve Britsche regeering kwam de nationa
listen echter heel weinig tegemoet. 90) Dat dreef de nationalisten als 
vanzelf weer tot een scherper stellen van hun eischen. Toen dan ook 
in 1928 het Labour-ministerie van MAc DONALD cle reecls lang in 
uitzicht gestelde hervormingscommissie van Sir jOHN SIMON benoemde, 
weigerden alle Indiërs in deze commissie zitting te nemen; en zelfs 
de proclamatie van den onderkoning, Lord IRWIN, in 1929, dat aan 

India de rechten van een "Dominion-staat" zouden wordcn toege
kend, kon de nationalisten niet meer bevredigen. Engeland had daartoe 
te lang gewacht. Het Nationaal Congres, in 1929 te Lahore bijeen 
onder leiding van jAWAHARLAL NEHROE (den zoon van MOTILAL 
NEHRU), eischte volledige onafhankelijkheid en besloot bij niet-inwil
liging tot een nieuwe staatsburgerlijke ongehoorzaamheidsbeweging. 
Met een "Iang leve de revolutie !" van ]AWAHARLAL NEHROE ging het 
Congres uiteen. 91 ) 

Nog eenmaal nam GANDHI persoonlijk de leiding op zich van den 
later zoo beroemd geworden tocht naar de zee, 0111 er zout te winnen 
en daarmee het rcgeeringsmonopolierecht te overtreden. 

De Regeering greep onmiddellijk krachtig in. Meer dan 54000 per
sonen (w. o. ook GANDHI) werden gearresteerd en gevonnist. 

Daarna trof de Regeering echter een overeenkomst met GANDHI 
(het zgn. "Irwin-Gandhi-agreement", dat in Mrt. 1931 door het Nat. 
Congres wcrd geratificeerd) en besloot uitvoering te geven aan het 
reeds in 1924 door de Swaraj-partij geopperdc plan 0111 cen "Round
Table" -conferentie te houden. (2) 

Eind 1930 kwam dcze Conferentie in Londen bijeen. Alle Indische 
partijen (behalve de Congres-partij) waren erin vertegenwoordigd. 
Resultaat van cle besprekingen was een ontwerp-constitutie, volgens 
welke de Indische autonome gebieclen tezamen een federatie zouden 
vormen (overeenkomstig het oorspronkelijke plan van DAS), met een 
overgangsperiode, waarin de Onderkoning nog rechtstreeks verant
woordelijk zou zijn voor al de maatregelen, die op de defensie, de 
financiën en het buitenland betrekking hadden. !l3) 

Ten opzichte van deze nieuwe gronclwet is cle nationale partij in 
India in twee groepen verdeeld. De rechtervleugel verwacht dat deze 
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constitutie de basis zal bieden voor een oplossing van de politieke 

vraagstukken. De linkervleugel is met niet minder dan algeheele onaf
hankelijkheid tevreden. Deze groep heeft het principe der geweld

loosheid opgeheven en zoekt de verwerkelijking van haar nationalis

tisch ideaal langs revolutionairen weg. 

GANDHI heeft zich na zijn vrijlating vrijwel niet meer met de politiek 

bemoeid. De leiding van het Congres en van het nationalisme in het 

algemeen heeft hij overgelaten aan JAWAHARLAL NEHRU, die sterk 

onder coml11unistischen invloed staat. GANDHI zelfs heeft zich daaren

tegen, meer nog dan vroeger, gericht op de religieus-sociale verheffing 

van het Indische volk, met het doel hen langzamerhand rijp te maken 

voor de volledige zelfstandigheid van India. 94) 

VIII. De Aziatische politiek van Sowjet-Rusland. 

Niet minder dan door den expansiedrang van Japan en de politieke 

gebeurtenissen in den Oriënt, wordt het rassenvraagstuk van Neder

landsch-Indië, althans wat de politieke zijde betreft, beheerscht door 
de Aziatische politiek van het Saw jet-bewind. 

Voor ik daarom kan overgaan tot een nader aangeven van de 

plaats, die het rassenvraagstuk van Ned. Indië inneemt in het politiek

religieuze problemen-com pi ex van den Oriënt, dien ik eerst nog iets 

te zeggen over de wij ze, waarop Sowjet-Rusland beslissend heeft 

ingegrepen in de politieke ontwikkeling van de landen rondom den 

Pacific en in den Oriënt beide. De communistische propaganda van 

Sowjet-Rusland heeft aan de nationale bewegingen in heel Azië zulk 

een perspectief en wereJdpolitieke draagwijdte gegeven, en krachten 

in het leven geroepen van zulk een alles verzettend dynamisch ge

weid, dat heel de politieke situatie in het Oosten, de rassenver

houdingen daarbij inbegrepen, in de laatste tientallen jaren grondig 

veranderd is. 

Rusland ligt niet alleen geographisch, maar ook naar afkomst en 

ontwikkeling, naar levenshouding en mentaliteit, op de grens van 

Europa en Azië. Eeuwenlang had Rusland onder de heerschappij van 

Aziatische volkeren gestaan, en toen het zelfstandig werd, bleef het nog 

tot diep in de 18de eeuw vrijwel geheel afgezonderd van de geestes

bewegingen, die het Westen van Europa in beweging brachten. Renais-
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sance noch Reformatie vermochten door te dringen tot in de steppen 

van Rusland. Tsaar PETER DE GROOTE verbrak VOor het eerst deze 

afgeslotenheid. Hij verlegde de hoofdstad van het oude centraal ge

legen Aziatische Moskou naar het pasgebouwde, naar het Westen en 

de open zee toegekeerde Petersburg, als een symbool van de ver

anderde geesteshouding en van den aanvang van een nieuwe, meer 
Westersch georiënteerde cultuur. 95) 

Onder KATHARINA, een Duitsche van geboorte, en vooral sinds de 

Napoleontische veldtochten, begon de Europeaniseering steeds verder 

door te dringen in de bovenste lagen van het Russische volk, de zgn. 

intelligentsia. In deze eerste periode werd de Westersche wetenschap, 

litteratuur en kunst als het eenige ware, goede en schoone beschouwd. 

Doch weldra kwam de bezinnnig op het nationaal eigene, op den eigen 

godsdienst en cultuur, en een verwerpen van de West-Europeesche 

beschaving als rationalistisch en materialistisch (op de zelfde wijze 

dus als ook in Oost-Azië en in de landen van den Oriënt het geval 
is geweest), in de groep der zgn. Slawophilen. 96) 

De communistische revolutie van de 20ste eeuw heeft nog meer 
er toe bijgedragen, dat Rusland zich antithetisch stelde tegenover het 
Westen en zijn oogen meer en meer richtte naar Azië. Reeds de eerste 

Russische revolutie van 1905 wekte zulk een weerklank in Turkije en 

Perzië, in China en in enkele andere landen van het Oosten, dat een 

bekend Russisch historicus, PAWLOWITSCH, in één van zijn geschriften 

kon zeggen: "Die Russische Revolution von 1905 spielte im Leben 

der asiatischen Völker dieselbe grosze Rolle, wie einstmals die fran
zösische Revolution in den Ländern Europas." 97) 

Nog veel sterker zou deze inwerking van Rusland op het Oosten 
worden sinds de mannen van de Russische Revolutie van Nov. 1917 

bewust hun boodschap van vrijheid en zelfregeering in Azië gingen 

propageeren, daarbij een daadkracht en organisatie-talent betoonend, 

die Oostersche idealen met Westersche methoden verbond. STALIN 

zelf heeft het dan ook eenmaal uitgesproken: "Die Verbinding der 
russischen revolutionären Inspiration mit dem praktischen Geiste 

Amerikas, das ist das Wesen der Praxis des Leninismus." 98) 
Reeds in het jaar van de revolutie zelf, in 1917, werd door den 

Raad van Volkscommissarissen de grondslag gelegd voor de latere 

Aziatische politiek van het Sowjetbewind, toen deze Raad tot "de 
Mohammedanen van het Oosten, Perzen en Turken, Arabieren en 
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n Indiërs, met wier hoofden en vrijheid en vaderland de begeerige roovers 

:e van Europa eeuwenlang handel hadden gedreven" de verklaring 

~_ richtte: "dat alle geheime verdragen van het Tsaristische Rusland over 

n de inbezitname van Konstantinopel en over de verdeeling van Perzië, 

"_ Turkije en Armenië vernietigd waren." "Verliest geen tijd", zoo stond 

~r er verder in deze proclamatie, "en schudt van Uw schouders af de 
eeuwenlange roovers van Uw landen. Gij moet zelf beheerschers van 

e Uw landen zijn. Gij moet zelf uw leven naar uw eigen aard en goed-

r vinden inrichten. Gij hebt er het recht toe. Uw lot is in uw hand." 99) 

t. Op deze wijze heeft het Bolschewisme bewust het ontwakende 

I, Oosten meegetrokken in het Russische avontuur, in den strijd tegen 

I. kapitalisme en imperialisme. De Sowjet-republiek ziet het als haar 

1 taak het Westen te bolschewiseeren en tegelijk het Oosten uit den 

e greep van het Westersche imperialisme te bevrijden. Beide idealen 

~ hangen trouwens ten nauwste met elkaar samen, want zoowel LENIN 

als STALIN hebben begrepen, dat het kapitalisme en het imperialisme 
niet, zooals het vroegere Marxisme meende, dáár het gemakkelijkst 

r doorbroken konden worden, waar industrialisatie en kapitalistische 
t maatschappij-inrichting het verst waren doorgevoerd, doch dáár, waar 

de wereldomspannende keten van het Westersche imperialisme de 
zwakste schakels vertoont: de Oostersche koloniën. In deze koloniën 

immers bezit het kapitalisme weinig of geen moreele autoriteit, en 

vindt het vrijwel geen ondersteuning bij de bewoners. Eerder het 

tegendeel. Hier zou het Bolschewisme daarom gebruik kunnen maken 

van reeds aanwezige krachten: het klassen- en rassen-instinct van de 
bevolking en het opkomend politiek-religieuze nationalisme. 

Zoo heeft het Sowjet-bewind bewust ingegrepen in de rassen-wor
steling van het Oosten en, met de expansie-politiek van Japan en de 

politiek-religieuze bewegingen van het pan-Oriëntalisme, er toe bij

gedragen dat het rassenvraagstuk van Ned. Indië nog gecompliceerder 
en gevaarlijker geworden is, dan door de moderne koloniale politiek 

en de daarmee gepaard gaande confrontatie van de Oostersche met 

de Westersche cultuur reeds het geval was. 
Het valt niet te ontkennen, dat Moskou deze bolschewiseering van 

het Oosten, van organisatorisch standpunt bezien, meesterlijk heeft 

opgezet. Met de leuze van de sociale revolutie heeft zij die van de 
nationale emancipatie in de koloniale landen op geniale wijze weten 

te verbinden. 100) 
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Speciaal voor hun taak opgeleide communistische agitatoren voor 

koloniale landen 101) leerden gebruik te maken van het bestaande 

rassenantagonisme, van het lage peil van ontwikkeling van de meeste 

dezer volkeren, en van de economische crisis, waardoor de verschil

lende conflicten in de koloniale landen nog een scherper accent hebben 
verkregen. 102) 

Nog geen jaar na het uitbreken van de Russische revolutie, in 

Oct. 1918, werd de "Bond tot Bevrijding van het Oosten" opgericht, 

met het doel "alle afzonderlijk optredende bewegingen van het tot 
nieuw leven ontwakende Oosten te vereenigen, om op deze wijze een 

eenheidsfront van anti-imperialistisch-gezinden op de geboortepiek 
van dit imperialisme te scheppen." 103) 

Twee jaar later riep de Derde Internationale te Baku een Congres 
van Oostersche volken bijeen 104), dat voortaan bijna elk jaar werd 

herhaald. In het begin maakte de communistische propaganda in het 

Oosten weinig vorderingen. Op de meeste congressen waren slechts 

enkele vertegenwoordigers van het Oosten aanwezig, en ook al werd 

op het vierde congres (in 1922) mededeeling gedaan van het bestaan 

van communistische partijen in China, Indië, Perzië, Turkije, Mon

golië, Korea en Java, het leden-aantal bleek nog zeer gering te zijn. 

Toch bleef de consequente Oriënt-politiek van Sowjet-Rusland niet 

zonder resultaat. Integendeel. Elk jaar bleek de ondergrondsche pro
paganda in Azië verder te zij n doorgewerkt. 105) 

Een belangrijke factor VOor het gelukken van deze propaganda was, 

dat de Unie van Socialistische Sowjet-republieken, (U.S.S.R.) vrijwel 

geheel bestond uit Aziatische volkeren lOG), namelijk Turko-Tartaar

sche of Mongoolsche rassen. Bovendien grenst het Sowjet-gebied aan 

Turkije, Perzië, Afghanistan en Indië in het Zuiden, aan China en 

Japan in het Oosten zoodat dus onmiddellijk invloed kan worden uit

geoefend in al deze staten en bijgedragen tot het ontwaken dezer 
Aziatische landen tot nationale autonomie. 107) 

In het gebied ten Zuiden van de Sowjet-Unie werd door Moskou 

een voortdurende anti-Westersche propaganda gedreven, die zich 

vooral tegen Engeland richtte. De nationalistische bewegingen in al 

deze landen stonden sterk onder invloed van Sowjet-f~usland. En 

zooals ik boven reeds heb opgemerkt, deze communistische actie is 

ook niet zonder resultaat gebleven. Turkije, Arghanistan en Irak ge

nieten niet alleen een zelfstandigheid als zij sedert hun aanraking 
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Ir met de Westersche mogendheden niet hebben gekend, maar onderling 

:e hebben zij zich ook aaneengesloten (0. a. in het non-agressie-verdrag 

e van 12 Jan. 1936) tot een groot anti-Engelsch blok, waarbij zij tevens 

1- verbinding zoeken met andere Arabische landen van het Nabije 

n Oosten, geheel in overeenstemming met de aspiraties van de pan-

Arabisten, waarover ik boven geschreven heb. De toekomstige Oriënt-
n politiek der Westersche Mogendheden zal steeds meer met dit anti-
t, Westersch blok en zijn Saw jet-Russische drijfkracht rekening hebben 
It te houden. 108) 

n Van Oost- en Zuid-Oost-Azië geldt feitelijk het zelfde. 

k Ook hier werkte de Russische revolutie door. Vooral in China. Het 

Tsaristische Rusland had gedurende de vorige eeuw reeds vele relaties 

s met China gehad. Zelfs drong het Russische imperialisme een tijdlang 

:l in geheel Oost-Azië door. Na de revolutie van 1917 scheen het wel, 

alsof Moskou's diplomaten voor goed uit het verre Oosten zouden 

s verdwijnen, doch weldra bleek, dat Sowjet-Rusland de imperialistische 

politiek van het oude Tsaren-rijk wilde voortzetten. Sinds 1924, het 

jaar van de Russisch-Chineesche overeenkomst, woei de Sowjetvlag 

met het sikkel-en-hamer-embleem van het groote gebouw der Rus

sische ambassade 109), en de Russische diplomaten ondernamen van 

daaruit den aanval op de positie der Westersche mogendheden, onder 

den schijn van steun te verleenen aan het Chineesche nationalisme. 110) 

Hun succes scheen voorgoed verzekerd, toen zij Dr. SOEN VAT SEN 

voor zich wisten te winnen. - SOEN VAT SEN was de schepper der 

revolutionaire volkspartij, de Kwo-min-tang, en de groote voorvechter 

van het Chineesche nationalisme. Volgens het eerste van zijn "drie 

volksbeginselen" , het zgn. rassenbeginsel, streefde hij er naar het 

Chineesche volk te maken tot een groot en onafhankelijk volk, dat een 

eervolle plaats zou kunnen innemen onder de volkeren der wereld. 

Om dit doel te bereiken, moesten alle rassen in het Chineesche rijk 

samenwerken op voet van gelijkheid. En nu zocht hij, bij zijn streven 

naar onafhankelijkheid van de Westersche mogendheden, steun bij 
Rusland. Nog kort voor zij n dood, in Maart 1925, gaf hij in een brief 

aan het Centraal Executief Comité der Sowjetrepublieken uitdruk

king aan zijn verlangen, "dat de dag spoedig zou aanbreken, waarop 

de Unie der Socialistische Sowjetrepublieken een vrij en machtig 

China als vriend en bondgenoot zou begroeten." 111) In een soort poli

tiek testament, waarvan het overigens twijfelachtig is of het wel van 

A. St. 3-m. X 3 
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SOEN YAT SEN zelf afkomstig is, beval hij zijn partij nogmaals de 
samenwerking met Rusland aan als de eenige weg om China te be
vrijden. "Broeders de revolutie is nog niet voltooid. Wij moeten allen 
werken om haar te voltooien." 112) 

Sinds eenige jaren is echter door de rijzende macht van japan op 
het Aziatisch Continent, en door het krachtig optreden van TSJANG
KAI-SHEK tegen de communisten, veel ten ongunste van Sowjet-Rus
land in China veranderd. 

Het lijkt er zelfs veel op, dat de kans van Rusland om ooit nog eens 
in China de lakens te zullen uitdeelen en van daaruit geheel Azië te 
bolschewiseeren, voorgoed verkeken is. De communistische opstand in 
Sjanghai in Maart 1927 liep uit op een fiasco. Daarna volgde de offi
ciëele breuk van de Kwo-Min-Tang met de Sowjet-regeering. En 
tegenwoordig kost het Moskou zelfs moeite zijn invloedssfeer op het 
vasteland van Azië te behouden tegenover de japansche agressie 113), 
hoewel het tegelijkertijd zijn communistische propaganda onvermin
derd voortzet in heel Oost- en Zuid-Oost-Azië. 114) 

Het handhaven van de Russische invloedssfeer tegenover de ]apan
sche agressie heeft voornamelijk betrekking op Siberië, Mongolië en 
Mandsjoekwo. Toen het Tsaristische Rusland nu reeds meer dan 25 
jaar geleden in Buiten-Mongolië vasten voet verkreeg, werden zijn 
belangen in dit gebied ook door japan uitdrukkelijk erkend. Na de 
revolutie van 1917 kwam ook hier een autonome Sowjet-republiek tot 
stand. Toen echter de japansche expansiedrang door de bezetting van 
Mandsjoekwo en de penetratie in Noord-China en Binnen-Mongolië 
nog niet bevredigd was richtte japan ook zijn aandacht op Buiten
Mongolië, en het gebied rond den Trans-Siberischen Spoorweg. Aller
lei grensincidenten hebben de politieke situatie in het Oosten in de 

laatste jaren ongemeen verscherpt. De verhoudingen zijn zelfs zoo 
gespannen geworden, dat een oorlog tusschen japan en Rusland niet 
meer veraf schijnt te zijn. De jongste militaire staatsgreep in japan 
wijst er wel op, dat in japansche militaire kringen het streven er op 
gericht is zoo noodig door een gewelddadig ingrijpen japans hege
monie in Oost-Azië en in den Pacific te forceeren, eventueel ook door 
een oorlog met Rusland. Het gaat hier voor beide landen om de 
hegemonie in Oost-Azië. Beide volken worden bezield door een Pan
Aziatisch ideaal en zien elkander wederzijds als hun grootsten tegen
stander. 115) 
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Het valt moeilijk te zeggen of in een toekomstige worsteling tusschen 

deze beide machtige mededingers de uitslag zal uitvallen als in 1905, 

of dat Rusland ditmaal de zege behalen zal. Eén ding is echter wel 

zeker: Indien deze oorlog binnen korteren of langeren tijd uitbreekt, 

dan zullen ook andere volkeren van Azië in dezen strijd worden be
trokken. Bovendien zullen noch Engeland noch Amerika zich afzijdig 

kunnen houden. Zoo zal een Russisch-japansch conflict waarschijnlijk 

uitgroeien tot een strijd, die al de rassen en volkeren van den Pacific 

en van den Oriënt omvat, een worsteling, waarin het rassenvraagstuk 

van Oost en West misschien zijn uiteindelijke beslissing tegemoet gaat. 

De brandstof voor zulk een Oriënt- en Pacific-oorlog is door de 

japansche Pan-Aziatische penetratie-politiek, door het extreme natio

nalisme van het Nabij e en Verre Oosten en door de Bolschewistische 
revolutie-propaganda van Sowjet-Rusland reeds tientallen van jaren 

voorbereid. Men kan slechts hopen, dat nog langs andere wegen dan 
die van een nieuwen wereldoorlog een oplossing zal kunnen worden 

gevonden van de tallooze problemen van Pacific en Oriënt, die door 

de botsing van Oostersche en Westersche rassen en culturen zijn ont

staan. Hoe nauw Ned. Indië daarbij betrokken is, hoop ik in een 
volgend artikel nader aan te toonen. 

Conclusie's. 

1. In heel het gebied van den Oriënt is het rassenprobleem nauw 

verbonden met het politiek-religieuze vraagstuk van den Islam en 

met de vraagstukken, die ontstaan zijn door het binnendringen van 

de Westersche cultuur in deze Oostersche landen. 

2. Van het begin af aan is het Mohammedanisme er in geslaagd 
een zekere eenheid te scheppen tusschen de verschillende rassen en 

volkeren van den Islam. De vroeger gehuldigde meening, dat deze 
eenheid vrijwel uitsluitend moest worden beschouwd als een vrucht 

van den Mohammedaanschen godsdienst, moet echter als in strij d met 
de resultaten van het nieuwere historische onderzoek worden afge

wezen. Van den aanvang af zijn de economisch-politieke factoren van 

minstens even groote beteekenis geweest. Ook het huidige eenheids

streven in de wereld van den Islam is meer politiek-nationaal dan 

religieus gericht. Zoowel het panislamisme als de kalifaats-beweging,. 



36 DS. H. BERGEMA 

die beide meer religieus waren geöriënteerd, bleken vrijwel geheel 
zonder durende levenskracht te zij n. 

3. Het boven bedoelde conflict tusschen Oostersche en Westersche 
cultuur in de wereld van den Islam openbaarde zich in den loop 

van de 19de en in het begin van de 20ste eeuw op godsdienstig gebied 
in allerlei renaissance- en reformatie-bewegingen, zoowel van anti
thetischen als van syncretistischen aard, maar leidde in verschillende 

landen ook tot a-religiositeit en saecularisme. Aan de hervormings
mogelijkheid van den Islam behoeft daarom nog niet te worden ge

twijfeld. De huidige crisis in de wereld van den Islam, waarbij ook 

Ned. Indië betrokken is, heeft de Mohammedanen als geloovigen nog 
maar zeer oppervlakkig en sporadisch geraakt. 

4. Op politiek gebied heeft de botsing tusschen Oost en West bij
gedragen tot de ontwaking van het rasgevoel, en heeft ze zich in 

onderscheiden landen van het Oosten ontwikkeld via een politiek
religieus nationalisme tot een tegen de Westersche cultuur en over

heersching gericht pan-oriëntalisme, dat de politieke voortzetting kan 

worden genoemd van het meer religieus gekleurde panislamisme van 
het begin dezer eeuw. 

5. Het groeiproces van het nationalisme in het Oosten, dat men kan 

beschouwen als het ontwaken van den volkswil der gekleurde rassen, 

die zich verzet tegen de overheersching van het blanke ras, blijkt in bijna 

alle landen van den Oriënt volgens de zelfde ontwikkelingslijnen en in 
nauwen onderlingen samenhang te verloopen. De bestudeering van den 

strijd om de onafhankelijkheid in Arabië, Egypte en India, om slechts 
drie van de belangrijkste centra van het nationalistisch streven te noemen, 

is dflarom voor het verkrijgen van een juist inzicht in den aard en 

de ontwikkelingsmogelijkheid van het rassenvraagstuk in Ned. Indië 

in verband met het Nationalisme en als onderdeel van het koloniale 
vraagstuk van groote beteekenis. 

6. De steeds verder voortschrij dende bolschewiseering van het 
Oosten als gevolg der Aziatische politiek van het Sowjet-bewind is een 

factor, die bij de behandeling van het rassenvraagstuk van Ned. Indië 

aandachtige beschouwing vereischt. De nationalistische en anti-Wester

sc he bewegingen zoowel in het Nabije Oosten (Turkije, Perzië, Arabië 

etc.) als in Oost- en Zuid-Azië (China, Indo-China, Siam, de Philip

pijnen, Ned. Indië etc.) blijken zeer sterk beïnvloed te zijn door de 

ideologie en het concrete voorbeeld van Sowjet-Rusland. Bovendien 
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zal een conflict van Rusland met zijn machtigen mededinger naar de 

hegemonie in Azië, Japan, (het conflict, dat telkens weer dreigt uit 

te breken en waarbij al de landen van den Pacific en van Oosten en 

Westen beide betrokken zijn) ook voor de (wellicht gewelddadige) 

oplossing van het rassenvraagstuk van Ned. Indië van beslissende 

beteekenis kunnen blijken te zijn. 

AANTEEKENINGEN EN LITTERATUURVERWIJZINGEN. 

1) Terwijl mijn vorig artikel reeds ter perse was, publiceerde Or. RUTGERS 
een oriënteerend artikel over "Ned. Indië in de internationale politiek" in het 
October-nummer van de maandelijksche uitgave van "A.R. Staatkunde", dat 
ten deele hetzelfde onderwerp raakte. 

Van de litteratuur over dit vraagstuk, die mij sedert het schrijven van mijn 
voorgaand artikel onder de oogen kwam, noem ik hier nog: SIDNEY OSBORNE, 
"The new japanese Peri/", London, 1921 (vooral de hoofdstukken "japan 
develops her Far Eastern programme", "Some possible future combinations", 
"The questions of race equality and Shantung" en "japanese Expansion"); 
R. V. C. BODLEY, "The Drama of the Pacific, Being a treatise on the immediate 
Problems which face japan in the Pacific", Tokyo, 1934 (volgens BODLEY, a. w. 
p. 210, zal japan in de komende jaren "the determining factor" zijn "in the 
future balance of power of the world." En hij is overtuigd, dat "japan must 
win in the end."Wie daar sceptisch tegenover mocht staan raadt hij aan zijn 
boek terzijde te leggen "and open it again in twenty years time, when, per
haps, the curtain wil! have been rung down for the last time on the Drama of 
the Pacific." Behartigingswaardig is ook wat deze Amerikaansche marine
autoriteit in zijn hoofdstuk over "War in the Pacific?" schrijft over de Indische 
defensie. "If war were declared", zegt hij, "and Holland and Australia were 
involved, neither of these countries would have a chance of defending them
selves". Want, gaat hij voort, "the Dutch have no army or navy to speak of!"); 
ARAKI SADAO, "De roeping van het huidige japan" (vert. door SNELLEN, met 
inleiding van RAHDER), Leiden, 1932; ROGER LÈVY, "Problèmes du Pacitique" 
in "Le Monde Nouveau", 14e Année, nr. 2 (Febr. 1934), pp. 68 v.v., die speciaal 
de economische zijde van het Pacific-probleem bespreekt en de mede daardoor 
ontstane spanning tusschen japan en Amerika; TH. A. BAILY, "Theodore Roose
velt and the japanese-American crises. An account of the international compli
cations arising from the race problem of the Pacific Co ast" , California 1934; 
L. G. M. JACQUET, "De industrialisatie van japan in verband met de japansche 
handelsexpansie naar Nederlandsch-Indië", Leiden, 1935 (dissertatie); ANTON 
E. ZISCHKA, "japan Wereldveroveraar" (een vertaling van het in mijn vorig 
artikel reeds aangehaalde "Le japon dans Ie Monde". met een woord vooraf 
van Mr. Or. P. A. ROEPER BOSCH, de schrijver van ,.De verhouding tusschen 
Japan en Ned. Indië, Amsterdam, 1918); SIDNEY L. GULlK, "Toward Under
standing japan. Constmctive Proposals for Removing the Menace of war", New
Vork, 1935; E. SCHILLER, "Das japan von heute", Berlin, 1935; jAMES A. B. 
SCHERER, "japan, whither? A discussion of japanese Problems", Tokyo, 1935 
(SCHERER is overtuigd (a. w. p. 145), dat "japan is either going down like a 
de~d metl'or in the event of a general war of which she would assuredly be 
deemed the instigator, or, breasting the present criSIs and summoning all her 
reserves of wisdom and forbearance, she is likely to achieve a destiny worthy 
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of the highE'st aspirations of "Nippon Seishin"), en TOTA IS]IMAROE "Japan 
must fight Britain", London, 1935 (waarin IS]IMAROE, een officier van de 
Japansche marine, ook schrijft over een eventueeIe bezetting van Ned. Indië door Japan) . 

2) "Survey of International Affairs 1925", Vol. I "The Islamic World since 
the Peace Settlement", by ARNOLD J TOYNBEE, London 1927. 

3) Men onderscheidt gewoonlijk acht hoofdgroepen van Mohammedanen, nl. 
de plm. 30 millioen Arabisch sprekende Mohammedanen van N. Afrika, Arabië, 
Mesopotamië en Syrië (vaak aangeduid met "Arabistan"); de Turken en Koer
den (pm. 15 millioen); de Mohammedaansche negers ten Zuiden van de 
Sahara en in Oost-Afrika (plm. 45 millioen); de Perzen, Afghanen en inwoners 
van Beloetschistan (plm. 20 millioen); de volken ten Oosten van de Zwarte 
Zee in Aziatisch Rusland (plm. 17 millioen); de Mohammedanen van Malakka 
en den Indischen Archipel (plm. 46 millioen), de plm. 10 millioen Mohamme
danen van China en de bijna 80 millioen Mohammedanen in India. 

4) Van de ruim 260 millioen Mohammedanen staan er tegenwoordig plm. 
120 millioen onder Engelsehe, plm. 35 millioen onder Fransehe, plm. 45 millioen 
onder Nederlandsche en plm. 20 millioen onder Russische heerschappij, terwijl 
ook in de landen, die een zekere zelfstandigheid genieten, zooals Egypte, 
Arabië, Turkije, Perzië, Arghanistan, Syrië en Irak de Europeesche invloed nog zeer groot is. 

5) Onverschillig naar welk criterium men de verschillende rassen indeelt 
(naar huidskleur, haar- of schedelvorm etc.), men treft binnen den Oriëntcirkel 
de grootst mogelijke rassenverscheidenheid aan. Toch Vormt dit gebied, doordat 
het vrijwel geheel behoort tot de wereld van den Islam, een relatief groote 
samenhang door de eenheid van belijdenis en cultuur, door het Arabisch en 
den Koran, door de bedevaart naar Mekka en allerlei gOdSdienstige broeder
schappen, door de universiteiten van Mekka en Kairo etc. tegenover de westersche 
rassen en cultuur cf. G. LOTHROP STODDARD "The Rising Tide of Colour", 
London, 1924 pp. 54 v.v., I. GOLDZIHER "Muhammedanische Studien", 1. Heil, 
Halle 1889, Z.D.M.G. Vol. LlI/, pp. 601 vV., C. SNOUCK HURGRONJE, "De Islam 
en het Rassenprobleem", Leiden, 1922 ("L'lslam et Ie Problème des Races", 
verspr. Geschr. I pp. 413v.v.) en G. JASPER "Die nationale Bewegung im vorde
ren Oriënt", N.A.M.Z., Mrt. 1931, pp. 65 v.v. Zie ook aant. 10. 

B) cf. HANS KOHN "Geschichte der nationalen Bewegung im Oriënt", Berlill, 
1928 en het in noot 2 genoemde werk van TOYNBEE. 

7) Zie aantt. 3 en 5. 

8) Het zijn vooral HUGO WINCKLER ("Arabisch-Semitisch-Oriëntalisch", Mitt. 
d. V. A. G., 1901, 4, pp. 552 v.v.) en LEONE CAETANI (,,Annali dell'lslam", 
1905 v.v.) geweest, die op grond van nauwkeurig feitenonderzoek hebben aan
getoond, dat de uitbreiding van den Islam in de 7de eeuw minstens zooveel 
aan politiek-economische als aan godsdienstige factoren behoort te worden 
toegeschreven. Zie hierover o. a. C. H. BECKER "Islamstudien", Leipzig, 1924, pp. 2 v.v. 

9) cf. de "Preface" van Prof. D. S. MARGOLIOUTH in "The Expansion of 
Islam" van WILSON CASH, London, 1928 p. VIII. Zie ook aant. 4. 

10) Het valt bovendien niet te ontkennen, dat de Islam er in de practijk in 
vele opzichten beter dan het Christendom in geslaagd is de verschillende rassen
tegenstellingen (die in het Mohammedaansche gebied wellicht grooter zijn 
dan waar ook ter wereld) te overbruggen. Principieel staan beide godsdiensten 
op hetzelfde standpunt. De bekende rassen tekst van den Koran (Soera 49 : 10-
13), spreekt duidelijk over de eenheid van het menschelijk geslacht ondanks 
al de verscheidenheid in volken, rassen en talen en volgens de traditie zou 
MOHAMMED het geloof als het eenige criterium van onderscheid tusschen de 
volkeren hebben gesteld, cf. SNOUCK HURGRON]E, De Islam en het rassen-
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probleem", id. "Les confréries religieuses, la Mecque et Ie Panislamisme", Revue 
de I'Histoire des Religions, 1901, id. "Islam and the Race Problem" (in "The 
Moslem World of To-day",London, 1925 pp. 79v.v.) en C. H. BECKER "Pan
islamismus", Archiv f. Rel. Wiss. VII pp. 169 v.v. 

De idee van de "collectiviteit der gemeente" over heel de aarde is één van de 
grondgedachten van het Mohammedanisme, cf. M. HORTEN "Die Religföse 
Gedankenwelt des Volkes im heutigen Islam", Halle, 1917 pp. 167 v.v. 

11) Om een juist inzicht te verkrijgen in den aard en de bedoelingen van deze 
stroomingen raadplege men behalve de reeds genoemde werken van TOYNBEE, 
KOHN, BECKER en JASPER o. a. Y AHYA SIDDYK "Le Réveil des Peuples Islamiques 
au Quatorzième Siècle de I'Hegire", Cairo, 1907; W. S. GRAHAM "Modern Move
ments among Moslems", New Vork, 1916; DE LACY O'LEARY "Islam at the 
Crossroads, A Brief Survey of the Present Position and Problems of the 
World of Islam", London, 1923; LOTHROP STODDARD "The new World of 
Islam", London, 1921; jOHN MOTT e. a. "The Moslem World of To-day", 
London, 1925; I. GOLDZIHER "Vorlesungen über den Islam" (2 Aufl. v. Babin
ger), Heidelberg, 1925 (vooral het laatste hoofdstuk); AMER ALl SYED "The 
Spirit of Islam", London, 1922; W. WILSON CASH "The Moslem World in 
Revolution", London, 1926; BASIL MATHEWS "Young Islam on Trek. A Study 
in the Clash of Civilizations", London, 1926; R. HARTMAN "Die Welt des 
Islam einst und jetzt", Leipzig, 1927; id. "Die Krisis des Islam", Leipzig, 1928; 
R. STROTHMANN "Gegenwartsgeschichte des Islam", in "Der Islam", Febr. 
1 928 pp. 24 v.v.; FELIX V ALYI "Spiritual and Political Revolutions in Islam", 
London, 1925; FR, T AESCHNER "Die Auseinandersetzung des Islam mit der 
abcndländischen Kultur", Z. f. Miss. Wiss., 1932, 2. Heft pp. 137 V.V.; Whither 
Islam? A Survey of modern Movements in the Moslem World", London, 1932 
(met bijdragen van GIBB, MASSIGNON, KAMPFMEYER, FERRAR en BERG); Sir 
MOH. IKBAL "The Reconstruction of Religious Thought in Islam", New Vork, 
1934 en H. K. KRIKORIAN "The new and the old Islam", The Moslem World, 
Apr. 1925 pp. 172 v.v. Men zie ook de litteratuuropgave bij de afzonderlijke 
onderwerpen in de volgende aanteekeningen. 

12) cABDAL W AHHäB leefde van 1703-1791. Zie over het Wahhabisme C. H. 
BECKER "Islamstudien" pp. 380 v.v., HANS KOHN, a. w. pp. 15 vV., J. WELL
HAUSEN "Die Oppositionsparteien im alten Islam", Abh. Ges. Wiss, Göttingen, 
1901, en R. HARTMAN "Die Wahhabiten", Z. f. d. D. Morg. Ges. 78, n. F. 3, 
1924, pp. 176 vvo Zie ook aant. 38. 

13) cf. T AESCHNER "Die Auseinandersetzung des Islam mil der abendlän
dischen KuUur", p. 141. 

14) Reeds vóór de verovering van de oase Koefra in 1931 had de laatste 
Sjeich der Senoessijjah-orde, SAID ACHMAD ES-SENOESSI, zich teruggetrokken 
op den berg Aboe Koebeys bij Mekka. cf. de bespreking van "Italia e Senussia" 
in "The Moslem World" van juli 1934, p. 317. Zie over de politieke actie der 
Senoe~sijjah-orde ook Lon-mop STODDARD "The Rising Tide of Colour" pp. 
67 VVo en over de uitbreiding van den Islam in Afrika JUL. RICHTER "Die Propa
ganda des Islam als Wegbereiterin der modernen Mission". Wiss. Miss. Stud., 
Berlin, 1914 pp. 12'9vv. en de lezingen van AXENFELD, BECKER en HANSEN, op
genomen in de "Verhandlungen des 3. Berlin~r Kolonialkongresses 1910, pp. 
629-672. 

15) Zie over het panislamisme O. a. C. H. BECKER "Panislamismus", Archiv. 
f. Rel. Wiss. VII, pp. 169vv.; C. SNOUCK HURGRONJE "Over Panislamisme", 
Archives du Musée Teyler, Serie lIl, vol. 1, Haarlem, 1912 pp. 87vv. (verspr. 
Geschr. I pp. 363 vv.); G. WYMAN BURY "Pan-Islam", London, 1919; en "Enz. 
d. IsI." s. V. 

De Pan-islamitische Congressen van Kaïro (Mei 1926), Mekka (Juni 1926), 
jeruzalem (Dec. 1931) e. a. zijn niet anders dan de laatste opflikkeringen van 
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een beweging, die, sinds de afschaffing van het Kalifaat, geen innerlijke 
kracht en geen uitwendig houvast meer had. Het Panislamisme heeft plaats 
moeten maken voor het huidige veel meer politiekgerichte eenheidsstreven van 
de Pan-Arabisten en Pan-Oriëntalisten. cf. ALFRED NIELSEN "The International 
Islamic Conference at Jerusalem", The Moslem World, Oct. 1932 en VICTOR 
PRUVOT S. j. "Le Congres inter-islamique de Jerusalem", En Terre d'lslam, 
Mrt.-Apr. 1932 pp. 77 vvo Zie ook "The Moslem World of To-day" pp. 63 VVo 

16) Men raadplege voor de quaestie van het Kalifaat o. a. D. S. MARGOLIOUTH 
"The Caliphate Yesterday, To-day and To-morrow" in "The Moslem World 
of To-day" pp. 33 vv.; T. W. ARNOLD "The Caliphate", Oxford, 1924; P. 
WITTEK "Islam und Kalifaf', Arch. f. Soz. wiss. u. Soz. pol., Bd. 53, H. 2" 
1925 pp. 370 vv.; R. TSCHUDI "Das Chalifat", Tübingen 1926; AL MäWARDI 
"Le Droit du Califat" (vert. uit het Arabisch door Graaf OSTROROG) 2me èd., 
Paris, 1925; A. SANHOURV "Le Califat, Son Evolution vers une Société des 
Nations" Paris, 1926; het art. "Khalifa" in de "Enz. d. Islam" II pp. 945 vv.; 
en L. DE VRIES "Een hypermodern geluid in de wereld van den Islam", 
Leiden, 1926. 

Over het Kalifaatscongres (Mu'tamaru'I-Khiläfah) te Kaïro, Mrt. 1924, en 
over de beteekenis van de afschaffing van het Kalifaat handelen "International 
Affairs 1925" pp. 25 vV., 81 vV., 572 vvo en 578 vV., R. HARTMANN "Wesen und 
Ende des osmanischen Chalifats" (in Otto Harrasowitz Ephemerides Oriëntales 
24, Oct. 1924), id. "Ein moderner Aegypter über die Chalifatsfrage", Der Islam, 
1927, p. 274 (over het bovengenoemde boek van SANHOURV) en "Geschichte der 
Türkischen Republik", Istanbul, 1935, pp. 193 VVo 

17) cf. BECKER, "Islamsfudien" p. 382. 
18) Hoe sterk, ook in ver verwijderde streken, deze eenheid van de wereld 

van den Islam werd gevoeld, blijkt wel uit het meeleven van heel de Mohamme
daansche wereld met de Kalifaatsquaestie en met de houding der vVesters-che 
mogendheden tegenover Turkije. Ook in India en in onzen eigen Archipel was 
dit het geval. Treffend wordt dit geïllustreerd door een brief van AGA KHAN 
in 1914, waarin hij O. a. schreef: "Gedurende de laatste jaren hebben de Indi
sche Mohammedanen hun geloofsbroeders in andere landen gemeenschappelijk 
hoogst pijnlijke ervaringen doorleefd; het verlies der Turksche heerschappij 
in Noord-Afrika en op den Balkan ... hebben alle Indische Mohammedanen 
diep getroffen. De Mohammedanen van India ... worden door de hooge bergen 
van den Himalaya, noch door de wateren van den Indischen Oceaan in hun 
uitzicht belemmerd. Tusschen hen en hun geloofsgenooten in andere landen 
bestaat een wezenlijke eenheid, die alle onderscheid van secte en land door
breekt, omdat zij niet alleen op den godsdienst berust. Ze hebben niet alleen 
de glorieuze erfenis van den Koran gemeen, maar ook die van de geschiedenis 
en philosophie der Arabieren, de onvergelijkelijke poëzie van Perzië, en de 
litteratuur en legenden van Egypte, Marokko en Spanje. De Mohammedanen, 
die uit deze onuitputtelijke bronnen drinken, hetzij Turken, Perzen, Arabieren 
of Indiërs, hetzij ze met het Westen en zijn wetenschap in aanraking zijn ge
komen of niet, zijn allen door een bepaalde eenheid van denken, van voelen 
en van uitdrukking tezamen verbonden." (geciteerd door HANS KOHN, a. w. 
p. 38 v.). Zie ook M. T. TITUS oJThe Reacfion of Moslem India to Western 
Islam" in "The Moslem World of To-day" pp. 93 VVo 

19) Prof. BECKER heeft in zijn "Islamstudiën" (p. 381 v.) van het panislamisme 
gezegd, dat men het wel niet moet opvatten als "eine islamische Gefahr, eine 
Erhebung der Gesamt-Islam gegen Europa, aber als eine Seelendisposition der 
Muhammedaner", maar hij voegde er toch onmiddellijk aan toe dat het wel 
degelijk reactie is "gegenüber dem politischen und kulturellen Vordringen 
Europas, das die heiligstem Güter der Moslem bedroht." 

En de bekende Italiaansche Islam-kenner LEONE CAETANI schreef in de 
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"New Vork Times" van 28 Mei 1919: "The convulsion has shaken Islamic and 
Oriental civilization to its foundations. The entire oriental worId, from China 
to the Mediterranean is in ferment. Everywhere the hidden fire of anti-European 
hatred is burning. Riots in Marocco, risings in Algiers, discontent in Tripoli, 
so-called nationalist attempts in Egypt, Arabia and Lybia, are all different 
manifestations of the same deep sentiment, and have as their object the rebel
!ion of the Oriental world against European civilization" (aangehaald door 
LOTHROP STODDARD in "The Rising Tide of Colour", p. 77). 

20) In 1906 kon ARM. V AMBÉRY nog zeggen: "Religion absorbs the intellect 
of the Asiatic; it is stronger than his feeling of nationality, for the latter is 
almost everywhere of second importance" (cf. HANS KOHN, a. w. p. 43), en 
zelfs nog in 1914 schreef de bekende leider der Indische Mohammedanen, 
MOHAMMED ALl in de "Revue Politique Internationale" van jan. 1914: "En 
Occident toute la science du gouvernement repose sur cet axiome que les divi
sions essentielIes de I'humanité sont déterminées par des considerations de race 
et de géographie; mais je dois vous dire que ces idées sont loin d'avoir la 
valeur d'axiomes pour les Orientaux. Pour eux, comme un auteur moderne 
l'écrivait récemment, les habitants du monde se classent d'après leurs croyances 
religieuses. L'unité n'est plus la nation ou l'état, mais bien la miIIah (het 
geloof)." En even verder: "Le principe de la fraternité islamique, du panisla
misme, si vous préférez ce mot, est semblable à celui du patriotisme avec cette 
différence, cependant, que la fraternité islamique n'a pas été émenée à l'identité 
des lois et des institutions par une communauté de race, de pays ou d'histoire, 
mais l'a reçu comme un don direct de Dieu." 

Maar enkele jaren later werd deze zelfde MOHAMMED ALl één der voorvechters 
van het samengaan van de Mohammedaansche met de Hindoesche nationalisten. 
Zijn religieus pan islamitisch ideaal week voor de politieke eenheidsgedachte van 
het nationalisme. 

En nog sterker spreekt deze omwending van het religieuze eenheidsbewustzijn 
naar het politiek saamhoorigheidsgevoel van het nationalisme uit de woorden, 
die de Moefti van jeruzalem, EMIN EL-HoESSEINI, sprak tegen een Engelsch 
bestuurs-ambtenaar. Deze had tot hem gezegd: "Palestina is een Mohamme
daansch land, en de regeering behoort daarom in de handen der Mohamme
danen te zijn, onder deze voorwaarde, dat de joodsche en Christelijke minder
heden ook in haar vertegenwoordigd moeten zijn." Daarop antwoordde de Moefti 
hem: "Ons vraagstuk is uitsluitend een Arabisch vraagstuk, niet een Mohamme
daansch vraagstuk. Gedurende den tijd, dien U in dit land hebt doorgebracht, 
zult U ongetwijfeld hebben bemerkt, dat er hier geen onderscheid wordt ge
maakt tusschen Mohammedaansche en Christelijke Arabieren. Wij zien in de 
Christenen geen minderheid, maar Arabieren." (cf. HANS KOHN, a. w. p. 44). 
Hierbij moge ter toelichting worden opgemerkt, dat de joodsche bevolking (door 
de immigratie) wel veel sterker toeneemt dan de Mohammedaansche, (in de 
laatste 10 jaren resp. 100% en 34%) maar toch vormt zij nog steeds een 
minderheid. In 1934 waren van de meer dan 1 millioen inwoners van Palestina 
175.000 joden en '92.000 Christenen. Verreweg de grootste meerderheid, nl. 
760.000, is Mohammedaansch. 

21) Een treffend staaltje van deze veranderde mentaliteit is behalve de uit
spraak van den Moefti van jeruzalem, die ik in de vorige aanteekening ver
meldde, het feit, dat in 1919 de Egyptische Mohammedanen en Christenen 
schouder aan schouder stonden in hun verzet tegen de Britsche overheer
sching. Symbool van deze supra-religieuze politieke eenheid door het natio
nalisme is de vlag, waarvan een foto is opgenomen o. a. in het boek van 
WILSON CASH "The Moslem World in Revolution" (naast p. 31), en waarop 
het kruis en de halve maan naast elkander staan afgebeeld. 

22) japan neemt aan de Mohammedaansche eenheidsbeweging tusschen Soen-



42 DS. H. BERGEMA 

nieten en Schiïeten blijkbaar ook een werkzaam aandeel. Zoo las ik onlangs, dat 
belangrijke onderhandelingen over deze zaak werden gevoerd tusschen den 
]apanschen gezant te Londen, een Schi'iet, en den Engelschen Soenniet Sir 
OMAR STUART RANKIN. 

23) Het Babisme, een Schiïetische renaissance-beweging in Perzië in het 
midden der vorige eeuw, is voor een groot deel te verklaren als ractie tegen 
de macht der geestelijkheid en als een opwaking van het nationaal-eigene 
tegenover de gebondenheid en starheid van den orthodoxen Islam. De stichter 
van deze secte was SAIO MIRZA All MOHAMMED, die zich Bab (poort) noemde, 
de poort, waardoor men moest binnengaan om gered te worden. Hij beschouwde 
zich als het werktuig van den verborgen maar nog steeds levenden Imam, in 
wien de wereld geest was geïncorporeerd, die ook in jezus en de andere profeten 
had gewoond. Na zijn dood in 1850 werd MIRZA HOESSEIN All zijn opvolger, 
met den titel Baha-Allah (glans gods), daarna diens zoon ABD-AL-BAHA (I 921). 
De latere ontwikkeling van deze religie wordt gewoonlijk Behaïsme genoemd. 
Het is een soort humanistische menschheidsreligie, die streeft naar de eenheid 
van Oost en West. Hun zendingsgenootschap heet dan ook: "Eenheid van 
Oriënt en Occident". cf. "Enz. d. Islam", Leiden-Leipzig, 1913, pp. 566 v.v. en 
p. 595; A. L. M. NICOLAS, "Seyyed Ali Mohammed dit Ie Bäb", Paris, 1905; 
H. DREYFUS "Essai sur Ie Behaisme, son histoire, sa portée sociale", Paris, 
1909; H. RÖMER "Die Babi-Behai", Potsdam, 1912; E. G. BROWNE "Materials 
tor the Study ot the Babi-Religion", Cambridge 1918 (cf. Der Islam, 1923, pp. 
134 v.v.); ABDUL BAHA ABBAS "Ansprachen über die Bahai-Lehre", 3. Aufl. 
1921; j. j. ESSLEMoNT"Baha'uliah und das neue Zeitalter", Stuttgart, 1927; 
W. M. E. MILLER "Bahaism, its origin, history and teachings", New-York 1931 
en j. R. RICHARDS "The Religion of the Baha'is", London, 1932. 

24) Over de Ahmadijja-beweging zie "Enz. d. Islam", I, p. 218; M. TH. 
HOUTSMA, "Revue du monde muzulman", I, pp. 333v.v.; H. A. WALTER "The 
Ahamadiya-movement" (in de "Religious Life of India" -serie), Oxford, 1918; 
B. j. ESSER "Moderne Islam. propaganda in Europa en Amerika", De Op
wekker, Febr. 1924; F. BÜTTNER "Die Ahmadiya-Bewegung", Ev. Miss., Nov. 
1930, pp. 248 v.v en H. KRAEMER "De Islam in hedendaagsch Britsch-Indië, 
De Opwekker, 1931, pp. 356 v.v. Zie ook de desbetreffende hoofdstukken in 
TITUS "Indian Islam" en L. BEVAN JONES" The People ot the Mosque", Cal
clltta, 1'932 en de drie volgende aanteekeningen. 

25) cf. NICOL MACNIOL "The Living Religions ot the Indian People", London, 
1934, p. 147 v. en j. RICHTER "Der Islam als Religion", Leipzig, 1927 pp. 135 V.V. 

26) MOHAMMED All, is vooral bekend geworden door zijn Engelsche vertaling 
van den Koran, waaraan hij een uitvoerige inleiding en tallooze verklarende 
aanteekeningen toevoegde. Van deze Engelsche editie is onlangs een Neder
landsche vertaling verschenen. 

27) cf. H. H. SCHAEDER "Der moderne Islam", R. G. G. III, Tübingen, 1929, 
Sp. 422. In het jan. nr. 1936 van "The Moslem World" (p. 85) is opgenomen 
een Fatwa van Moefti MOHAMMED KIFAYATULLAH, één der leiders van den 
orthodoxen Islam in India, een antwoord op een verzoek om zijn meening te 
zeggen omtrent de Ahmadijja-beweging "op de basis van den H. Koran". In 
deze fatwa zegt hij o. a.: "The followers of the self-styled Prophet of Qadian 
(both the sections Lahore Ahmadis and Qadianies) are outside the pale of 
Islam. M. G. Ahmad of Qadian had claimed the Prophethood, ridiculed Hazrat 
Masih (Jezus Christus) and did differ from the moslims in several fundamentals. 
On this basis he is considered by all the Ulamas ot the Moslem World as 
outside the pale of Islam". 

28) cf. ARN. TOYNBEE, "The Western Question in Greece and Turkey. A 
study in the contact of civilizations", London, 1922; FELIX V AL YI "Spiritual 
and political revolution in Islam", London, 1925; W. WILSON CASH "Islam and 
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the Ottoman Empire" en "The Impact of Westernism upon Ottoman Islam", in 
the Expansion of Islam, London 1928, pp. 122 v.v. en 146 V.V.; Sir TELFORD 
WAUGH "Turkey Yesterday, To-day and To-morrow", London, 1930; H. E. 
ALLEN "The Outlook for Islam in Turkey", The Moslem World, Apr. 1934, pp. 
115 v.v.; HANS KOHN "Ten Years of the Turkish Repub/ic" Foreign Affairs, 
1933, pp. 141 V.V.; AHMAD MUHIDDIN, "Die Kulturbewegung im modernen 
Türkentum", Leipzig, 1921 (over de radicale nationalistische partij van ZIA GÖK 
ALP en de meer internationaal gerichte hervormingspartij van MOHAMMED 
'ABDOEH); A. FISCHER "A us der religz'ösen Reformbewegung in der Türkei", 
Leipzig 1922; G. BERGSTRäSZER "Islam und Abendland" (Auslandstudien IV), 
Koningsberg, 1928; P. WITTEK "Türkentum und Islam", Arch. f. Soz. Wiss. u. 
Soz. Pol. 59, 1928 en S. A. MORRISNN "Religous Liberty in Turkey", Int. Rev. 

Miss., Oct. 1935, pp. 441 vvo 
29) Zie over hem D. VON MIKUSCH "Gasi Mustapha Kemal, Eine Lebens-

geschichte", Leipzig, 1929 en "Geschichte der Türkischen Republik", Istanboel 

1935, pp. 22 vvo 
30) Lord CROMER "Modern Egypt" , 1908, vol \I p. 229. 
31) L. E. BROWNE "The Development of Islam", The Moslem World, Apr. 

1934 p. 171. 
:\2) cf. M. HORTEN "Die ku/turelle Entwicklungsfähigkeit des Islam auf 

geistigem Gebiete" Bonn, 1915; TAESCHNER "Die Auseinandersetzung des Islam 
mil der abendländischen Kultuur"; "The Moslem World of To-day" pp. 3 vV., 
21 VV., 61 vV., 169 VV., 183 vvo en 361 VV.; D. VAN DER MEULEN "Crisis in de 
wereld van den Islam?" De Opwekker, Apr. 1935 pp. 166 VV.; S. SIMON" Wird 
der Islam die furchtbare Weltkrise der Gegenwart überstehen" N.A.M.Z., Aug. 
1930 pp. 271 vvo en Sept. 1930 pp. 298 VV.; id. "Die gegenwärtige Lage des 
Islam", N.A.M.Z. jan. 1932 pp. 12vv. en Febr. 1932 pp. 49vv.; C. A. SOORMA 
"Islam and Intellectual Freedoni', overgenomen uit" The Cry", officiëel orgaan 
van de Moslem Students Society te Rangoon in "The Moslem World" van 
jan. 1934 pp. 26 vvo Zie ook de litteratuuropgave in aantt. 28 en 31. 

33) C. j. N. HAVES "Nationalismus. Der neue Geist", Leipzig, 1929 pp. 

108 en 119. 
34) cf. W. MENSCHING "Gekleurd en Blank. Rassen-, Koloniale- en Ku/tuur-

problemen", Arnhem, 1931 p. 201. 
35) Behalve naar de litteratuur, die ik vermeldde in aant. 11 en die, welke 

ik straks nog voor ieder van deze bovengenoemde landen afzonderlijk hoop te 
noemen, verwijs ik hier in het algemeen naar HANS KOHN "Geschichte der 
nationalen Bewegung im Oriënt", Berlin, 1928; LoUIS jOVELET "L' évolution 
sociale et politique des Pays Arabes" , I<evue des Etudes Islamiques, Paris, 
1933, pp. 425-644; j. I<ICHTER "The Renaissance in the Moslem Near East", 
in "The Moslem World of To-day" pp. 21 vV.; RENÉ GRouSSET "Le Réveil de 
I' Asie" Paris, 1'924; ARM. V AMBÉRV "Western Culture in Eastern Lands", 
London, 1906; MEREDITH TOWNSEND "Asia and Europe", London, 1901; H. M. 
HVNDMAN "The Awakening of Asia" London, 1919; STANLEV RICE "The 
C hallenge of Asia", London, 1925; RENÉ GUENON "Oriënt et Occidenf', Paris, 
1924; F. S. MARVIN "Western Races and the World", London, 1924; TA GORE 
"Nationalism", London, 1917; Papers on Interracial Problems, communicated 
to the first universal Races Congress heil in the U nivo of London, july 1911, 
ed. by G. Spiller, London, 1911; G. JASPER "Die nationale Bewegung im 
vorderen Oriënt", N.A.M.Z. 1931; en H. KRAEMER "Imperialisme en zelfver
werkelijking", De Opwekker, Febr. 1936 pp. 76vv. 

36) cf. HANS KOHN "Geschichte der nationalen Bewegung im Oriënf', 

pp. 212 VVo 
37) cf. NAGIB AZOURV "Le Réveil de la Nation Arabe dans /' Asie Turque", 

Paris, 1905; M. HARTMANN "Die Mission und die Kulturvölker Vorder-asiens", 



44 DS. H. I3ERGEMA 

Kolon. Rundschau, 1912 pp. 78 vvo (in zijn geheel opgenomen in zijn "Islam, 
Mission, Politik", Leipzig, 1912 pp. 51 vv.); R. HARTMANN "Die Arabische Frage 
und das türkische Reich", Halle a. Saaie, 1919; id. "Zum Wesen der arabischen 
Nationalbewegung", Der Islam, 1931, Heft 112; EL. MAC CALLUM "The Arab 
Nationalist Movement", "The Moslem Wo rld" , pp. 163 vv.; Oct. 1935 pp. 361 v. 
en Euo. JUNO "Le réveil de rlslam ct des Arabes", Paris, 1932. 

38) Zie over IBN SA'OED en zijn panarabische politiek o. a. KENNETH WILLl
AMS "Ibn Sa'ud, the Puritan King of Arabia", London, 1"933; HANsKoHN "The 
Unification of A rab ia" , Foreign Affairs, Oct. 1934 pp. 91 vv.; j. BROUCKE 
"L'Empire Arabe d'lbn Sa'oud", Bruxelles, 1929; C. SNOUCK HURORON]E "De 
Nieuwe Monarchie in Arabië", De Locomotief, 20 Dec. 1932; SMALLEY "The 
Wahhabis and lbn Sa'ud", "The Moslem World", july 1932 pp. 277 vv.; H. 
ST. j. B. PHILBY "Arabia ot the Wahhabis", London, 1928 en D. V. D. MEULEN 
"Crisis in de wereld van den Islam ?" De Opwekker, Apr. 1935 pp. 172 vvo 

39) Zie over hem o. a. THOMAS LOWELL "With Lawrence in Arabia", London, 
1925; LIDDELL HART "Colonel Lawrence, the Man behind the Legend", Toronto, 
1934; en zijn eigen boek "Revolt in the Desert", London, 1927. Zie ook C. 
SNOUCK HURORON]E "The Revo/t in Arabia", New Vork, 1917. 

40) Over de Engelsche politiek t. o. v. Arabië en de Arabische Staten cf. 
FRANZ STUHLMANN "Der Kampf um Arabien zwischer der Türkei llnd England", 
Braunschweig, 1916; E. INSABATO "L'lslam et la politique des alliés", Nancy, 
1920; E. JUNO "Questions d'Oriënt. L'Islam sous Ie joug", Paris, 1926; id. 
"L'lslam et l'Asie devant l'lmpérialisme", Paris, 1927; en EL P. MAC CALLUM 
"Irak and the Britsh Treaties", Foreign Policy Association, Inf. Serv. Aug. 
1930. Zie ook aant. 42. 

41) Opgenomen in de "Revue de Paris" van I Aug. I 916. Zie voor dit Ara
bische nationalisme behalve de litteratuuropgave in aantt. 37-39 ook ALOIS 
MUSIL "Zur Zeitgeschichte von Arabien", Wien 1918 en H. ST. j. B. PHILBY 
"Tlle Heart of Arabia", London, 1922. 

42) d. j. DE V. LODER "The Truth about Mesopotamia, Palestina and Syria~', 
London 1923 en G. ANTONIUS "Syria and the French Mandate", Intern. Affairs, 
july-Aug. 1934. 

.1:1) O. a. in de 25ste zitting van de Mandaten Commissie van den Volkenbond 
in 1934. 

Zie verder over het nationalisme in Syrië EL. P. MAC CALLUM "The natio·· 
nalist Crusade in Syria", New Vork 1928; C. ARMSTRONO "Turkey and Syria 
reborn", London, 1930 en "Ten Yt'ars in Syria" in "The World wide Cllristian 
MissÎon", London, 1932, pp. 131 vvo 

44) Op een Congres van de General Moslem Conference werd onlangs een 
besluit aangenomen van den volgenden inhoud: "Het Congres veroordeelt eiken 
vorm val; kolonisatie in onverschillig welk Islamitisch land, wijl dit in strijd 
is met de natuurlijke rechten en de grondstellingen van den Islam. Het Congres 
verklaart, dat elke Muzelman, die zich, geleid door zijn persoonlijke belangen, 
in dienst stelt van de imperialistische machten, een vijand van den Islam is." 
cf. Het artikel "Arabisch Gevaar" in de Buitenland-rubriek van "de Standaard" 
van 14 Nov. 1935. 

40;) IBN SA'OED heeft daardoor m. n. voor Engeland en Italië een "Arabisch 
vraagstuk" geschapen, zooals het voordien voor Europa nimmer bestaan heeft. 
cf. G. SIMON "Die gegenwärtige Lage des lslams", N.A.M.Z. jan. 1932 p. 14. 
Nog sterker drukt EL. P. MAC CALLUM zich uit in "The Arab Nationalist 
Movement" (The Moslem World, Oct. 1935 p. 359) met deze woorden: "The 
tendency toward the development of a new Arab power in Western Asia is a 
feature of near Eest political life which gives concern to all foreign nations 
having a stake in th at region. Arab nationalism is becoming en increasingly 
incalculable element in the Asiatic scene." 
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4r.) H. A. BROWNE "Bonaparte in Egypt and the Egyptians of to-day", 
London, 1 907. 

47) cf. HANS KOHN "Geschichte der nationalen Bewegung im Oriënt" pp. 
139 vvo en R. LAMBÉLIN "L'Egypt et I' Angleterre. Vers l'independance. 'Pe 
Mohammed AU au Roi Fuad", Paris, 1922. Voor het bewind van MOH. ALl zie 
O. a. M. SABRY "L' Empire Egyptien sous Mohammed Ali", Paris, 1930. 

48) cf. M. BAKER SEDKY "L'Egypte aux Egyptiens", Lausanne, 1919 en 
HARRIS MURRAY "Egypt under the Egyptiens", London, 1925. 

4R) Voor AL AFGHANI cf. het art. van GOLDZIHER in de "Enz. d. Islam", 
dl. I, pp. 1052 VVo en het eerste hoofdstuk van CH. C. ADAMS "Islam and 
Modernism in Egypt", London, 1933. 

Voor MOHAMMED ABDOEH zie men, behalve het bovengenoemde boek van 
ADAMS ook M. HORTEN "Mohammed 'Abdoeh, Sein Leben und seine theologisch
philophische Gedankenwe/t, Eine Studie zu den Reformbestrebungen im moder
nen Aegypten", Beitl'. Z. Kenntnis des Orients, 1'915, pp. 83 vvo en 1926 pp. 
74 vvo en G. BERGSTRÄSZER "Islam und Abendland, Vom Aegyptischen und 
türkischen Modernismus", Auslandstudien 4, Königsberg, 1929 pp. 9 vvo De 
meest bekende leerling opvolger van MOH. 'ABDOEH is MOH. RASHID RIDä. 

Ook na AL AFGHANI zijn herhaaldelijk pogingen in het werk gesteld om de 
AI-Azhar-universiteit op meer modernen leest te schoeien. Zoo bijv. in 1930 
onder Sjeich MOESTAFA (cf. "Reforms in al Azhar University?" The Moslem 
World, ]uly 1930) en niet altijd zonder succes. De meeste oelama's gevoelden 
echter weinig voor een radicale hervormingspolitiek, zoodat de vooruitstrevende 
oppositie voor enkele tientallen jaren, met behulp der regeering, tot de op
richting van de "Egyptische Universiteit" in Kaïro is overgegaan. MANSOER 
FAHMI werd er professor in de wijsbegeerte en de blinde historicus TAHA 
HOESSEIN doceerde er de geschiedenis. Vooral de laatste deed door zij n radi
caal vrijzinnige theorieën en zijn critische houding tegenover den Koran, waar
door hij herhaaldelijk in conflict kwam met de orthodoxe Mohammedanen, veel 
van zich spreken. Berucht in dit opzicht is zijn "Essay on Pre-lslamic Poe try", 
een werk, dat hij in 1 926 voor het eerst publiceerde. Men zie over hem "An 
Egyptian Childhood, The Autobiography of Taha Hussein", trans\. by E. H. 
Paxton, London, 1932. Zie ook S. A. MORRISON "Dr. Taha Hussein and his 
Critics"; W. WILSON CASH "The Expansion of Islam", London, 1928 pp. 288 vvo 
en ARTHUR jEFFERY "Three Cairo Modernists", Int. Rev. of Missions, Oct. 1932; 
en "Ten Years in Egypf' in "The World wide Christian Mission", London, 
1932 pp. 142vv. Zie ook B. ]. ESSER "Vrouwenemancipatie in de Arabi51C'h
Islamse wereld", De OpwekkeI', Jan. 1936 pp. 1-31, en de dissertatie van 
W. j. A. KERNKAMP "De Islam en de Vrouw. Bijdrage tot de kennis van het 
Reformisme, naar aanleiding van Mr. RIDA'S Nida 'Li\. Djins Al. Latif", 
Utrecht, 1935. 

Bij mijn laatste bezoek aan de AI-Azhar-universiteit in Febr. 1936 vertelde 
mij HAFIZ EFFENDI, een der professoren voor het Mohammedaansche recht, 
dat men zich tegenwoordig voor het doceeren aan de studenten van de drie 
laatste studiejaren veel meer dan vroeger aansloot bij de Westersche methode 
van onderricht, waarbij ook dikwijls Europeesche, vooral Engelsche, studie
boeken werden gebruikt. Toch is AI-Azhar het bolwerk van den orthodoxen 
Islam gebleven. Het onderwijs beperkt zich vrijwel geheel tot de bestudeering 
van den Koran, van de geschiedenis en dogmatiek van den Islam en van de 
Mohammedaansche rechtsleer, terwijl het Oostersch-Middeleeuwsch karakter in 
de geheele inrichting, zoowel van de universiteit met moskee en internaten als 
van het onderwijs zelf, is bewaard gebleven. 

50) MOESTAFA KEMAL had in Frankrijk gestudeerd. Nog tijdens zijn verblijf 
in Frankrijk publiceerde hij zijn meest bekende boek "Le Péril Anglais, Consé
quences de l'ocwpatian de I'Egypt par l'Angleterre", Toulouse 1895. Het jaar 
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daarop keerde hij naar Egypte terug en werd er aanstonds de leider van de 
nationalisten. 

Zie over hem en zijn tijd MOUSTAPHA SABRY "L'Egypte telle qu'elle est", 
Gand, 1905, en H. HAMILTON FYFE "The new spirit in Egypt", Edinburgh 191!. 

51) Over de MILNER-delegatie en de reactie bij het Egyptische volk schrijft 
W. MAKRAM EBEID in zijn boek "Complete independence versus the Mi/ner
scheme", London, 1921 (de schrijver, hoogleeraar aan de rechtshoogeschool 
in Kaïro, had deel uitgemaakt van de ZAGHLoEL-delegatie). Over de Egyp
tische eischen handelt ook AL Y SHAMSY "An Egyptian Opinion. Egypt and 
the Right of Nations", Genève, 1918. Een levendige beschrijving van de revo
lutiejaren na den wereldoorlog geeft Sir VALENTINE CHIROL in zijn boek 
"The Egyptian Problem", London 1'920. Speciaal over de Maart revolutie van 
1919 handelt MOUSTAPHA SABRY "La Révolution Egyptienne d'après les docu
ments authentiques", Paris 1919. 

52) O. a. beloofde het tractaat van HENDERSON den terugtocht van de 
Britsche troepen uit Kaïro en Alexandrië. Mede om deze belofte werd op dit 
tractaat in Engeland scherpe critiek uitgeoefend, vooral bij monde van Lord 
SALISBURY, wiens motie van afkeuring met groote meerderheid van stemmen 
werd aangenomen. 

53) Zij eischten o. a. erkenning van de Egyptische souvereiniteit over den 
Soedan. Zie over deze moeilijkheden o. a. EL. P. MAC CALLUM "Egyptian 
Nationalism and British ImperiaIInterests" en "Egypt, a Decade of Political 
Developmenf', Foreign Policy Association, Inf. Serv., Aug. 1927 en Jan. 193!. 
cf. Ook Lord GEORGE LLOYD "Egypt since Cromer", 2 dl. London 1933 en '34, 
en W. J. A. KERN KAMP "Engeland en Egypte", St. d. Tijds, Febr. en Mrt. 1936. 

54) De in 1933 te London gepubliceerde statistische gegevens betreffende 
India vermelden 225 totaal van elkander verschillende talen (de dialecten niet 
meegerekend). ARN. LEHMANN noemt in zijn artikel "Gandhi in Kampf um 
die indische Volkwerdung", (N.A.M.Z., Maart 1935 p. 73) ook 225 verschillende 
talen, maar in een ander artikel "Blicke in das indische Missionsfe/d", (N.A.M.Z., 
Mei 1935 p. 160) geeft hij een indee1ing in 86 talen en meer dan 500 dialecten. 
cf. Ook "India in 1930-'31", Calcutta, 1932, p. 144. 

55) Volgens de volkstelling van 1931 wonen er in India ruim 353 millioen 
menschen (195 per vierkante mijl), waarvan 240 millioen Hindoe's, bijna 
80 millioen Mohammedanen, ruim 6 millioen Christenen (waarvan 2/5 R. K.) 
en dan nog allerlei andere godsdienstige groepen en secten (Jaina's, Sikhs, 
Parsi's etc.). Het Buddhisme is tegenwoordig vrijwel geheel uit India verdreven. 
Meer dan eens hebben de godsdienstige tegenstellingen tot bloedige botsingen 
geleid, zooals tusschen Hindoe's en Mohammedanen. Toch heeft India een 
zekere godsdienstige eenheid behouden. Zelfs toen in de 12de eeuw de Islam 
in India binnendrong bleef deze eenheid nog voor een groot deel bewaard, 
doordat de Islam, evenals dat in onzen Archipel het geval was, werd aangepast 
aan het bestaande volksgeloof. Het Hindoeïsme is ruim genoeg om ook een 
gehindoeiseerd mohammedanisme te kunnen waardeeren. Niet tevergeefs heeft 
men het Hindoeïsme een godsdienstgeschiedenis in het klein genoemd, waarin 
al de elementen van het godsdienstig leven van het grofste demonengeloof af 
tot de meest verfijnde theologische speculatie's toe, zijn opgenomen. Zoo wordt 
het begrijpelijk, dat bijv. in Kaschmir. één der Mohammedaansche staten, 
een Hindoesche dynastie aan het bewind is, en in Hyderabad, de grootste zelf
besturende staat van India, juist omgekeerd. cf. R. MOOKERjEE "The Funda
mental Unity of India", London, 1914; "India in 1930-'31", Calcutta 1932 
pp. 2 vvo B. K. SAR KAR "Die Lebensanschauung des /nders", Leipzig, 1923 en 
NICOL MACNICOL "The Living Religions of the /ndian People", Londoll, 1934. 

5G) Het eerste deel van het SIM ON-rapport vermeldt 222 rassen en talell 
en 2300 verschillende kasten. "Nahezu alle ethnologischen Familien der Welt 
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sind hier vertreten", zegt ARN. LEHMANN in zijn artikel "Blicke in das indische 
Missionsfeld", (a. w. p. 158) en SCHMIDT ("Das aUe und moderne Indien" p. 2) 
spreekt in verband met de groote rassenheterogeniteit van een "Tummelplatz 
unvermittelter Gegensätze." 

cf. Ook "India in 1930-'31" pp. 143vv. 
~1) cf. S. BANNER]EE "A Nation in the making', London, 1925; K. M. 

PANIKHAR "Indian Nationalism. lts origin, history and ideals", London, 1920; 
LA]PAT RAl "Young India. An interpretation and a history of the nationalist 
movement from within", New Vork, 1916; RAB. TAOORE "Nationalism" , 
London, 1917; en The Eearl of Ronaldshay "The Heart of Aryavarta, A Study 
of the psychology of Indion unrest", London, 1925. Voor de overeenkomst 
en samenhang met Ned. Indië zie o. a. de artikelen "Engeland en Nederland 
in Azië" in "De Standaard" van 5, 7 en 9 Aug. 1930. 

58) Het in 1818 door CAREY gestichte Serampore-College is misschien wel het 
oudste college van India. CAREY is ook de man, die door zijn talenstudie's 
een groot deel der oude Indische litteratuur voor de Indiërs zelf weer ont
sloten heeft. ALEXANDER DUFF heeft den grondslag gelegd voor de latere 
onderwijspolitiek van het Britsche Gouvernement. 

59) Toen Lord RIPON het land verliet, schreef een Indische krant (de 
"Tut e Hind"): "Sedert hij den voet op India's bodem gezet heeft, heeft hij 
zijn best gedaan om India uit slavernij te verheffen en het de vrijheid te 
geven, die alle andere landen ter wereld genieten. Hoewel tengevolge van 
bepaalde oorzaken zijn plannen niet geheel ten uitvoer konden worden gebracht, 
is het toch duidelijk, dat hij een deur geopend heeft, waarvan toekomstige be
stuurders gebruik kunnen maken" (cf. KOHN "Geschichte der nationalen Be
wegung' p. 283 v.) Ik denk hier ook aan de waardeerende woorden aan zijn 
adres, die op de eerste vergadering van het Nationaal Congres in 1885 zijn 
gesproken. Zie aant. 63. 

60) cf. H. KRAEMER "De Houding van Zending en Christendom in Indië", 
Driebergen, 1930, p. 12. 

61) Aangehaald door KOHN "Gesch. d. nat. Bew." p. 284. De waarheid van 
deze uitspraak is o. a. weer eens gebleken bij het Amritsar-incident van 1919. 

62) Zie over de congresbeweging: "The Indian National Congress", con
taining an account of its origin and growth, Madras, 1909; Charam MaZltndar 
Amrica "Indian national Evolution", Madras, 1917 en Sir VERNEY LOVETT 
A History of the Indian nationalist Movemenf', London, 1920. 

63) De voorzitter van het Congres vatte deze doelstelling op een der zittingen 
als volgt samen: ,,(ons doel) is de uitroeiing van alle mogelijke rassen-, gods
dienst- en provincie-vooroordeelen door directen, vriendschappelijken, persoon
lijken omgang van allen, die ons land liefhebben, en de vollere ontwikkeling 
en versterking van die gevoelens en nationale eenheid, die ontstaan zijn tijdens 
de gedenkwaardige regeering van onzen geliefden Lord RIPON." (cf. KOHN, 
a. w. p. 285). 

64) BANNER]EE wordt wel de Indische GLADSTONE genoemd. Hij was de 
stichter van de "Indian Association" en uitgever van de "Bengali", een blad 
dat jarenlang de stuwkracht van de jongere nationalistische beweging in Ben
galen was. Hij is ook de oprichter van het beroemde RIPON college. 

65) GOKHALE was de groote voorvechter van de invoering van de leerplicht 
in India. Hij is ook de grondlegger geweest van den bond van de "Servants 
of Indid' (opgericht in 19(5), die zich ten doel stelde "het welzijn van land 
en volk met alle grondwettige middelen te bevorderen", vooral door het tot 
elkander brengen van Indiërs van allerlei ras en godsdienst. Om dit doel te 
bereiken verzamelde GOKHALE leerlingen rondom zich, die na vijf jaren werden 
uitgezonden om allerlei sociaal liefde-werk te verrichten, zonder dat ze daarvoor 
loon mochten vragen. Van 4 pond sterling per maand moesten ze zien rond 
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te komen. Eén van GOKHALE'S leerlingen was de latere leider van het Indische 
nationalisme: GANDHI. Zie over BANNERjEE en GOKHALE: "Essays on Educa
tional Reconstruction in India" van K. M. PANIKKAR, Madras, 1920. 

66) -cf. J. N. FARQUHAR "Modern Religious Movements in India", New York, 
1915; C. F. ANDREWS "The Renaissance in India, its missionary Aspecf', 
London, 1912; LAJPAT RAY "The Arya Samaj", London, 1915; H. WHITEHEAD 
"Indian Polities in Religion", London, 1924; N. MACNIOL "The Living Religions 
of the Indian People", pp. 100 VVo en KOHN, a. W. pp. 46 vvo ("Die Relif{iose 
Renaissance in Indiën") en de daarin opgegeven litteratuur. 

67) cf. "India in 1930-'31", Calcutta, 1932 p. 4. 
68) Zie over hem O. a. D. V. ATHALYE "The Life of Lokamanya Tilak", 

Poona, 1922. TILAK was een afstammeling van de vroegere beheerschers van 
het oude Maratha-rijk. Met enkele vrienden richtte hij in 1880 het inheemsche 
weekblad "Kesari" (de Leeuw) op, en kort daarna het in het Engelsch geredi
geerde weekblad "Mahratta". In deze bladen richtte hij zich tegen de Britsche 
overheersching en voerde een pleidooi voor de handhaving van de eigen Indische 
traditie's. TILAK is ook de stichter van het later zoo beroemd geworden 
FERGUSSON-college, waar hij zelf de rechtswetenschap doceerde. 

69) cf. V ALENTINE CHIROL ,,1ndian Unrest", London, 1910; J. RAMSA Y 
MACDoNALD "The Awakening of India", London, 1910. MEYNER "Die gegen
wärtigen Unruhen in Indiën", Leipzig, 1909, en MILLER "Unrest and Education 
in India", Edinburgh, 1911. Ter karakteriseering van den geest, die de jongere 
revolutionaire nationalisten beheerschte, volge hier een brief, kort voor zijn 
dood geschreven door een Indisch student (DHINGRA) die in Aug. 1909 werd 
terechtgesteld wegens moord op Sir CURZON WYLLIE. Hij schrijft in dezen 
brief O. a. het volgende: "Ik geef toe, dat ik gepoogd heb Engelsch bloed 
te vergieten als een geringe wraak voor de onmenschelijke terechtstellingen 
en deportatie's van vele patriottisch gezinde jonge Indiërs. Bij deze poging 
heb ik niemand om raad gevraagd dan alleen mijn eigen geweten. Ik heb 
met niemand samengezworen dan alleen met mijn eigen geweten. Ik geloof 
dat een natie, die door vreemde bajonetten wordt ten onder gehouden, zich 
in voortdurenden oorlogstoestand bevindt. Ik heb met niemand samenge
zworen dan alleen met mijn plichtsgevoel. Een open strijd is voor een ont
wapend ras onmogelijk. Als Hindoe ben ik de overtuiging toegedaan, dat 
een kwaad mijn vaderland aangedaan, een beleediging der godheid is. De 
zaak van het vaderland is de zaak van Sri RAMA; het dienen van het vader
land is het dienen van Sri KRISHNA. Arm als ik ben aan rijkdom en 
geestesgaven, kan ik als zoon mijn moeder niets anders aanbieden dan mijn 
bloed, en zoo heb ik dit op haar altaar geofferd. Het eenige, dat wij heden 
in India moeten leeren, is te sterven, en de eenige weg om dit te leeren, bestaat 
daarin, dat wij zelf sterven. Daarom sterf ik en beroem mij op mijn martelaar
schap. Mijn eenig gebed tot God is, dat ik uit dezelfde moeder mag worden 
wedergeboren en dat ik voor dezelfde heilige zaak mag sterven, totdat zij 
eindelijk overwonnen heeft en vrij is tot heil der menschheid en tot eer van 
God. Bande Mataram." 

70) cf. R. CHATTERJEE "Towards Homerule", Calcutta, 1917 en CH. R. DAS 
"India for Indians", 3d. ed., Madras, 1921. 

71) KOHN, a. W. p. 303. 
72) cf. Over hem G. SIMON "Die gegenwärtige Lage des Islams", N.A.M.Z., 

Jan. 1932, pp. 19 vvo en R. L. BAKER" The Aga Khan", Current History, New 
York, Sept. 1935, pp. 591 vvo Hij zelf schreef "India in Transition, A Study in 
political revolution", London, 1918. 

73) MEREDITH TOWNSEND had in zijn "Asia and Europe" reeds gezegd 
"Aziaten hebben werkelijk een bewonderenswaardige gave zoowel om een 
groot man te ontdekken als om hem te volgen, dikwijls onder omstandigheden, 

v 
( 
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waarbij verschillen in afstamming en godsdienst en zelfs van ras zulk een 
ontdekken en volgen nauwelijks mogelijk zouden doen schijnen". 

74) Ter adstrueering daarvan volge hier een citaat uit AN. K. COOMARAS
WAMY'S "Essays in national ldealism", London, 1910 (cf. ook zijn vroeger 
verschenen boek "The Message of the East", Madras, 1909): "Wanneer wij 
zeggen: "India voor de Indiërs", schreef hij, "dan is dat niet alleen omdat wij 
ons India voor ons zelf willen, maar omdat wij gelooven, dat ieder volk zijn 
eigen taak heeft in de lange geschiedenis van den menschelijken vooruitgang, 
en dat volken, die niet vrij zijn om hun eigen individualiteit en hun eigen 
karakter te ontwikkelen, ook niet in staat zijn datgene bij te dragen tot het 
geheel der menschelijke cultuur, dat de wereld terecht van haar verwacht. Wij 
hebben te toonen, dat de mensch heer en niet slaaf van de techniek kan zijn, 
die hij zelf geschapen heeft. De ware nationalist is een idealist. Hij begrijpt, 
dat het nationalisme meer een plicht dan een recht is, en dat de plicht de 
nationale dharma te behouden, met geestelijke slavernij onvereenigbaar is, en 
daarom zoekt hij zichzelf te bevrijden en met anderen zijn land". 

In denzelfden geest schreef BIPIN CHANDRA PAL (cf. zijn "Non-cooperation", 
Calcutta, 1920): "India's toekomst is een zaak van nationale ontwikkeling. Wij 
verlangen geen parlementaire of andere instellingen, die ons van buiten af 
worden opgedrongen, wij wenschen onze eigen instellingen in overeenstemming 
met onze nationale historie en ons nationale karakter te ontwikkelen. Wat ik 
voor India begeer is het groeien van een groote geestelijke wedergeboorte 
van heel het volk. En die is reeds begonnen". 

75) In Aug. 1917 werden deze officiëel geformuleerd. In deze verklaring 
stond o. a., dat de Engelsche politiek voortaan gebaseerd zou zijn op het 
principe van de "progressive realization of responsible self-government" en 
"the increasing association of Indians in all branches of the administration". 
Zie ook de desbetreffende artikelen in de "Government of India Act" van 
1918, cf. "India in 1930-'31", p. 6. 

76) Zoo stond er bijv. in de Chelmsford-Montagu-Reform (de Government 
of India Act van 1'919): "Tijd en wijze van iedere vooruitgang (in India) 
kunnen alleen door het (Engelsche) Parlement worden bepaald." 

77) Over dezen grootste der Indische leiders is een massa litteratuur ge
publiceerd. Van zijn eigen hand verschenen o. a. "Hind Swaraj" (Indian Home 
Rule), Madras, 1921; "Neethi Dharma" (Ethical Religion), Madras, 1922; "The 
Story of my Experiments with Truth" (autobiographie); Ahmadabad, dl. I, 
1927, D\. 11, 1929. Een Neder\. vertaling van GANDHI'S autobiographie ver
scheen in 1931 bij Loghum Slaterus' UitgeversMij. te Amsterdam. Zijn rede
voeringen en geschriften uit zijn Z.-Afrikaansche periode werden verzameld 
in "Speeches and Writings of M. K. Gandhi", with introd. bij C. F. Andrews, 
Madras, 1918; zijn Indische redevoeringen, telkens opnieuw uitgebreid en her
drukt, in "Mahatma Gandhi, Life, Writings and Speeches", foreword bij Mrs. 
Sarojini Naidu, Madras. 

Van de belangrijke boeken over hem noem ik slechts enkele van de meest 
belangrijke: C. F. ANDREWS "Mahatma Gandhis Ideas", London, 1929; id. 
"Mahatma Gandhi at Work", London, 1931; M. RUTHNASWANY "The Political 
Philosophy of Mr. Gandhi", Madras, 1929; ROMAlN ROLLAND "Mahatma 
Gandhi", Paris, 1923; FRIEDR. HElLER "Gandhi" in "Christlicher Glaube und 
indisches Geistesleben", München, 1926; WILLI KOBE "Mahatma Gandhi's Welt
und Lebensanschauung", Hamburg, 1925; G. V. ATHALY "The Life of Mahatma 
Gandhl", Poona, 1923; J. F. BRY ANT "Gandhi and the lndianisation of the 
Empire''', Cambridge, 1924; "M. K. Gandhi, The Man of the Moment", by 
FRIENDS and FOES, Calcutta, 1921; R. M. GRAY and M. C. PAREKH "Mahatma 
Gandhi, an Essay in Appreciation", 1924; Prof. KALELKAR "The Gospel of 
Swadeshi", Madras, 1'922; KARL HARTENSTEIN "Gandhi. Eine Auseinander
A. St. 3-m. X 4 
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setzung zwischen Evangelium und indischer Geisteswelt," (Basier Missions
studien, Heft 7), Stuttgart, 1930; WAL TER GABRIEL "Gandhi, Christus und 
wir Christen", Halle-SaaIe, 1931; KENNETH SAUNDERS "Whither Asia ! A Study 
of three Leaders" (de eerste van deze drie biographieën handelt over GANDHI), 
New York-London, 1933; H. G. VAN BEUSEKOM "Gandhi in zijn beteekenis 
voor de toekomst van Britsch-Indië", 3e dr., Den Haag, z. j. (1930?). 

Over den tijd, en de omstandigheden waarin hij optrad handelen: W. W. 
PEARSON "The Dawn of a New Age", Madras, 1922; Sir VALENTINE CHIROL 
"India Old and New", London, 1921; BERN. HOUOHTON "The Revolt of the 
East", Madras, 1921 en T. L. VASWANI ,,India arisen", Madras, 1922. 

Over het werk van GANDHI in de latere jaren raadplege men ook: V. H. 
RUTHERFORD "Modern India, its problems and solution", London, 1926; j. C. 
KLÖTZEL "Indien im Schmelzfiegel", Leipzig, 1930 (van dit boek verscheen 
bij De Haan in Utrecht een Ned. vertaling onder den titel "Britsch-Indië in 
de Smeltkroes"); j. C. WINSLOW and V. ELWIN "The Dawn of lndian Pree
dom", London, 1931; fENNER BROCKWAY "lndien", Berlin, 1930; W. E. S. 
HOLLAND "The Indian Out-Look. A Study in the way of Servi.ce", London, 
1926; Dr. RAOHu Vira "Uit de praktijk der Geweldloosheid", Arnhem, 1931 
(met een fijnzinnige inleiding van Mevr. MENR. ROLAND HOLST-V. D. SCHALK); 
en ALFONS VÄTH "Die lnder", freiburg i. B. 1934. 

GANDHI heeft, eerst in Z. Afrika, later (sinds 1914) ook in India het principe 
der geweldloosheid en ziele-kracht (ahimsa en satyagraha) gepropageerd. Daar
toe stichtte hij reeds een jaar na zijn terugkomst in India een Ashram dichtbij 
Ahmadabad. Hij was overtuigd, dat geweldlooze tegenstand (iets anders dan 
passiviteit), indien deze slechts algemeen werd, een kracht kon ontwikkelen, die 
op den duur het militairistisch imperialisme en het kapitalistisch industrialsme 
van het Westen zou kunnen overwinnen en zoo de zelfregeering van India 
(swaraj) tot stand brengen naar eigen beginselen. 

78) A. w. p. 315. 
79) VAN BEUSEKOM, "Gandhi", pp. 47 vvo 
80) Over de gebroeders All, (m. n. over MOHAMMED All, die in 1931 stierf) 

zie G. SIMON "Die gegenwärtige Lage des lslams" N.A.M.Z., jan. 1932 pp. 59 vvo 
en M. TITUS "Indian Islam", London, 1930. 

81) De botsingen ontstaan meestal naar aanleiding van belemmeringen elkaar 
wederzijds aangedaan bij het uitoefenen van hun eeredienst. 

De oorzaken liggen echter veel dieper. De Mohammedanen zijn numeriek ver 
in de minderheid, maar ze hebben de thans nog levende traditie achter zich 
van een heerschappij gedurende meer dan 7 eeuwen over India. De vrees voor 
een mogelijke herhaling dezer Mohammedaansche heerschappij beheerscht voor 
een groot deel de politiek der Hindoes. Van rassentegenstellingen is hier zoo 
goed als geen sprake, want verreweg het grootste gedeelte der Indische 
Mohammedanen is van Indische afkomst. De geschiedenis van het Indische 
volk leert hier weer eens te meer, dat wereldbeschouwing en levenswijze be
slissend zijn voor het lof der volkeren en niet zuivere rasfactoren. De verschillen 
in historis;ch, cultureel en godsdienstig opzicht zijn echter zoo groot, dat ze 
een duurzaam samengaan vrijwel onmogelijk maken. Daarom getuigt het te 
meer van den grooten invloed, dien een figuur als GANDHI ook in het Moham
medaansche kamp weet uit te oefenen, dat van zulk een samengaan incidenteel 
nog sprake kan zijn. 

Over de verhouding tusschen Hindoe's en Mohammedanen zie men, behalve 
de desbetreffende hoofdstukken in de in aant. 77 genoemde litteratuur, het 
oriënteerend artikel van Dr. H. KRAEMER "De Islam in hedendaagsch Britsch
Indië", De Opwekker, 1931, m. n. pp. 338 vvo 

82) cf. BEPIN CHANDRA PAL "Non-coöperation", Calcutta, 1920. 
83) cf. VAN BEUSEKOM "Gandhi", p. 50. 

) , 
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Si) id., p. 64. 
S5) cf. de inleiding van Mevr. ROLAND HOLST-V. D. SCHALK in het boek van 

Or. RAGHU VIRA "Uit de Praktijk der Geweldloosheid", Arnhem, 1931, p. 14. 
SH) Het eerste deel van het Simon-Rapport vermeldt 2300 verschillende kasten. 

Buitendien leven er volgens den census van 1931 in India meer dan 50 millioen 
"outcasts", veelal paria's, of "onaanraakbaren" genoemd; zie hiervoor o. a. 
G. C. GHURYE "Castle and Race in India", London, 1"932 en C. BECKER 
"Indisches Kastenwesen und christliche Mission", Aachen, 1921. Over den strijd 
van GANDHI tegen deze en andere sociale ongerechtigheden, cf. FRED. F. FISHER 
"The silent revolution", New Vork, 1920; ARN. LEHMANN "Gandhi im Kampt 
um die indische Volkwerdung", N. A. M. Z., Mrt. 1935, pp. 73v.v.; P. OOM MAN 
PHILIP "The Haryan Movement in India", [nt. Rev. of Miss., Apr. 1935 pp. 
162 v.v. en H. G. ALEXANDER "Mr. Gandhi and the untouchables", Co nt. Rev. 
Febr. 1935 pp. 194v.V. 

87) Bekend is, hoe GANDHI telkens weer door een persoonlijk vasten boete 
doet voor de fouten door zijn volgelingen begaan en daardoor hen tot berouw 
en verandering wil brengen. 

Een treffend voorbeeld van den 1I1vloed, dien hij door zulk een handelwijze 
weet uit te oefenen, is het volgende. 

In Sept. 1924 had een bloedig s3.mentrdfen tusschen Hindoe's en Mohamme
danen plaats gehad in Kohat. GANDHI besloot nu, als boete voor dit feit, 21 
dagen te vasten. Hij vaardigde een manifest uit, waarin hij o. a. zeide: "Laat 
mij hopen, dat mijn vasten een doeltreffend gebed zal zijn voor alle Hindoes 
en Mohammedanen, die tot nu toe samengewerkt hebben, dat zij niet zullen 
eindigen met zelfmoord te plegen. Ik noodig alle gemeenschappen uit, de 
Engelsche inbegrepen, om samen te komen en een einde te maken aan dezen 
strijd, die den godsdienst en de menschheid onteert." 

Op den tienden dag van zijn vasten kwam een eenheidsconferentie in Delhi 
bijeen, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende godsdiensten 
in India, o. a. ook van den Nationalen Christen-Raad. GANDHI zelf lag doode
lijk verzwakt in een ander deel van de stad, maar zijn geest oefende een zoo 
sterken invloed uit op de besprekingen, dat tal van besluiten konden worden 
genomen, om allerlei grieven weg te nemen, terwijl een permanente commissie 
werd ingesteld om verdere geschillen uit den weg te ruimen. 

Op den een en twintigsten dag van het vasten verzamelden de leiders zich 
in de woning van GANDHI, met eenige Engelsche en andere vrienden. Na 
gemeenschappelijk gebed las de Mohammedaan [MAN SAHIB de eerste Soera van 
den Koran, waarna GANDHI's vriend, zendeling ANDREWS, een christelijk lied 
zong, terwijl tenslotte een Hindoe enkele verzen las uit de Oepanishads. 

Aan het einde der bijeenkomst eischte GANDHI van elk der aanwezigen ver
draagzaamheid voor elkanders godsdienst en gewoonten, en de belofte om te 
werken voor de eenheid van het Indische volk. (cf. VAN BEUSEKOM "Gandhi", 
p. 65 v.). 

SH) Ondanks allerlei betrekkelijk groote verschillen, zijn T AGORE en GANDHI 
geestelijk toch één. 

[n zijn roman "Das Heim und die Welt" beschrijft TAGORE de taak van het 
Indische nationalisme (cf. ook zijn "Nationalism" J. India, zegt T AGORE, heeft 
een bijzondere taak. India is het land, waar verschillende rassen samen
wonen en indien India's nationalisme de oplossing vindt van het rassenprobleem, 
kan dat voor heel de menschheid van beteekenis zijn. Oudtijds heeft India 
getracht het rassenprobleem op te lossen door de instelling van het kasten
stelsel, maar deze oplossing is in den modernen tijd onhoudbaar gebleken. Het 
rassenprobleem is gebleven en het kastenstelsel heeft er nog het probleem van 
de "onaanraakbaarheid" der kaste-Ioozen aan toegevoegd. [n overeenstemming 
met haar eigen karakter en historie zal India tot een nieuwe oplossing moeten 



52 DS. H. BERGEMA 

geraken. Daarbij wil T AGORE echter ook samenwerking met de geheele mensch
heid. Van de non-coöperation van GANDHI is hij een beslist tegenstander. "India'" 
ontwaken", zegt hij "is met het ontwaken der geheele wereld verbonden. Ieder 
volk, dat zich heden ten dage in zkhzelf opsluit, werkt in tegen den geest van 
den nieuwen tijd". 

Vanuit zijn school-centrum Shanti-niketan (oord des vredes) tracht TAGORE 
het volk te beïnvloeden en te doen rijpen voor zijn taak, door de eigen cultuur 
van India tot een levende grootheid te doen worden in de harten zijner leer
lingen. In 1921 stichtte hij hier ook een universiteit, de Visva Bharati, waar 
Indische en Europeesche professoren eendrachtig samenwerken in den geest 
van T AGORE. Men zie over hem: E'. ENGELHARDT "Rabindranath Tagore als 
Mensch, Dichter und Denker", Berlin, 1924. 

89) cf. KOHN, a. w. p. 329. 
90) Men zie daarvoor C. F. ANDREWS ,.India and Britain. A Moral Challenge". 

S. C. M. Press, 1936. 
91) cf. "Uit de Praktijk der Geweldloosheid", pp. 35 v.v. en "India in 1930-

'31", p. 68. 
92) ..India in 1930-'31", p. 66 en pp. 106 V.V. 

93) d. Dl. I en II van het Simon-rapport, London, 1930. De reactie in India 
op deze voorstellen beschrijft C. F. ANDREWS in zijn ..India and the Sim on
Reporf', London, 1930. Zie ook "India in 1930-'31", p. 67. 

In Maart 1933 werden de Britsche regeeringsvoorstellen voor een nieuwe 
Indische Grondwetsherziening voor het eerst gepubliceerd in een zgn. Witboek. 
Volgens deze nieuwe grondwet krijgen al de elf Indische provincies zelfbestuur 
(cf. over de tegenwoordige autonome gebieden HEYTING "De inheemsche auto
cratie in Br. Indië", De Ind. Gids, Juli '31 pp. 577 v.v.), terwijl een Federale 
Regeering verantwoordelijk wordt gesteld voor de bestuursvorming in het 
geheele gebied. De Onderkoning staat aan het hoofd der Federatie en onder
houdt de relatie's met de Staten, voorzoover deze buiten de federale sfeer 
vallen. Hij heeft naast zich een ministerraad, die aan de Wetgevende Ver
gadering verantwoording schuldig is. Hijzelf behoudt de persoonlijke leiding van 
drie departementen, nl. van defensie, van financiën en van buitenl. zaken. 

De Wetgevende Vergadering bestaat uit twee Kamers, de "Upper-Chamber" 
van 260 leden (daarvan worden 100 aangewezen door de zelfbesturende vorsten, 
160 leden door de leden der provinciale raden en 10 benoemd door den 
onderkoning) en de "Lower Chamber" van 375 leden (daarvan worden 125 
benoemd door de vorsten, terwijl de anderen direct worden gekozen naar gelang 
van het aan iedere provincie toegewezen aantal zetels en overeenkomstig de 
verschillende gemeenschappen en belangen in iedere provincie). 

Van de Indische bevolking bezit echter slechts 2 à 3'j,; het stemrecht voor 
het Lagerhuis. Voor de Provo Raden is dat percentage hooger, nl. 15 (Ir. 

94) Zie behalve de litt. in aantt. 77 en 86 ook Sir JOHN CUMMING "Modern 
India. A co-operative study", London 1931 en van denzelfden schrijver e. a. 
"Political India 1832-1932. A cooperative Survey of a century", London, 1932. 
Voorts: J. COATMAN "Years of Destiny. India 1926-1932," London 1932; Lord 
IRWIN "Indian Problems", London, 1932; H. C. E. ZACHARIAS "Renascent India. 
From Ram Mohan Roy to Mahandas Gandhi", London, 1933; A. R. BANNERjEE 
"The Indian Tangie", London 1933; en Lady HARTOG "Living India", London 1935. 

95) cf. KOHN, "Gesch. der nationalen Bewegung", pp. 100 V.V. 

96) cf. H. G. MASARIjK "Zur russischen Geschichts- und Religionsphilosophie", 
Jena, 1913; E. VON RADLOFF "Russische Philosophie", Breslau, 1925, pp. 26 V.V. 

("Die Westier und die Slawophilen") en G. SACKE "Solowjews Geschichts
philosophie", Berlin, 1929 pp. 114 V.V. 

97) In "Die Frage der nationalen und kolonialen Politik und die dritte Inter
nationale", aangehaald door KOHN, a. W. p. 104. 
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98) In zijn "Theorie und Praxis des Leninismus", aangehaald door KOHN, 
a. w. p. 105. 

99) KOHN, a. w. p. 112 v. Zie ook ELIAS HURWICK "Die Orientpolitik der 
Driften Internationale". Berlin, 1922; LEO PASVOLSKY "Russia in the Far East", 
New Vork, 1922; RENÉ FÜLOP-MILLER "Die Bolschewisierung des Orients" 
(in "Geist und Gesicht des Boischewismus," Wien, 1925); "Moskou en het 
Oosten" in de Ind. Gids van Febr. 1930 (speciaal over de revolutionaire actie 
van de "Pan Pacific trade Union"), en G. WELTER "Histoire de la Russie 
communiste, 1917-1935", Paris, 1935, pp. 189v.V. 

100) cf. daarvoor behalve de in de vorige aanteekening vermelde litteratuur 
ook het artikel "De koloniale Tactiek der Sowjets" in De Ind. Gids van Mrt. 
1931. 

101) Op het "Instituut voor communistische Propaganda in het Oosten". 
102) cf. Dr. W. K. "Bet Bestaan van Communistisch Gevaar in de Koloniën, 

in het 5de extra nummer van "Geloof en Vrijheid", Nov. 1930. 
103) cf. KOHN, a. W. p. 113. 
104) In de oproep tot dit Congres staat o. a.: "Boeren en arbeiders van het 

nabije Oosten, wanneer gij U organiseert, wanneer gij uw eigen arbeiders- en 
boerenraden opricht, wanneer gij u bewapent, wanneer gij u aansluit bij het 
roode leger van arbeiders en boeren uit Rusland, dan zult gij in staat zijn om 
den vreemden kapitalisten het hoofd te bieden en uw eigen zaken te regelen 
ten voordeele van uzelf en van de arbeiders der geheele wereld." Tijdens een 
der samenkomsten van het Congres verklaarde SINOWjEFF: "Onze voor
naamste strijd geldt het Engelsche kapitalisme. Maar tegelijkertijd willen wij bij 
de arbeidersmassa's van het Oosten opwekken de haat en de wil de klasse der 
rijken zonder onderscheid te bevechten, wie ze ook mogen zijn." 

105) In de "Iswestja" van 18 Oct. 1925 schreef SINOWjEFF: "De Sowjet Unie 
is de groote verwachting van het ontwakende Oosten. De groote revolutie, die 
Rusland van een kerkhof der volkeren in een "familie van gelijkgerechtigde 
naties" veranderd heeft, is de lichtende wegwijzer geworden voor de onder
drukte volksmassa's van het Oosten. Dat is de kracht, waarop de Sowjetunie in 
haar buitenlandsche politiek kan steunen en die haar zulk een beteekenisvol 
gewicht verleent. Dat is ook de reden, waarom het Westersche en in het bij
zonder het Engelsche imperialisme zich storten wil op de Sowjetunie." 

Vijf jaar later (27 Juni 1 930), schreef de "Prawdd', het officiëele orgaan 
van de Communistische partij, (ter gelegenheid van het 16e Congres van de 
partij): "Het onmetelijk gebied der koloniën en semi-koloniën is tot een onuit
doofbare haard van de revolutionaire beweging geworden. De koloniale revo
luties, die thans worden voorbereid, zijn een rechtvaardige straf voor de inter
nationale bourgeoisie, voor de roofpolitiek, die zij sedert vele jaren in de kolo
niën voert. De wereld der koloniën is in beweging gekomen. De landen, die tot 
dusver met gelatenheid het imperialistisch juk hebben gedragen, zijn thans 
machten van belang geworden, die knagen en schudden aan de overheersching 
van het internationaal imperialisme". Ten slotte, om nog één voorbeeld te 
noemen, nauwelijks een jaar geleden verklaarde MOLOTOFF, de voorzitter van 
den Raad van Volkscommissarissen, dat het land trotsch mocht zijn op de be
haalde successen. Thans, zoo roemde hij, beginnen zich voor de volken der 
Sovjet-Unie de mogelijkheden te openen van een groote materiëele en cultureeIe 
ontwikkeling, aangezien het Sowjet-bewind alle rijkdommen, vormen en kleuren 
der nationaliteiten heeft gehandhaafd. cf. BAARBÉ, "De Spanning in het Verre 
Oosten", St. des Tijds, Jan. 1935, p. 93. De Aziatische politiek van de Derde 
Internationale heeft ook die van de Tweede Internationale sterk beïnvloed. Zoo 
nam bijvoorbeeld het Congres van de Tweede Internationale van Aug. 1925 te 
Marseille de volgende Resolutie aan betreffende het Oostersche vraagstuk: "De 
Socialistische Arbeiders Internationale begroet het ontwaken van de arbeidende 
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volksmassa's van China, Indië en de Mohammedaansche wereld met blijdschap. 
Zij verplicht alle Socialistische partijen een voortdurenden en energieken strijd 
te voeren voor het zelfbeschikkingsrecht der onderworpen volken van Azië en 
Afrika." 

106) Nadat op het eerste Congres van Sowjet-republieken in Moskou (30 Dec. 
1922) de grondslag was gelegd, werd den 6den juli 1923 de uitgewerkte grond
wet van de Unie der Socialistische Sowjet-republieken door het executief 
Comité aangenomen. De Unie heeft ten doel steeds meer volkeren als vrij,: 
medewerkende staten in zich op te nemen. Ze blijven geheel vrij in de inrichting 
van inwendige staatkundige en maatschappelijke aangelegenheden, mits ze zich 
het ideaal van een Socialistische Sowjet-republiek ten doel hebben gesteld en 
zich gevoegd hebben binnen het maatschappelijk geheel der Unie. Deze zgn. 
"nationaliteiten-politiek" van het Bolsjewisme, door STALIN reeds in de jaren 
van den burgeroorlog geïnaugureerd, gaat uit van het beginsel, dat de natio
nale aspiraties der verschillende Aziatische volkeren gewekt en bevredigd moeten 
worden om juist daardoor de begeerte naar afscheiding en volledige politieke 
en economische zelfstandigheid te doen verdwijnen. cf. G. WEL TER "Hist. de la 
Russie Communiste", Paris, 1935 en JAN ROMEIN "Van Tsarenrijk tot Sowjet
Unie" en "Het Ontwaken van Azië" (hoofdstuk 183 en 184 van de "Nieuwe 
Geïllustreerde Wereldgeschiedenis", Amsterdam, 1931). Zie ook LouIS FISCHER 
"The Soviets in World A ffairs" , 2 vols., London, 1930 en VALER IU MARCU 
"Lenin, Samenzweerder en dictator in het Oosten", 1930. 

107) cf. B. GOLDMAN"Red Road through Asia", London, 1934. 
108) Zie hoofdstuk VI, paragr. 1 en 4. Het is merkwaardig na te gaan hoe 

het Sowjet-bewind zich heeft gesteld tegenover den godsdienst dezer landen. 
Het anti-religieuze Bolschewisme kan op den duur ook het Mohammedanisme 
niet dulden binnen zijn gebied, maar het kon in dezen tijd gebruik maken van 
het saecularisatie-proces, dat zich door de aanraking met de Westersche cultuur 
reeds tientallen van jaren bezig was te voltrekken. De communistische invloed 
heeft bewust meegeholpen dit proces te verhaasten. cf. o. a. jOSEPH CASTAGNE 
"Le Bolchévisme et l'lslam. Les Organisations Sovietiques de la Russie Musel
manne," Revue du Monde Musulman, no. SI, Paris 1922 en "Le Bolchévisme 
et l'Islam hors de Russie", Revue du Monde Musulman, no. 52, Paris, 1922. 
Zie ook "La Législation Sovietique contre la religion", Orientalia Christiana, 
nr. 26, Rome, 1926; W. CH. EMHARDT "Religion in Sowjet-Russia", London, 
1929; FE DOR STEPUN "Die Idee der Revolution und die national-religfijsen, 
Grundlagen des Bolschewismus", Arch. f. Soz. wiss. u. Soz. pol., 1929 v.; "Das 
schwarze Buch (Sturm des Himmels), Dokumente zum Kampf gegen die Kirche", 
Eingel. von Peter v. Struve, 1923; LEOP. POHL "Die Vernichtung Goffes", 
Berlin, 1930; L. H. GRONDIJS "De Russische Moslims onder het oude en nieuwe 
bewind", "De Gids, jan. 1931; RENÉ MARTEL "Le Movement antireligieus en 
U.R.S.S.", Paris, 1932; A. ZIEGLER "Die Russische Gottlosenbewegung", Mün
chen, 1934; en PAUL CATRICE "Islam in Central Asia", The Moslem World, 
july 1934, pp. 246vv. 

109) Bij deze gelegenheid hield de Sowjetgezant KARACHAN een rede, waarin 
hij o. a. zeide: "Het hijschen van de roode vlag beteekent ... dat de dag der 
bevrijding der geheele wereld nadert. Deze vlag is het symbool van de vrijheid 
en onafhankelijkheid van allen en moet daarom vooral dierbaar zijn aan de 
onderdrukte volken van Azië, die meer lijden dan anderen ... Voor China is 
zij het teeken der vriendschap van haar eenigen belangloozen bondgenoot. 
Omringd als het is door vijanden en gevaren, zal het tenminste voortaan niet 
meer alleen staan. Hoeveel het ook geleden heeft van de overmacht van zelf
zuchtige en hebzuchtige mogendheden, China, met zijn hoogstaande en krachtige 
beschaving, zal er zeker te zijner tijd in slagen de binnenlandsche rust te 
herstellen en de buitenlanders te overwinnen. Maakt u niet bezorgd over uw 
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tijdelijke zwakte. Ook wij waren eens zwak als gij, maar hebben de over
winning behaald door onze eenheid onder de roode vlag. Neemt daarom ook 
de roode vlag als symbool van de worsteling voor de vrijheid. De laatste dag 
van het imperialisme nadert. Het zal geen weerstand kunnen bieden aan de 
door de Sowjets tot stand gebrachte eenheid van alle onderdrukte volken, 
waarin gij, vierhonderd millioen Chineezen, de voornaamste plaats inneemt. 
Tezamen zullen wij het graf delven van het imperialisme" (cf. LEON WIEGER, 
"Chine Moderne", dl. V (1924), p. 190, aangehaald door j. j. L. DUYVENDAK 
"China tegen de Westerkim", Haarlem, 1927 p. 264). 

110) cf. j. j. L. DUYVENDAK "De Roode Lijmstok" in "China tegen de Wester-
kim" pp. 259 vvo 

111) cf. KOHN, a. w. p. 129v. 
112) 'cf. DUYVENDAK, a. w. p. 274. 
113) cf. BAARBÉ "De Spanning in het Verre Oosten" St. d. Tijds, jan. 1935, 

p. 92. 
114) cf. W. J. LUCARDI "Het Communisme in China", De Indische Gids, 

Mrt. 1931 pp. 193 vvo en j. MAURER "Wird China Bolschewistisch werden?" 
N.A.M.Z. Sept. 1933 pp. 305 vvo Voor de communistische actie in Indo-China 
zie men "De woelingen in Indo-China", De Ind. Gids, juli, 1930 pp. 584 VVo 
Over de interkoloniale samenwerking tegen het communisme in het Oosten 
handelt het uitvoerig rapport van Dr. HARLOFF, oud-lid van den Raad van 
Indië, dat hij in 1933 heeft ingediend bij het "Institut Interparlementaire de 
Commerce" te Genève. 

115) In 1930 heeft de landsdrukkerij van Sowjet-Rusland een studie over 
"Het Japansche Imperialisme" het licht doen zien, waarin japan niet minder 
dan de Westersche mogendheden als de groote vijand van den Russischen 
heilsstaat wordt beschreven. Het is de taak van de Sowjet-Unie ook het 
japansche volk uit den greep van dit "Oostersche imperialisme" te bevrijden. 
En Moskou is van zijn overwinning verzekerd. De brochure eindigt dan ook 
met deze woorden: "Het leenhoorige Japan is onder onze oogen ineengestort ... 
onder de oogen van Ruslands tegenwoordige pioniers zal ook het kapitalistische 
japan ineenstorten, het land van trusts, kruisers en politie-spionnen, van 
hongersnood onder de volksmassa's, het land van uitbuiting en verdrukking der 
arbeiders-klasse, het land van prostitutie, tuberculose en zelfmoord." 

Moskou vergeet echter, dat aan het Russisch-japansche confIkt van dezen 
tijd nog een andere tegenstelling ten grondslag ligt. Terecht heeft de corres
pondent van het Handelsblad te Tokio daarop kortgeleden nog gewezen (in 
een art. in het Alg. Handelsblad van 19 Mrt. 1936). "Aan de geleidelijk steeds 
grooter wordende scherpte in de verhouding tusschen de twee mogendheden", 
zegt hij in dat artikel, "ligt de fundamenteele tegenstelling ten grondslag 
tusschen de tegenstanders wat betreft het territoriale en het staatkundige 
aspect," de tegenstelling nl. tusschen het communisme en de religieuze Keizer
idee, waaraan japan de eeuwen door is trouw gebleven. Naast het motief van 
mededinging naar de hegemonie in Azië, nog onlangs verscherpt door het 
eind Maart 1936 gesloten pact van wederkeerigen bijstand tusschen de Sowjet
U nîe en de republiek Buiten-Mongolië, is ook deze tegenstelling een factor 
van groote beteekenis bij de beoordeeling van het Russisch-japansch conflict 
in het verre Oosten. 
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Inleidende opmerking. 

In het hier volgende artikel wordt getracht GLADSTONE als Christen

Staatsman te waardeeren. Het gaat dus niet allereerst om een stuk ge

schiedenis, noch om een biografie. Hieruit wordt verklaard dat wij 

aan GLADSTONE'S latere jaren, welke aan dramatische spanningen 

overigens rijk genoeg zijn, geen aandacht behoeven te besteden. 

Ten einde den draad van mijn betoog te kunnen vasthouden, heb ik 

zooveel mogelijk toelichtingen naar een tweede hoofdstuk "Aanteeke

ningen" verwezen en er naar getracht in het eerste hoofdstuk alleen 

datgene onder te brengen wat voor mijn onderwerp in den engsten 

zin noodig was. Om een goed begrip te krijgen van wat GLADSTONE 
en zijn tijd bewogen heeft zal de lezer, indien hij de Engelsche ge

schiedenis niet goed meer kent, de "Aanteekeningen" bij het lezen 

van het eerste Hoofdstuk moeten raadplegen. Verder zijn in de "Aan
teekeningen" Gladstoniana opgenomen, die niet op een dragelijke wijze 
in het verband van het betoog konden worden ingelascht. 

HOOFDSTUK 1. 

De woorden, waarmede GROEN VAN PRINSTERER den zin van zijn 

levenswerk heeft willen aangeven: Een Staatsman niet, een Evangelie

belijder ! veroorzaken op het eerste gezicht de moeilijkheid, als zou de 

Christen-Staatsman GROEN VAN PRINSTERER ten aanzien van zijn 

eigen positie een min of meer Doopersche opvatting zijn toegedaan 

geweest, alsof Staatsman zijn en Evangelie belijden niet zouden kunnen 
samengaan. 
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De geschiedenis van GROEN lost deze moeilijkheid geheel op en 

doet zien dat de uitlegging van GROENS zinspreuk in een andere rich

ting moet worden gezocht. De spreuk bevat minder een beginsel aan

duiding dan een casuspositieteekening. Zij geeft te kennen dat GROEN 

als Evangeliebelijder, als gangmäker van een op Schriftmatige ge

gevens en op Christelijk-Nederlandsche tradities berustende politiek 

onder de Staatslieden van zijn tijd in zijn Vaderland geen plaats kon 

innemen. Ook dat GROEN, gezien de beginselverhoudingen van zijn 

tijd, een positieve medewerking in het Staatsbestuur niet mocht ambi

eeren. Het Evangeliebelijden ware anders de fado in het Staatsman

zijn gespoord. Vandaar de Mozeskeuze : Een Staatsman niet, een 

Evangeliebelijder ! 
Niet anders is het met de spreuk: In ons isolement ligt onze kracht. 

GROEN vertaalt isolement door beginselvastheid. Maar er zit nog iets 

meer in dat woord. Het geeft ook een feitelijken toestand aan. Het be

teekent beginselvast zijn als oppositie tegen een overmachtige meer

derheid. Met deze spreuken is GROENS staatkundige loopbaan uitge

teekend. De resultaten van dezen gestadigen droppel tegen den steen 

van het onhistorisch dodrinarisme waren voor een volgende generatie. 

Totaal anders is de loopbaan van GROENS tijdgenoot GLADSTONE. 1) 
De kernspreuken, welke bij GROEN zijn levensloop markeerden, ont

breken ten eenenmale bij GLADSTONE. Diens levensloop was veelszins 

aan dien van GROEN tegenovergesteld. Dit bemoeilijkt voor Neder

landsche oogen het zien van GLADSTONE'S Christen-Staatsmanschap. 

En in zekeren zin voor aller oogen, voorzoover men tenminste verwacht 

dat aan de antithetische houding, waarmede de Christen in de wereld 

staat, organisatorisch een vorm zal worden gegeven. Dit nu is bij 

GLADSTONE in politicis niet het geval geweest. Vooral hieraan is het 

te wijten dat men op GLADSTONE als Christen-Staatsman niet steeds 

een juisten kijk gekregen heeft. 

Er zijn twee geprononceerde opvattingen omtrent GLADSTONE. Aller

eerst die, waarbij men GLADSTONE ziet als "ein ungeheuer kleiner 

Finger von Beaconsfield", zooals hij ineen boek van KNUT HAMSUN 

genoemd wordt. GLADSTONE beteekent dan: Pauze in het concert van 

DISRAELI. DISRAEU'S imperialisme is bij die opvatting het eenige Leit

motiv van de Engelsche politieke geschiedenis na het midden van de 

vorige eeuw. GLADSTONE'S kabinetten, naar de wet van het parlemen-
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taire stelsel gevormd, beteekenen dan slechts het rcculer pour mieux 

sauter van de tory-politiek. Het eerste kabinet GLADSTONE, het krach

tigste dat hij gevormd heeft, wordt dan tot een simpel intermezzo 

tusschen den dood van PALMERSTON (1865) en de komst van DISRAELI 

(1874), wier politiek, (modaliteiten "stammende uit verschil van milieu, 

traditie en gewijzigde omstandigheden daargelaten), dezelfde zou zijn 

en dat ook wel eenigszins is. GLADSTONE'S weinig gelukkige Soedan

politiek, de mislukking van de Home-Rule beweging, zijn halfslachtige 

houding in de Zuid-Afrikaansche moeilijkheden, vormen mede de argu

menten voor deze opvatting. De volledige acceptatie van wat GLAD

STONE verwerkelijkt had: een gezond financiewezen, vrijhandel en be

trekkelijke verbeteringen in Ierland 2), (disestablishment van de lersche 

kerk en lersche landwet) te samen met de "leap in the dark" in 1867, 

waarbij DISRAELI de kroon zette op GLADSTONE'S werk door aan 

Engeland het democratisch kiesstelsel te geven, waarvoor GLADSTONE 

de campagne had gevoerd, bevorderen deze zienswijze, waarbij GLAD

STONE dus steeds in de schaduw van DISRAELI staat. 3) 

Het behoeft geen betoog dat deze GLADSTONE-opvatting onjuist is. 

Een mensch die bezien wordt in het licht van zijn tegenstander, van 

wiens superioriteit men van te voren overtuigd is, zal daarbij nimmer 

tot zijn recht komen. Hoe gemakkelijk dit effect in casu verkregen 

wordt, blijkt b.v. uit een opmerking van MAUROIS: "GLADSTONE ne 

s'intéressait qu'à deux choses: la religion et la finance; Disraéli à mille 

choses, dont la religion et la finance." 4) Behoudens de chargeering 

van deze twee oordeelen die waarschijnlijk bij al dergelijke aphorismen 

wel noodig zal zijn, heeft deze mededeeling de werkelijkheid met zich 

mede. Evenwel beteekent "s'intéresser" bij GLADSTONE hier dat hij een 

buitengewoon bekwaam financier was en dat de religie een allesbe

heerschende plaats in zijn leven en denken innam; terwijl "s'intéresser" 

bij DISRAELI beteekent dat het saillante in het leven hem trekt en dat 

hij een zekere virtuositeit bezit in het er afscheppen van de room. Zoo 

beschouwd krijgt MAUROIS' opmerking een voor DISRAELI veel te 

gunstig, voor GLADSTONE te ongunstig relief, terwijl de appreciatie 

voor een gezond financiewezen en voor de religie die er uit spreekt, 

gelijk nul is. En hierdoor is GLADSTONE voor MAUROIS ten eenenmale 

niet te verstaan. 

De andere opvatting omtrent GADSTONE, welke aan GLADSTONE'S 

persoonlijkheid volle recht doet wedervaren is die, welke is neergelegd 
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in de groote biografie van JOHN MORLEY. MORLEY was minister in 

GLADSTONE'S laatste kabinet, te voren zijn particulier secretaris. Hij 

kende GLADSTONE en vereerde hem. Zoo valt het te verstaan dat 

MORLEY GLADSTONE wil geven wat hem toekomt. De daarvoor be

noodigde liefde en feitenkennis bezat MORLEY. Maar één ding miste 

hij. Hij had geen deel aan den geestelijken wortel waaruit GLADSTONE 

leefde. Dat wist hij ook. Opzettelijk laat hij dan ook terzijde, zooveel 

dat mogelijk is, GLADSTONE'S werkzaamheid op kerkelijk en gods

dienstig gebied. Het gevolg is dat GLADSTONE'S leven bij MORLEY 

een onjuiste richtlijn krijgt. Het bewijs voor deze stelling moet hoofd

zakelijk geleverd worden door het positieve deel van dit opstel. Nu 

reeds willen we er dit van zeggen: Het eerste kabinet GLADSTONE, 

waarmede GLADSTONE'S loopbaan als politiek leider van het Engelsche 

volk aanvangt, steunde op verschillende groepen. Op Manchester

mannen; op radicalen onder leiding van BRIGHT; op de Whigs, het 

rudiment van de oude Whigpartij van 1832, en op een deel der "Pee

lites" , tot welke laatste fractie GLADSTONE behoorde. 5) Het spreekt 

wel van zelf dat deze groepen noch in beginselen, noch in tradities 

overeenkwamen. Wel waren zij tot een gelijke conclusie gekomen ten 

aanzien van het concrete punt dat de Engelsche Staatsorganisatie 

diende te worden gedemocratiseerd. Door allerlei omstandigheden, 

waaronder deze overtuiging een breede plaats innam, coaliseerden 

deze groepen zich onder leiding van GLADSTONE om te komen o. a. tot 

kiesrechtverruiming en andere "democratische" maatregelen. Zoo werd 

GLADSTONE de bode van een nieuw tijdperk, de drager van de idee 

van "vrijheid en vooruitgang". Nu zijn deze beide woorden op zichzelf 

wel zeer aantrekkelijk, maar er kunnen zich een zeer gedifferentieerde 

reeks van dingen achter verschuilen, varieerende van het uiterst tech

nische tot het zwaar philosophische. Tal van tegenstellingen en grada

ties zijn daarbij mogelijk. Zoo was het ook hier. Allerlei verschillende 

bewegingen vereenigden zich en deden onder aanvoering van GLAD

STONE hun run op het Engelsche regeeringskasteel. In GLAOSTONE 

"the spirit of improvement is incarnate", schreef STUART MILL. 6) 

Er bestaat nu een neiging om GLADSTONE'S politieke werkzaamheid 

te doen zien als een uitvloeisel van de gedachtenwereld van STUART 

MILL: "Behind the Statesmen of the transition stood the philosopher, 

John Stuart Mill, whose writings were at the height of their influence 

in the 'sixties and 'seventies." 7) MORLEY, zelf een geestelijke nazaat 
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van MILL, identificeert GLADSTONE'S gedachtenwereld natuurlijk niet 

met die van den schrijver van "On Liberty". Maar zijn geheele boek 

beoogt toch te bewijzen dat GLADSTONE uit de sfeer der conservatief

godsdienstige bekrompenheid en aan de Kerk gebonden Staatkunde 

langzamerhand geëvolueerd is naar het aanvaarden van de idee van 

de "Iiberty". De schrijver voert daarvoor inderdaad een schat van 

argumenten aan, al erkent hij ook zeer wel dat zijn verleden GLAD

STONE altijd bijgebleven is. "The fundamentals of Christian dogma". 

zegt MORLEY, "are the only region in which Mr. Gladstone's opinions 

have no history." 8) En elders zegt hij van GLADSTONE: "He thought 

of the Church as the soul of the State." 9) Maar dat neemt niet weg 

dat hij er voortdurend op uit is om te laten zien hoe GLADSTONE 

een wijziging in zijn kijk op het politieke leven heeft doorgemaakt, 

waardoor hij van het oude stelsel van "national faith" en Test-act, 10) 

gekomen is tot de liberty-gedachte, zooals die op het Engelsche leven 

van het midden der vorige eeuw vat gekregen had en waarvan de 

promotors leefden in en voortkwamen uit een milieu dat het zijne niet 

was. Het lastige van deze op zich zelf juiste geschiedschrijving is 

echter dat de Iiberty-gedachte bij MORLEY, STUART MILL en hun deïs

tische voorgangers een vrucht was van principieel anti-christelijke op

vattingen. Bij GLADSTONE was liberty een noodzakelijke eisch van 

politiek beleid, los van bedoelde opvattingen, en in nauw verband l11et 
zijn begeerte naar handhaving van een Christelijken Staat. 

Die tweederlei mogelijkheid bij de appreciatie van "vrijheid" in het 

staatkundige is overigens voor Nederlanders ook wel duidelijk. Zoo 

b.v. als GROEN VAN PRINSTERER met instemming THORBECKE'S woord 

aanhaalt: "Van den revolutiegeest onderscheide men de orde van zaken, 

welke sedert en onder de revolutie heeft plaats gegrepen." 11) 

Het bezwaar tegen MORLEY is nu dat hij GLADSTONE'S levensgang 

al te eenvoutlig van uit zijn (MORLEY'S) libertybegrip waardeert, terwijl 

die levensgang toch eigenlijk - dat blijkt al reeds uit het boven van 

MORLEY zelf geciteerde - moet gewaardeerd worden van uit GLAD

STONE'S Christelijk-dogmatische begrippen, die immers onveranderd 

zijn gebleven. Doch dat houdt dan tevens in, dat de wijziging in 

GLADSTONE'S politieke houding een resultaat is, hetzij van gewijzigde 

feitelijke omstandigheden, hetzij van een gewijzigd inzicht in feitelijke 

omstandigheden, hetzij van alle beide. 

Onze taak teekent zich dus duidelijk voor ons af. 
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Wij hebben die feitelijke omstandigheden, Engelsche geschiedenis 
van 1800 tot 1870 in haar hoofdstrekking te onderzoeken. Wij moeten 
weten uit welke beginselen GLADSTONE leefde; welke die "fundamentals 
of christian dogma" waren, speciaal ten aanzien van de verhouding 
van Kerk en Staat, om dan GLADSTONE'S houding te toetsen. 

Vooraf dient nog iets te worden opgemerkt dat de sleutel is tot 
veel van wat anders duister zou blijven. In Engeland maakt men zeer 
scherp het onderscheid dat wij hier boven citeerden tusschen "geest" 
en "orde van zaken". Zoo zelfs, dat men geneigd is een orde van 
zaken met vreugde te begroeten ook al deugt de geest niet, die er in 
algemeenen zin het motief van is. Het gevaar dat hierin overal elders 
zou schuilen, het gevaar namelijk dat men van kwaad tot erger vervalt, 
wordt in Engeland verzwakt door de omstandigheid dat men niet 

doctrinair maar traditioneel ingesteld is. Doctrinarisme tracht steeds 
te bereiken de logische consequentie van een principieel uitgangspunt. 
Bij de traditie heeft men altijd een historisch uitgangspunt van waaruit 
men ageert. Bij doctrinairen bestaat het gevaar voor revolutie. Bij 
de traditie krijgt men het doortrekken van een historische lijn, waarbij 
de lijn wel eens omgebogen wordt, soms mede op indicatie van doc
trinaire ideeën, doch nimmer afgebroken. Traditie beteekent dus niet 
stilstand; integendeel, zij is verre van ongevoelig voor nieuwe ideeën, 
maar deze worden niet ad absurdum gevoerd, noch in een conservatieve 
verstarring, noch in een radicale breuk met het bestaande. Traditie 

houdt de publieke zaak in het spoor. Dat beteekent dus met betrekking 
tot de verhouding van geest tot orde van zaken, dat in Engeland een 
orde niet zoo heel spoedig het product van de een of andere bepaalde 
geest is. Eensdeels werkt de traditie als een zeef, die hetgeen al te 
grof is tegenhoudt, anderzij ds beteekent traditie: Eischen stellen; niet 
slechts die welke door de lessen der historie, waaraan een oude traditie 
rijk is, worden gesteld, maar bovenal die welke door den historischen 
zin zelf worden gesteld, namelijk dat men in geordend verband van 
verleden, heden en mogelijke toekomst aan den lijn der historie voort
werkt. Door dezen zin voor traditie is een geest des tijds, hoe slecht 
ook op zich zelf, voor het publieke leven in Engeland minder gevaarlijk 
dan elders. Het slechte er van wordt min of meer gesteriliseerd, het 
goede dienstbaar gemaakt aan de publieke zaak, in een feitelijk 

compromis. 
GLADSTONE is zich dezen toestand bewust geweest. In een zeer fraai 



62 DR. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT 

artikel uit het jaar 1878, getiteld: "Kin beyond sea", waarin hij Enge

land en de Vereenigde Staten met elkaar vergelijkt, geeft hij uiting aan 

die typische compromis-mogelijkheden in Engeland, als hij zegt: "What 
is hoped among us is, that which has usually been found, that evils 

will become palpable before they have grown to be intolerable". Elders 
in genoemd artikel beschrijft GLADSTONE het wezenlijke verschil tus
schen Amerika en Engeland; tusschen de Amerikaansche en de Engel

sche constitutie. Vóór de reformatie, zoo ongeveer is GLADSTONE'S 

betoog, waren er eigenlijk in Engeland geen partijen. De Reformatie 

echter bracht een dualisme te weeg. Een dualisme, niet zoo sterk dat 
het de nationale eenheid verbrak, maar toch wel zoo scherp en wezenlijk 

dat het voortaan zeer moeilijk werd voor eenig "individual or body of 

men to represent the entire English Character". Het opzeggen van de 

gehoorzaamheid aan den Paus door de Engelsche Kerk stelde de 

Engelschen voor een "tremendous internal question ... which perplexes 
us to this day." Dat gaf aanleiding tot het ontstaan van twee rich

tingen, de historische en de individualistische richting in de Engelsche 

"national religion". Onder die historische richting verstaat GLADSTONE 

de traditioneele, die zoo ongeveer de Roomsch-Katholieke kerk wilde 

behouden, zonder den Paus en zonder de toevoegselen van Trente en 

later. Een richting die dan ook het gezag van den Paus, geheel of 

gedeeltelijk wilde overdragen aan een in de kerkelijke hierarchie ge

incorporeerden Koning. Daartegenover stelt GLADSTONE de individua
listische richting, toegedaan door diegenen die tegenover de apostoli
sche successie met het daaraan vastzittende episcopale stelsel en de 

tegenstelling tusschen ecclesia docens en discens de "private judgment" 
op den voorgrond stelden. Min of meer de tegenstelling van High 
Church en Low Church. 

GLADSTONE gaat dan na hoe Amerika, voor zoover Engeland betreft, 

niet is gecoloniseerd door het AngIicaansch-traditioneele element, maar 
juist door dat Calvinistisch-individualistische element, zooals dat met 

name in het Independentisme zich had geuit en door Kerk en Staat 
beide was vervolgd geweest. Deze independenten, die dus door hun 
kerkelijke positie tegenover het Caesaropapisme democraat waren en 

door hun individualisme tegenover het Katholicisme van de Engelsche 
Kerk zich exponenten van het Protestantisme betoonden, brachten alle 

democratische elementen uit het Engelsche Staatswezen en alle Protes
tantsche elementen van het Engelsch godsdienstig leven met zich mee 
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naar Amerika "in proncunced and exclusive forms to a soil and a 

scene singularly suited for their growth". Zoo raakte Engeland een 

karakteristiek deel van zijn bevolking kwijt, hetwelk een versterking 

beteekende voor zijn traditioneele Staat-en-Kerk-politiek; terwijl in 

Amerika een Engelsche bevolking, los van die traditie zich een consti

tutie gaf welke zij meende uit haar leerstelIige opvattingen te moeten 

afleiden. "The two Constitutions of the two Countries express in deed 

rather the differences than the resemblances of the Nations. The one 

is a thing grown, the other a thing made: the one a praxis, the other a 

poièsis: the one the offspring of tendency and of indeterminate time, 

the other of choise and of an epoch." 12) Tot zoover OLADSTONE'S 

betoog. Het adstrueert op treffende wijze de Engelsche compromis

opvatting van de publieke zaak. Een opvatting die voor Engeland zoo 

juist omschreven is. De Engelsche Staatsorganisatie is, anders dan in 

Amerika en ook anders dan op het Vasteland van Europa, in veel 

mindere mate beïnvloed door Staatsphilosophie. "We of this island 

are not great political philosophers", zegt OLADSTONE ergens. 13) 

Het gevolg is dat de tegenstellingen van de philosophie het leven ook 

veel minder beheerschen. Vandaar o. m. dat een man als OLADSTONE 

ook niet zoo heel licht tot een antithese: Christelijk-onchristelijk in de 

politiek komt. Maar men mag dit nog niet met een valsche synthese 

gelijk stellen, omdat in de traditioneele gedachten gang de philosophie 

een ondergeschikte rol speelt. Voor OLADSTONE is de Engelsche poli

tiek in haar groote lijnen een Christelijke politiek van een Christelijken 

Staat. Hij bestrijdt sommige politieke daden wel als onchristelijk (b.v. 

DISRAELI'S buitenlandsche politiek inzake Turkije), maar dat zijn 

slechts incidenten. Hij beschouwde zichzelf en hij werd door velen be

schouwd als (wat hij ook werkelijk geweest is) een Christen-Staatsman; 

maar zulks niet in tegenstelling tot anderen, ook niet tot DISRAELI 

(hoewel hij dien eens met den Pickwickiaanschen vleinaam "artful 

dodger" kenmerkte, 14) doch als exponent van de typisch Britsche 

politiek. 

Dat zulk een niet-antithetisch en onwijsgeerig, zulk een traditioneel

psychologisch karakter van de "political science" een gevaar in zich 

bergt, hoewel het dan in Engeland meestal latent blijft, erkenden we 

hiervoor reeds. Zoodra men echter met die typisch Engelsch ingestelde 

politieke neus buiten Engeland komt zijn ernstige fouten gemakkelijk 

begaan. Dat bewijst ook OLADSTONE door zijn ingrijpen in de Italiaan-
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sche zaken in 1850. Destijds werden er in de verschillende despotisch 

geregeerde Italiaansche rijkjes ernstige wantoestanden gevonden. Ge

loofsvervolgingen en andere ongerechtigheden hadden er plaats. GLAD

STONE stelde deze toestanden aan de kaak en in een tweetal open 

brieven aan Lord ABERDEEN, den Engelschen Minister van Buiten

landsche Zaken, drong hij aan op ingrijpen. De actie van GLADSTONE 

was ingegeven door verontwaardiging. Zij werd echter zoodanig ge

voerd dat de Italiaansche revolutionairen er door in de kaart werden 

gespeeld. GLADSTONE schreef wel aan Lord ABERDEEN: "You need not 

be afraid of Mazzinism from me", maar hij doorzag de tegenstelling 
in Italië niet tot op den bodem. Het ultra linksche liberalisme van 

MAZZINI lag inderdaad allerminst in zijn lijn: "The Italian habit of 
preaching unity and nationality in preference to showing grievances 

produces a revulsion here", schreef hij. En aan den anderen kant zag 

hij de regeering te Napels als "the negation of God erected into a 

system of Government". Dit alles beteekent dus kennelijk dat GLAD

STONE reformatie wilde en niet revolutie. Maar hij zag niet dat in 

Italië de keus niet was tusschen reformatie en revolutie. Hij begreep 

niet de waarheid van wat GUIZOT hem geschreven had: "The King 

of Naples on one side, Mazzini on the other, such is Italy". Zoodoende 

beteekende GLADSTONE'S optreden een keus. En juist dat karakter van 

zulk een keuze, dat er zijns ondanks in lag, had aan de actie vreemd 

moeten blijven. Hier ligt het gevaar van het Engelsche systeem. GUl ZOT 

doorzag het satanische van de revolutie. GLADSTONE zag dat hier niet. 

Engeland leverde GLADSTONE niet zulke ervaringen als Frankrijk het 

GUIZOT had gedaan. Zoodoende zag hij de verhouding van "geest" tot 

"orde van zaken" in Italië te Engelsch en dat klopte niet. 15) 

Voor Engeland zag hij de verhouding juist. Op lateren leeftijd 

althans. Opmerkelijk is het dan hoe hij de crux van de Engelsche 

politiek doorziet. Wij hebben het hiervoor reeds geciteerd: Het was de 

splitsing der gezindheden die het politieke leven "perplexes to this 

day", een gevolg van het feit dat de Paus niet meer als hoofd der 

Engelsche Kerk erkend werd. Dientengevolge ontstond er in Engeland, 

als wij het Roomsch-Katholicisme voorloopig buiten beschouwing laten, 

tweederlei richting, welke als men ze beide naast elkaar ruimte van 

bestaan, liet, den traditioneelen band tusschen Kerk en Staat in gevaar 

zouden brengen. Aanvankelijk wist men met succes de divergeerende 

richtingen in de Staatskerk bijeen te houden. Althans grootendeels. 
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Dat was het resultaat van de z.g. Elizabethan Establishment, het com
promis van Westminster-Confessie en Prayerbook. Dientengevolge 

kreeg de Engelsche Kerk haar hybridisch karakter: een Common 

Prayerbook, dat aansloot bij de oude Roomsche traditiën der Kerk en 
een belijdenis die een min of meer Calvinistisch karakter droeg. 

Wij moeten daarbij in het oog houden dat dat Calvinisme nog al 
vaag was en ten aanzien van verschillende leerstukken als Doop en 

Avondmaal de mogelijkheid van interpretatieverschillen bleek open te 

laten. Aan den anderen kant was het Prayerbook niet zonder meer een 

concessie aan de Katholieken. Het Prayerbook had reeds een voorlooper 
gehad, nog tijdens het Pauselijk bewind in het Lay-Folks-Mass-Book, 

waardoor reeds met den Latijnschen ritus ten deele gebroken was. 

Zoo is het Prayerbook ook te zien als de uiteindelijke vorm, waarin 

een middeleeuwsch "reformatorisch" streven zich eenigermate kristalli

seerde. Een schrijver over "Anglican Church Principles", merkt daar
omtrent op dat reeds in de vroege Middeleeuwen door de Engelsche 

Kerk een "Calvinistische" trek loopt. Uit CHAUCERS Canterbury-Tales 

kan afgeleid worden dat grondige bijbelkennis onder het gewone volk 

geenszins ongewoon was. Streven naar Zondagsheiliging in puritein
schen zin, werd destijds reeds gevonden. Reeds WVCLIFF had den 

Bijbel in de Volkstaal overgebracht en sindsdien heeft de Engelsche 
Kerk geen Bijbelvrees meer getoond. Het monnikenwezen was reeds 

in een historisch proces, dat bij HENDRIK VIII zijn slot vond, ge

oordeeld. 16) 

Dit alles zij gememoreerd om te doen zien dat het compromis, onder 

ELIZABETH bewerkt, niet slechts was een constructie pour besoin de 
la cause: eenheid van Staat en Kerk, maar ook wel degelijk het resul

taat van een natuurlijken groei, waardoor de Anglicaansche Kerk een 

meerdere affiniteit tot de bevolking verkreeg. Inderdaad beteekende 

de via media, het compromis van ELIZABETH, het ontstaan van een 

"national faith". Deze homogeniteit duurde echter niet lang. 

Het heterogene in de Kerk kwam gedurig tot openbaring. De 

High-Church beweging (aangevangen met WILLIAM LAUD omstreeks 

1635) en daartegenover de Low-Church beweging zijn daarvan het 

bewijs. 

Veel gevaarlijker voor den droom van het "national faith" was echter 

de uittocht van de non-conformists uit de Kerk in de 17de eeuwen die 

van de Methodisten en aanverwante groepen in de 18de. "Het ergste 

A. St. 3-m. X 5 
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vonnis over de kerk uit de achttiende eeuw is gelegen in het eenvoudige 

feit dat omstreeks 1700 er één dissenter op 25 Engelschen was, terwijl 

in 1800 een kwart van de Engelsche bevolking non-conformist was." 17) 

Inderdaad moet gezegd worden dat het religieuse hart van Engeland 

in de l8de eeuw niet klopte in de Anglicaansche Kerk, maar daar

buiten. De invloed van mannen als WESLEY, hoewel deze zelf nog 

Anglicaan was, voerde af van het Establishment en van het national 

faith, naar de vrije kerkgroepen. Ook de beweging van het "Evan

geliealism" die den persoonlijken band met God, het doen van goede 

werken, en de zedelijke verheffing des volks najoeg versterkte het 

establishment niet, hoewel zulks zeker de bedoeling der Evangelicals 

niet was. 

Daartegenover ondermijnde de ongeestelijke levenshouding van een 

groot deel der Anglicaansche geestelijken de Kerk. De Kerk was ge

worden tot een instituut waarin men, als men den weg wist, fortuin 

kon maken. Verschillende rijke standplaatsen werden door één persoon 

bezet, die dan het werk liet doen door een karig bezoldigden hulp

prediker, terwijl men zelf het leven van een landedelman leidde. Zoo 

was de officieele kerk in diep verval geraakt. Kerken van goud met 

predikers van hout. GLADSTONE verhaalt hoe hij in zijn jongensjaren 

boven op een diligence eens een gesprek aanhoorde tusschen een 

"bekeerde" soldaat en een "onbekeerde" makker. In den loop van het 

gesprek vroeg eerstgenoemde aan zijn makker: "Come now, wh at is 

the Church of England ?", waarop de ander zeide: "It is a d--d large 

building with an organ in it!" "I think that expressed the idea of my 

childhood" teekent GLADSTONE er bij aan. 18 ) Het spreekt wel van 

zelf dat zulk een Kerk niet bij machte kon zijn een Volk en Staat 

dragend instituut te blijven. De ongeestelijke houding van de Kerk 

gepaard aan het feit dat duizenden dientengevolge de Kerk verlieten 

moest wel consequenties met zich brengen voor de staatkundige be

teekenis van de Anglicaansche Kerk. 

"It may seem surprising", zoo merkt een geschiedschrijver op, 

"when we look at the distance of a century, th at the Churchmen of 1800 

did not see the sings of coming change. Even thirty years later the call 

"to set her house in order" came to the Church as a surprise, and the 

ecclesiastical legslation, which followed was carried out in the hurry 

and confusion of panie." De zaak is echter zeer natuurlijk, zoo vervolgt 

de schrijver: "From the days of Noah to those of the latest revolution 

I' 
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is has been so: the threatened class or institution has never feit the 
need of reform till the storm came." 19) 

Opmerkelijker nog dan dit is het dat iemand als GLADSTONE, die niet 

tot de kringen der belanghebbenden behoorde, van de veranderde tijden 

op dit gebied, althans aanvankelijk, - we wezen er reeds op dat het 

probleem hem later tot in den grond duidelijk werd, - zoo weinig 
begreep. De positie was aldus dat de Kerk door haar doodigheid en 

door de aderlatingen, die zij ondergaan had, haar relatie tot het 

politieke leven ondergraven zag. Men stond in de jaren twintig en 

dertig der vorige eeuw voor het feit dat er een groote groep van 

menschen, buiten de Engelsche Kerk om haar rechten als Engelschen 

vroeg. De non-conformists wilden niet langer als Anglicanen getrouwd 
en begraven worden. De dissenters begeerden benoembaarheid tot 

politieke ambten en alle andere staatkundige rechten, en dat niet meer 

bij wijze van gunst aan sommigen hunner met behulp van indemnity

bills, maar zij wilden worden gelijkgesteld. De onderwijskwestie 

doemde in de verte op. Een kwart van de bevolking wilde zijn kinderen 

niet langer zien opgevoed op scholen, waar de andere drie kwart 
het over geest en karakter van het onderwijs te zeggen hadden. Een 

kwart der bevolking begeerde niet langer mee te betalen aan de Kerk 

van de andere drie kwart. De Universitaire opleiding was geheel in 

handen van en aanvankelijk alleen toegankelijk voor de Anglicanen. 

De opkomende middle-classes, grootendeels non-conformists konden 

daar geen genoegen mee nemen. En zoo was er meer. De Engelsche 

Kerk had op velerlei gebied privileges. 20) 

Tot nu toe was het zoo geweest, althans het was van oudsher zoo 

geweest, en de laatste eeuw was men het er voor blijven houden, dat 

het Engelsche publieke leven een voldoende en bevredigende organi

satie bezat in Kerk en landadel. Nog BURKE meende dat er niets be

hoefde te worden veranderd. Maar ROBERT PEEL begreep het sinds 

1829 wel en GLADSTONE begreep het met hem. De reform bill van 

1832 samen met het verkrijgen van burgerlijke rechtsgelijkheid van de 

non-conformists in 1823 en van de Roomsch-Katholieken in 1829 en 

de opheffing van de Test-Act in 1828, waren de vrucht van deze ver

anderde opvattingen. Deze maatregelen moet men in één verband zien. 

De Reform-bill gaf aan den eenzijdigen invloed van den landadel in 

het Lagerhuis een tegenwicht, de beide andere maatregelen bewerkten 

dat ten aanzien van de Kerkmacht. Te samen beteekenden zij een 
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vernieuwing van de Engelsche Staatsorganisatie, al was die ver
nieuwing daarmee nog niet voltooid. Daarom kunnen wij ons niet 

vereenigen met het oordeel van dien schrijver die de reform van 1832 
"en elle même et dans son application", van weinig belang acht, omdat 

het democratisch gehalte ervan gering was. 21) De kwestie ging over 
de vraag van CANNING: Is this House adequate to the functions which 
belong to it ? 22) Mutatis mutandis ging het bij het heele Staatsge

bouw om deze vraag. De reformbeweging van omstreeks 1830 heeft de 

Staatsorganisatie adequaat gemaakt voor haar taak. Dat is haar groote 

beteekenis. 
Het merkwaardige is nu dat GLADSTONE, anders dan PEEL, niet 

terstond heeft doorzien de consequenties die deze reformbeweging 
voor de Kerk en haar verhouding tot den Staat had. Terwijl hij, hoewel 

aanvankelijk nog een Tory, wel zag dat afschaffing der graanrechten 
en vrijhandel de noodzakelijke sequelen van de begonnen politiek 

waren. De reden hiervan is dat GLADSTONE omstreeks 1830 nog niet 

een volgroeid kerkelijk standpunt bezat. Als zeer jong man onder 
conservatieve auspiciën in het Lagerhuis gekomen, had hij zich zeer 
gehecht aan ROBERT PEEL, van wien hij een trouw volgeling bleef en 

wiens naam hij steeds met eerbied is blijven noemen. Hoewel in Oxford 

gestudeerd hebbende kwam hij echter uit een Evangelical milieu. Te 
Oxford was hij nog een Evangelicai. De verandering begon te komen 

toen hij na volbrachte studie een reis naar Italië maakte. Daar kwam 
hij onder den indruk van het massale en de Katholiciteit van de Room

sche Kerk. "I had been brought up", zoo zegt hij, "with no notion of 
the Church as the Church or body of Christ. Not only there was no 

visibility, buth there was not even any collectivity in my conception of 
outward religion and religious observances." Verder schreef hij in 

1894: "The Evangelical Clergy were the heraids of a real and profound 

revival, the revival of spiritual Iife ... but there was no corresponding 
recognition of the divine Kingdom, of Mount Sion, of the great 

congregation, of the perpetual indestructable existence of the Church 

of God." 23) 

De eerste deceptie op zijn reis naar Italië was het bezoek dat hij 
aan de oude Waldenzen-gemeenten bracht. Hij had er zich groote 

illusies van gemaakt, maar vond geen "vital religion". 

Op 13 Maart 1832 te Napels in de Roomsche Kerk zijnde, werd de 

Evangelical omgezet in een High-Churchman: "I had previously taken 
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a great deal of teaching direct from the Bib Ie, as best as I could, but 

now the figure of the Church arose before me as a teacher too, and I 

gradually found in how incomplete and fragmentary a manner I had 

drawn divine truth from the sacred volume." 24) 

In deze gemoedsgesteldheid verkeerde GLADSTONE toen het Whigh

ministerie met behulp van het nieuwe Lagerhuis de Anglicaansche Kerk 

ging aantasten. De opheffing van een tiental lersche bisdommen in 

1833 was het sein voor een beweging van de beste elementen uit de 

Kerk. JOHN KEBLE hield den 14den Juli 1833 een preek, gepubliceerd 

onder den titel: "National Apostasy". De liberale politiek werd aan

gevallen als "a direct disavoval of the Sovereignty of God". Deze ge

beurtenis wordt aangeduid als het begin van de Oxford-beweging, 

een beweging die hoewel niet zonder invloed op en niet onbeïnvloed 

door de politiek, toch in hoofdzaak een kerkelijke beweging was. 25) 

GLADSTONE werd aanvankelijk niet door de beweging beïnvloed. Zij 

was ook in het begin vooral een beweging onder geestelijken. Maar de 

zelfde gebeurtenissen welke die geestelijken bewogen, raakten ook 

GLADSTONE: "What he was searching for was some c1ear principle 

on which to found his resistance to the proposals of the reform

ministry." 

Een rede van Or. CHALMERS, den man van de Schotsche vrije Kerk, 

dien GLADSTONE meermalen hoorde en dien hij overigens zeer appre

cieerde, maar in wiens rede de apostolische successie heftig werd aan

gevallen en dat terwijl er zeven bisschoppen onder zijn gehoor waren 

alsmede de Hertog van CAMBRIDGE, die onophoudelijk door knikken 

zijn instemming betuigde, deed GLADSTONE zich reaIiseeren, in hoe 

groot gevaar de traditioneeIe verhouding van Kerk en Staat was 

geraakt en hoezeer de ongeestelijkheid van de Kerk en de deïstisch

non-conformistische alliantie in het Whigministerie belichaamd, de 

Engelsch-Christelijke traditiën bedreigden. Dit deed hem in het poli

tieke verrichten wat de Oxforders in het specifiek kerkelijke deden. 

Hij ging zich rekenschap geven van de historische taak van de Engel

sche Kerk, en van de banden, die Kerk en Staat over en weer bonden 

en van de consequenties die daaruit voor het politieke leven voort

vloeiden. Het resultaat van dat onderzoek was zijn: "The State in its 

Relations with the Church", voor het eerst verschenen in het najaar 

van 1838. In 1841 verscheen een vierde herziene druk. 26) Het boek 

tracht de wederzijdsche positie van Kerk en Staat in Engeland aan te 
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geven en van algemeen theoretische overwegingen uit te beargumen
teeren. Daarbij gaat de schrijver uit van de natie: "The nation in its 
fullest sense, is an aggregation of men having substantial unity in 
physical origin, in language, in character and customs, in local habi
tation and in political Iife." Oogenblikkelijk volgt daarna, en wij ver
meiden het terstond omdat het GLADSTONE'S politieke zwaai van later 
verklaart, - "This unity admits of degree." 27) Van de natie komen 
we tot den Staat: "The State is the self-governing energy of the nation 
made objective." 28) De natie is het volk als eenheid; in den Staat 
wordt die eenheid levend en actief. 29) Die activeering van de nationale 
krachten tot den Staat voeren GLADSTONE dan tot den eisch, -- en 

daarin ligt de verhouding van Staat tot Natie besloten, - dat de 
samenstelling der regeering en de politiek van den Staat bepaald 

worden door "the impulses of those social forces which move and 
actuate it." Dat geldt ook ten aanzien van de keuze van den gods
dienst van den Staat. Want laatstgeciteerde zin is een nadere ad
structie van zijn stelling: "The State must be immediate arbiter of the 
form of the public creed." 30) Elders heet het: "The conscience of 
the ruling body should be the measure of the national religion". For
meel zou deze theorie tot zuivere staatstyrannie en staatsabsolutisme 
voeren, daar de Staat voor GLADSTONE de hoogste dwingende macht 
is. Deze consequentie aanvaardt GLADSTONE in zooverre niet, dat hij 
dien theoretisch zoo gevaarlijken wil van de regeering veronderstelt te 
zijn voortvloeiende uit de concentratie en de representatie van het 

"intellectual and moral life" der natie. Hij brengt daarbij dus de 
traditioneele Engelsche wisselwerking tusschen Staat en Natie in het 
geding. De zekerheid tegen willekeur liggen dan voor hem in de 
nationale traditioneele constitutie, waarin tolerantie en vrijheden ge
waarborgd zijn. Tolerantie en vrijheden zijn dus eenerzijds excepties 
op de arbitraire macht der Overheid inzake den godsdienst, aan den 
anderen kant zijn zij meer dan dat, zijn zij de uitdrukking van de 
verscheidenheid in de eenheid. Het eerste beteekent: Men moet af
wijkingen van de eenheid van wil dulden en levensmogelijkheid laten, 
maar zij mogen die eenheid, die het Staatsleven stuurt niet beïnfluen
ceeren. De tweede kant beteekent: In principe wordt toegegeven dat 
in de eenheid zelf de tegenstrijdigheden liggen zoodat de wilsuiting 

zelf daarvan den invloed ondergaat. 
Hieruit blijkt het gewrongene van de eenheidsconstructie. In de 
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eerste, de doctrinaire opvatting, beteekent eenheidspolitiek wildoor
drijverij behoudens gunst; in de tweede, de historische opvatting be

teekent eenheidspolitiek : compromis. 
GLADSTONE identificeert in zijn boek deze beide eenheidsopvat

tingen, waardoor zijn standpunt onklaar wordt. Wel is het duidelijk 
dat de eerste opvatting overheerscht. Dit blijkt b.v. uit de vier eischen, 
welke hij stelt voor de toelating tot een regeeringsambt: 

1. A certain grade of understanding. 
2. Christian holiness and purity of life (first study in life to follow 

the Redeemer). 

3. Profession of the national faith. 
4. A morality reaching some standard of social decorum. 
Dit zijn de vier eischen die GLADSTONE stelt aan de leden van de 

regeering en de ambtenaren, indien de natie een eenheid vormt, zooals 
hij veronderstelt dat bij Engeland het geval is. 

Deze vier eischen, gepaard aan den hiervoor genoemden eisch dat de 
impuls van wat den tijd beweegt in het Staatsbestuur behoort door 
te werken, doen zien dat GLADSTONE reeds als jeugdig Tory niet ver
ward was in het democratische schema, dat het volk als een atomis
tische massa ziet, waarbij de conservatieven dan zooveel mogelijk 

individuen buiten, de radicalen zooveel mogelijk individuen binnen 
het pays légal trachten te halen. Integendeel, uit deze eischen blijkt 
duidelijk dat het kiesrecht bij GLADSTONE zuiver gezien wordt als een 
instrument dat in het belang van den Staat en gelet op de historische 

situatie moet worden georganiseerd. De daarvoor noodige materieele 
voorwaarden zijn in deze eischen begrepen. Als GLADSTONE dan ook 
vele jaren later, in 1864, zich voor kiesrechtsuitbreiding op grooten 

schaal uitspreekt door te zeggen: "I venture to say th at every man 
who is not presumably incapacitated by some consideration of personal 
unfitness or of political danger, is morally entitled to co me within the 
pale of the constitution" , dan verwekt deze "thunderbolt of a sen
tence" 32), wel groote ontsteltenis onder de conservatieven van alle 

gading, maar dan bevat deze declaratie dezelfde eischen als hij in 
1838 reeds stelde, uitgezonderd het belijden van den Staatsgodsdienst. 
De verklaring van 1864 is dan ook in het licht van wat hij in 1838 
schreef over den invloed van de natie op het Staatsbestuur volstrekt 

niet inconsequent, veeleer daarvan een uitvloeisel. Iemand zei over 
GLADSTONE, na de verschijning van zijn boek dat hij was: "Oxford 
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on the surf ace, but Liverpool below.") 33) Inderdaad is wat men later 

bij hem voor Liverpool aanzag reeds bij hem te vinden toen hij nog 

de rasechte vertegenwoordiger van Oxford was. Het gewrongene was 
in 1864 echter uitgezuiverd. 

Beschouwen we thans de vier criteria eens wat nader. GLADSTONE 

verdeelt ze in twee groepen. Het eerste en het laatste zijn eischen ge
steld door de "lagere vorm" der nationaliteit, het tweede en derde 

zijn eischen van de nationaliteit in een hoogeren vorm. Met criterium 
1 en 4 heeft een staat wel een nationaal bestaan, maar daarmee kan 

hij toch gemakkelijk wegzinken "into moral death". Het tweede crite

rium is het voornaamste en het verhevenste. Liet het zich volledig 

toepassen, het zou een volmaakt Staatsleven beteekenen. De zonde 

stuit de effectieve werking van het criterium echter. Vandaar het 

groote belang van het derde, dat in de practijk beter hanteerbaar is 

en dat evenals het tweede veronderstelt een godsdienstig-nationale 

samenhang, een gemeenschappelijke waarheidsbegeerte onder het volk. 

GLADSTONE meende dat het derde criterium nog op Engeland kon 
worden toegepast. Daarbij moest hij dan, om vol te houden dat Staat 

en politiek gedragen moesten worden door de reëele stroomingen en 

krachten in de maatschappij, zijn oogen wel sluiten voor de werke

lijkheid. Wij zagen immers hiervoor reeds hoezeer het Engelsche volk 

de Engelsche Kerk ontgroeid was. Toch schreef GLADSTONE: "God 
still in practice vindicates, sufficiently for full attestation, the law of 

national oneness." 34) Het is dus nu reeds duidelijk dat afgezien van 
de vraag of het derde criterium in abstracto aanvaardbaar zou zijn, 

GLADSTONE'S conclusie dat de Engelsche Kerk in haar toenmalige 

situatie, zoowel de overtuigingen van de meerderheid der bevolking 

als "the greater moral preponderance of the people" belichaamde, en 
dat daarom criterium 3 te handhaven zou zijn, ten eenenmale in strijd 

met de feiten was. 35) 

Want nu komen de vragen. Is GLADSTONE het dan niet met de be

staande constitutie eens? Wat moet er met de dissenters gebeuren? 

Ontzet worden uit hun ambten en geweerd uit het Lagerhuis? GLAD

STONE laat het trekken van conclusies aan zijn lezers over. Maar de 

praemissen zijn onomstooteIijk. Ten aanzien van Ierland, waar de 

overgroote meerderheid der bevolking Roomsch was, trekt hij trouwens 

de conclusie zelf. Daar wil hij de Anglicaansche Kerk als Staatskerk 
handhaven. Omdat wat goed voor Engeland is, ook goed is voor 
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Ierland, en omdat "the Church as established by law is to be main

tained for its truth." Maar ieder voelt hier dat dit geen politiek is, die 

op de intellectueele en moreele krachten van het land zelf steunen kan, 

maar dat het een zuivere machtspolitiek is. Het gewrongene van de 

constructie is hier klaar als de dag. In zijn "Chapter of Autobiografy" 

heeft GLADSTONE gezegd dat hij deze politiek voorgestaan had met het 

oog op het goede doel, maar dat hij nu, (1868) inzag dat het een 

tegenovergesteld effect had gehad. 36) Intusschen ROBERT PEEL dacht 

er reeds terstond anders over. Daarom was GLADSTONE, in 1845 

minister in PEEL'S kabinet, genoodzaakt af te treden toen PEEL een ver

hooging van de "Maynooth-grant" voorstelde. De Maynooth-grant was 

een subsidie aan een Roomsche Hoogeschool in Ierland. Maar GLAD

STONE vond dat het principe van een Staatskerk, "established for its 

truth", zich niet kon verdragen met het vrijwillig verhoogen van het 

subsidie aan een dwalende kerk. Hierin stond hij tamelijk wel alleen. 

Nauwelijks was zijn boek van de pers of hij ervoer het. "The last 

man on the sinking ship" was hij. De mannen die hem steunen 

moesten, wilden er juist met het oog op Ierland niets van weten. De 

menschen die hem wel wilden steunen waren die categorieën van de 

Kerk, voor wie "the truth of the Established Church was the least of 

its me rits" . Dat waren de menschen van wie GLADSTONE eens het 

harde woord gezegd heeft: "The Church of England, is much more 

likely of the two fo part with her faith th en with her funds". 

Wij concludeeren dus dat GLADSTONE door zijn krampachtige iden

tificatie van Englishman en Churchman trachtte te ontkomen aan de 

erkenning van de door hem zelf in zijn boek als deplorabel geschetste 

mogelijkheid dat een volk den hoogeren vorm der nationaliteit verliest 
en vervalt in den lageren vorm alleen. 37) 

In de tweede plaats dat de handhaving van criterium 3 was een een

zijdige accentueering van de machtige "assimilating moral influence" 

van de Regeering 38), en daarbij de practische vernietiging van dien 

anderen, ook in zijn boek gestelden, eiseh, dat de Regeering zij een 

"organic body, acting for, from and upon the nation. 39) 

Den dieperen ondergrond van deze constructie zullen wij in het ver

volg behandelen. Thans zij eerst behandeld de critiek van tijdgenooten. 

Juist ten aanzien van de punten in het vorenstaande naar voren ge

bracht, gaf GLADSTONE'S boek aanleiding tot ernstige critiek. Allereerst 

en het bekendst is de critiek van MACAULY. Deze hield GLADSTONE 
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voor dat zijn nauwe verbinding van Kerk en Staat (criterium 3) nood

wendig moest leiden tot intrekking van de wet, waarbij de Test-act 

herroepen was. Deze consequentie van MACAULY was, zooals we reeds 

opmerkten in het voorgaande, logisch. GLADSTONE antwoordde dat 

hij zoover niet ging. Integendeel de bestaande constitutie was de grens 

voor zijn actie. Waar het volgens hen om ging, was dat religious 

differences niet irrelevant zouden zijn. De "degree of relevances" zou 

niet in alIe gevallen gelijk zijn. De tegenwoordige verhouding van Kerk 

en Staat, schreef GLADSTONE aan MACAULY, beschouw ik als een "devi

ation from the pure idea". Sommige van die afbuigingen hield GLAD

STONE voor geoorloofd: "and that of the admission of persons not 

holding the national creed into civil office is one, which in my view, 

must be determinted by times and circumstances". Terecht kon 

MACAULY hierop antwoorden, dat van deze laatste exceptie in GLAD

STONE'S boek niets bleek, en dat deze verklaring het karakter van de 

beoordeeling van het boek, implicite het karakter van het boek zelf, 

zou veranderd hebben. 40) Dit is wel een duidelijk blijk van de botsing 

van het historisch beginsel van GLADSTONE'S boek, met het doctrinaire 

beginsel dat er aan ten grondslag ligt. 

Richtte alzoo MACAULY zijn polemiek tegen criterium 3, ook van de 

zijde der Oxford-beweging kwam ten aanzien van dit punt geen 

volkomen instemming. Aan den nauwen band tusschen Kerk en Staat 

waren voor de Kerk naast voordeelen, welke voor de machthebbers 

van het oogenblik groote waarde hadden, ook groote nadeelen ver

bonden, welke voor hen die het geestelijk goed het hoogste achtten, 

zwaar wogen. De Kerk raakte haar onafhankelijkheid kwijt. GLADSTONE 

had beweerd: De Kerk "retains I will not say universalIy her actual, 

but her potential independence, her distinctness of being, and her power 
of resuming her original and absolute freedom." 41) jOHN KEI3LE, 

hierop critiek oefenende, taxeerde deze opvatting niet zeer hoog. Dat 

was een middel dat men de Kerk wel nooit ontnemen kon: "leave to 

suffer, if in conscience she dares not obey". KEBLE vestigde er de 

aandacht op dat "however faerful the view which may be taken of 

a world antichristianized by the downfalI of Establishments, might 

not be a sadder picture drawn, and one at least as likely to be realized, 

of a church turned antichristian by corrupt Establishments." 

Typisch is GLADSTONE'S antwoord op deze critiek: Hij stemt er mee 

in. Het waren echter, zoo zeide hij, "hidden meanings that are in my 
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mind, rather than in my book." 42) Zoo werkten van meerdere kanten 

factoren, die GLADSTONE dreven om criterium 3 prijs te geven. Aller

eerst het belang van de Kerk, die bij een nauwe relatie tot den Staat, 

daarvan het slachtoffer kon worden. (KEBLF). Dan het feit dat crite

rium 3 van de Kerk een hoogen geestelijken standaard vorderde, dien zij 

in feite niet kon toonen. "The Church of England, instead of being the 

glory, is in many respects the shame of Christendom, (GLADSTONE aan 

zij n vader). She drove miIlions into dissent." (Daardoor wordt het 

dissenterschap voor den Staat acceptabel. (MACAULY) 43) Maar dan 

zijn, gezien de GLADSTONE-opvatting van de verhouding van Natie 

tot Staat de opvattingen over criterium 3 niet te handhaven, maar is 

het logisch dat hij ze overboord werpt. "They bound me hand and 

foot, they hemmed me on every side." 40) Het stelsel paste niet meer 

op de feiten. Daarom zwoer hij het af. Zijn aftreden in verband met 

de Maynooth-grant was de slot-episode. GLADSTONE heeft daarover 

van NEWMAN een brief ontvangen, waarin deze in de volgende bewoor

dingen GLADSTONE'S verandering omschrijft: "Mr G. has said: The 

State ought to have a conscienee - but it has no conscienee. Can he 

give it a conscienee? Is he to impose his own conscience on the 

State? He would be very glad to do so if it there by would become 

the State's conscience. But that is absurd. He must deal with facts. 

It has a thousand consciences, as being in its legislative and executive 

capacities, the aggregate of a hundred minds, - that is, it has no 

conscience." 44) GLADSTONE antwoordde dat hij hiermede volkomen in

stemde. Ook dit is een zonderlinge anticritiek, want op de conscientie 

van den Staat is GLADSTONE'S boek gebouwd. Intusschen was dit in 

1845 en toen was GLADSTONE juist tot de conclusie gekomen dat hij 

zich met zijn boek als laatste man op een zinkend schip bevond. 

In zij n Chapter of autobiografy (1868) heeft hij echter zich zelf 

eenigermate teruggevonden: "The controversy really lies not in the 

existence of a conscienee in the State, so much as in the extent of its 

range. Few would deny the obligation of a State to follow the moral 
law." 40) 

Wij hebben hier nu drie critici aan het woord laten komen, die alle 

drie op een principieel punt GLADSTONE aanvielen en wel alle drie op 

hetzelfde punt te weten, criterium 3, alwaar de toepassing van een 

beginsel in de historie moeilijkheden ging opleveren. MACAULY was 

het met het principe oneens. KEBLE en NEWMAN meenden, de een dat 
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het in de practijk groote moeilijkheden zou geven, de ander dat toe

passing onmogelijk was. Daarbij geeft GLADSTONE hun allen gelijk. 

Wij moeten dus wel nagaan, wat GLADSTONE bewoog tot het poneeren 

met zooveel nadruk van criterium 3 c. a., hoewel de moeilijkheden 

daaromtrent links en rechts werden naar voren gebracht en hoewel 

hij het zelf zoo spoedig daarna heeft moeten prijsgeven. 

De basis van criterium 3 is de onjuiste tegenstelling van natuur en 

genade. Toen GLADSTONE van zijn Evangelicalism tot de High Church 

richting was bekeerd, had hij de Kerk leeren zien als "teacher", als 

"pilaar en vastigheid der waarheid", als het onbeweeglijke apostolische 

instituut. Die Kerk heiligde den Staat zoo dat er een hoogere en een 

lagere vorm van nationaliteit bestond: "The State, as such, is logically 

anterior to Revelation: it is a part of the law of nature; and when 

the law of Revelation has been renounced, the law of nature is still 

binding, and still, at least for a time may remain." 39) Deze tegen

stelling heeft GLADSTONE van AUGUSTINUS. AUGUSTINUS wordt her

haaldelijk in zijn boek geciteerd. Op meer gevorderden leeftijd schreef 

GLADSTONE dat hij door bisschop BUTLER bekeerd was tot "Augustine's 

doctrine of human nature". 45) Voor GLADSTONE's hoogkerkeIij k besef 

is de genade geincarneerd in het teaching Institute dat de Engelsche 

Kerk is; krachtens apostolische sucessie de eenige Kerk en draagster 

van genade. Vandaar dat disestablishment, (in nuce reeds, gelijk zijn 

houding tegenover de Maynooth-grant bewijst) beteekenen zou dat de 

Staat zijn hooger leven verwierp. Dan bleef er slechts over een "being 

free and moral by the law of nature", maar daarmede ook gereed om 

weg te zinken "into moral death". Want "moral" beteekent niets als 

het niet "spiritual" is. 29) 35) Het is de Staat die door zijn conscientie 

zich dat hoogere leven kan assumeeren. Tot zoover GLADSTONE'S boek. 

Het is dus een stelsel dat de Kerk in principe stelt boven den Staat. 

GLADSTONE poogt altoos te bewijzen dat de Engelsche Kerk, behoudens 

enkele incidenten, niet Byzantijnsch is geweest. Het gevaar van een 

de Kerk bedervende Regeering, waarvoor KEBLE bevreesd was, lag 

echter bij GLADSTONE'S theorie practisch zoo voor de hand, juist gezien 

de omstandigheden die aanleiding werden voor de Oxford-beweging en 

GLADSTONE'S boek, dat het een man als KEBLE het tegendeel van af

keering van disestabIishment maakte. De bemoeiingen van den Staat 

met de Kerk deden ook GLADSTONE meer en meer oog voor dat gevaar 

krijgen. 46) 
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GLADSTONE'S leer dat de Staat "the immediate arbiter of the form of 

the pubIic creed" is doet overigens wel zeer Byzantijns aan. In zijn 

boek leert GLADSTONE zeker een jus circa sacra zoo al niet een jus in 

sacra. Deze opvatting haalde GLADSTONE echter niet uit AUGUSTINUS, 

maar uit de Engelsche geschiedenis, gelijk duidelijk blijkt uit zijn 

open brief aan Bisschop BLOMFIELD (naar aanleiding van de GORHAM

case ), waar hij op grond van historisch onderzoek tot de volgende 

conclusie komt: "The powers given (de macht van den Staat ten 

aanzien van de Kerk) are corrective not directive powers, powers for 

the reparation of defect and the reform of abuse, but not powers on 

which the ordinary legitimate, and regulus administration of the offices 

of the Church in any way depends for its original and proper 
sanction." 47) 

"Is this a mere refinement, or is it a valid and important distinction?" 

vraagt OLADSTONE dan. Mij dunkt dat deze rhetorische vraag wel een 

zeer groot vraagteeken verdient. Want hier wordt toch nagenoeg -

voor buitengewone gevallen - een jus in sacra beschreven. Ook uit 

KEBLE's critiek blijkt trouwens dat diens bezwaar tegen het establish

ment en het daarmee samenhangende jus circa sacra dit is dat het 

zoo licht tot een jus in sacra leidt. 

Er zit dus een tegenstrijdigheid in GLADSTONE'S leer, doordien hij 

eenerzijds op grond van Augustiniaansche denkbeelden het voor den 

Staat - wil deze iets goeds beteekenen - noodzakelijk acht dat hij in 

de sfeer der genade wordt opgeheven, anderzijds op grond van de 

Engelsche traditie aan den Staat door zijn geweten de mogelijkheid 

geeft zich in die sfeer op te heffen. Het "worden opgeheven" zou 

logisch voeren tot een verergerd Byzantijnsch stelsel. Het merkwaardige 

is nu dat GLADSTONE zegt dat het papale stelsel ook voor de Refor

matie blijkens de historie in Engeland eigenlijk zeer kort, slechts bij 

wijze van usurpatie heeft bestaan, terwijl zijn verdere gestie inzake 

de Kerk heeft bewezen, iets wat hij anno 1839 reeds zijn "hidden 

meaning" noemde dat Overheidsbemoeiing met kerkelijke aangelegen

heden hem funest voorkwam. Zijn houding na Maynooth was dan ook 

een sterk partijkiezen voor "reIigious freedom" en voor het begrenzen 

van de Overheidsbemoeiing met de Anglicaansche Kerk tot een nauw

keurig omschreven jus circa sacra. 

Hoe is het nu mogelijk dat OLADSTONE deze tegenstrijdige zaken 

kan combineeren? Die mogelijkheid vindt haar oorzaak in de historische 
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situatie. De Engelsche Kerk is in de Middeleeuwen den weg naar het 

papale stelsel practisch maar ten deele afgegleden en heeft bij de 

Anglicaansche reformatie, zooals die onder EUZABETH haar beslag 

kreeg, den weg der Reformatie maar een klein eind ingeslagen. Het 

gevolg was een half papaal, half Byzantijnsch instituut. De Koning is 

niet zooals HENDRIK VIII, Supreme Head (erfenis van den Paus), wat 

vol Byzantijnsch zou zijn, maar zooals EuzABETH Supreme Governor, 

wat half-Byzantijnsch is. Het typisch Engelsche van GLADSTONE is 

nu weer dat hij met dit op twee gedachten hinkende Instituut genoegen 

neemt, er het tegenstrijdige niet in gevoelt. Indien men vraagt: Hoe 

past dit alles nu in het kader van GLADSTONE'S Augustiniaansche ge

dachtenwereld dan is het antwoord: "The hand of the State in Church 

affairs, which externally affixed the seal of the law, was guided by 

the Mind of the Church." 48) GLADSTONE'S boek bevatte een poging 

om de botsing tusschen Staat en Kerk in principe onmogelijk te maken, 

door de conscientie van den Staat en die van de Kerk samen te ver

ankeren in het nationale. Zooals de Staat het orgaan der natie is, zoo 

is de Kerk het hart der natie. Evenwel ging deze oplossing van de 

moeilijkheid niet op, want de Kerk was het hart der natie niet (meer). 

Bovendien bleef GLADSTONE dan nog zitten met het moeilijke punt 

van een Kerk die tegelijkertijd nationaal en katholiek moest zijn. 

Het resultaat werd ten slotte dat GLADSTONE het Byzantinisme, dat 

er in zijn opvattingen school, losliet, behoudens dat hij een zeker ge

reduceerd jus circa sacra voorstond, in ruil voor de z. i. geestelijke 

zoowel als stoffelijke voordeelen van het Establishment en onder het 

voorbehoud dat het Establishment moest worden opgegeven zood ra 

het de geestelijke belangen der Kerk zou gaan fnuiken. Hij aanvaardde 

religious freedom, en "had rejected for ever the servile doctrine that 

religion cannot live but by the aid of Parliament. That aid might be 

a greater or lesser good according to circumstances, but under certain 

conditions it might be the greatest of evils." Een toestand dien hij dan 

meende te zien aankomen, maar dien hij nooit hoopte te beleven. 49) 

Ten aanzien van het hiervoor beschreven Augustiniaansche element 

in zijn beschouwingen kunnen wij van een loslating niet spreken. Dat 

blijkt al uit die opmerking uit zijn Chapter of Autobiografy waarbij hij, 

in afwijking van wat hij indertijd aan NEWMAN schreef, volhield dat 

de Staat een conscience had met betrekking tot de moral law. Deze op

merking is alleen te maken bij het aanvaarden van de tegenstelling 
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natuur-genade. Zij wil echter niet zeggen dat het met Engeland zoo 

droevig al gesteld is, dat het in een "natuurlijken" toestand is terug

gevallen. Immers hij stelt hier het bestaan van de conscienee tegenover 

de werkingssfeer er van. En dan blijkt dat GLADSTONE ten aanzien 

van de vraag of de Staat zijn "hooger" leven verloren heeft, niet meer 

~ het formeele criterium 3 toepast, maar dat hij de beantwoording van 

die vraag laat afhangen van de doorwerking van materieele factoren. 

Zoo spreekt hij b.v. in het begin van de jaren veertig aldus over zijn 

gewijzigde houding: "The process in which I am now actively engaged 

in carrying on is a process of lowering the religious tone of the 
State." 49) Daar blijkt uit dat de "religious tone" los te maken is van 

het Establishment en dat het een voor gradatie vatbare zaak is ge

worden. Men ziet hoe hier de degrees van de nationale eenheid werken. 

De Staatskerk is, althans in principe, losgelaten en dat drukt den 

geestelijken stand van den Staat. Maar anders dan men uit zijn boek 

zou gelooven, is de Staat daarmede nog niet zonder meer naar 

de law of nature verwezen: "The spiritual principle, which has 
its home in the Church, and whose light came by the channel of her 

teaching", blijft nog werken, schreef hij in 1850. 50 ) Daarom is Enge

land ook nog dan een Christelijke Staat, zooals GLADSTONE meer

malen zegt. Niet zoozeer in formeelen zin, want den formeelen band 

tusschen Kerk en Staat acht hij niet van veel beteekenis meer in dien 

tijd. Maar omdat de natie (Church en Dissenters) nog Christelijk is. 
Formeel laat hij den Staat voor het Christendom schieten, om hem 

materieel weer te trachten te winnen. Vandaar dat hij voor toelaten 

der Joden in het Lagerhuis stemt in 1847. Het gaat toch om een on
weerstaanbare beweging. Hij wil niet, gelijk de Tories, op die manier 

eerst voor een anglicaansch, dan voor een protestantseh, ten slotte 
voor een christelijk parlement vechten. 51) ,,1 doubt," schrijft hij aan 

zijn zwager Lord LYTTEL TON, "if there is such a national feeling 

against their admission, as could alone be pleaded for a temporary 

continuance of their admission. 1 feel the pressure of the political 

argument in their favour. On the other hand 1 do not value much the 

theoretica I distinction between Christian and no-Christian; so tho

roughly has th at name as a constitutionaI designation been reduced 

to a shadow. But 1 do view as a serious evil the practical effect and 

impression of the measure. It would be again divisting ourselves of 

some part of our remaining religious nationality, and the whole question 
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of the secularisation of the State must in my opinion be considered 

in connexion with the organisation of the Church." 52) Uit dezen brief 

blijkt ten duidelijkste hoe GLADSTONE inderdaad den Staat langzaam 

aan ziet terugvallen tot de law of nature. Het woord secularisatie 
spreekt in dezen duidelijke taal. De Staat valt terug naar het terrein 

der natuurlijke zedeleer. Dat GLADSTONE er nog illusies bij behouden 
kan, is gelegen in zijn hoop op de Kerk: "He never questioned the 

power of the Church of England to recover all that she had had." 53) 

Zoo kon de natie Christelijk blijven. En haar stempel zetten op haar 

orgaan den Staat. Ook denkt hij in later j aren bij "Kerk", niet alleen 
aan de Anglicaansche. Hij ziet die Kerk dan als de middenmoot van 

de Christelijke Kerk; eenerzijds aan Rome, anderzijds aan de Non
Conformists verwant. 54) 

Uit het bovenstaande moge gebleken zijn, welk een geweldige con

serveerende kracht er gelegen is geweest in de niet doctrinaire Staats

opvatting, die bij GLADSTONE ten slotte overheerschte. Zijn voort

durende binding van den Staat aan het levende historische Engelsche 
volk behoedde hem tot tweemaal toe voor de gevaarlijke consequenties 

van een verkeerd beginsel. De eerste maal toen het hem terughield van 
een principieele Staatkunde, waarbij hij de spiritual law van de Engel

sche Kerk tot motief maakte, wat indien hij succes had gehad, zooals 
MORLEY opmerkt, ongetwijfeld tot Revolutie zou hebben geleid; de 

tweede maal toen het hem behoedde voor een onprincipieele Staatkunde 

door den Staat over te geven aan de "naturallaw", waarin zijn theorie 
hem meende te zien wegzinken. 

Wij kunnen moeilijk de vraag beantwoorden of, algezien van de 

moeilijkheid dat bij GLADSTONE'S opvattingen omtrent de verhouding 
van natuur en genade na Maynooth eigenlijk een Christelijk-Staat

kundige partij niet wel mogelijk is, een antithese politiek in de practijk 

betere resultaten had kunnen bereiken, dan de bestaande partij-tegen

stellingen in Engeland hebben bereikt. In de practische politiek zou 

stellig GLADSTONE van zulk een partijvorming de nuttigen werking 
hebben bemerkt. Hij zou in zijn partij minder last gehad hebben van 

de Whigs "always keeping for a parliamentary Church", zooals bij 
de behandeling van de Public Worship Regulation bill bleek. 46) Hij 

zou dan misschien ook minder last gehad hebben van zijn radicale 

partijgenooten, die de onder zijn ministerschap tot stand gekomen 



WILLlAM EWART GLADSTONE, CHRISTEN-STAATSMAN 81 

Education Act door de beruchte Cowper-Temple-c1ause, waarvan de 

merites GLADSTONE ontsnapt waren, hadden geamendeerd. Daardoor 

werd op de Openbare scholen verboden het gebruiken van een "ca te

chism or religious formulary distinctive of any particular denomi

nation." Deze clausule maakte de Onderwijswet: "the moral monster 
of his c10sing years." 55) 

Voor deze en soortgelijke onaangenaamheden zou een naar prin

cipieele maatstaven geordende partij GLADSTONE misschien hebben 
bewaard. Evenwel dienen wij daartegenover te bedenken dat zulk een 

partij een zoo geringen aanhang zou bezeten hebben, dat zij bij het 

Engelsche kiesstelsel, dat aIleen voor twee of hoogstens drie partijen 

is bestemd, geen invloed zou hebben gehad. Afgezien van het feit dat 

het absoluut getal aanhangers van GLADSTONE'S politiek-godsdienstige 

ideeën niet groot was, zoodat hij ook bij een ander kiesstelsel weinig 
kans had gemaakt. 

In dat geval zou hij zijn leven als een SIMEON DE STYLIET hebben 

kunnen eindigen. Daar komt dan nog de verontschuldigende omstandig

heid bij dat de Engelschen ook bij verschillende principieele denk

beelden, gelijk wij hierboven hebben uiteengezet, de gave bezitten om 

tot vrij concrete practische resultaten te komen. Zoo wordt het ver

klaarbaar dat GLADSTONE ten slotte tot de liberale partij kwam en 

overging tot verschilIende maatregelen, welke zijn conservatieve vrien

den om hun speciale redenen niet konden waardeeren en die zijn 

radicale vrienden om hun speciale redenen toejuichten, maar die bij 

GLADSTONE het gevolg waren van een aan de omstandigheden aan

gepaste politiek ten behoeve van "our remaining religious nationality". 

HOOFDSTUK IJ. AANTEEKENINGEN. 

1) Enkele belangrijke jaartallen. 
1809 geboortejaar. 
1832 reis naar Italië. Voor Newark gekozen tot lid van het Lagerhuis. 
1838 "The State in its relation to the Church" verschenen. 
1841 Vice-President van de board of trade (departement van handel). 
1843 Kabinetsminister (kabinet PEEL). 
1845 Aftreden in verband met Maynooth-grant. 
1847 Voor Oxford tot Lagerhuislid gekozen. 
1849 GORHAM-case. 
1851 Open brieven aan Lord ABERDEEN over de Italiaansche kwestie. 
1853 Chancelor of the Exchequer (Minister van Financiën). Verdere door

voering van vrijhandel. Beroemde budgets. Ministerie ABERDEEN-RuSSELL. 
1855 Aftreden. Verminderde populariteit. 

A. St.3-m. X 6 
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1856 DENISON-case. 
1859 Minister in Kabinet P ALMERSTON-RuSSELL. 
1865 Dood van PALMERSTON. 
1866 Leader of the Commons. Aftreden. 
1867 Nieuwe Kieswet. Ministerie DERBY-DISRAELI. 
1868 Chapter of Autobiografy verschenen. Gekozen voor Greenwich. Eerste 

Kabinet-GLADsTONE. 
1869 Disestablishment van de Iersche Kerk. Iersche landkwestie. 
1874 Aftreden. Trekt zich terug als partijleider. Public-Worship-Regulation 

act. Kabinet-DIsRAELI. 
1876-'78 Ageert tegen DISRAEU's Oostersche politiek. 
1879-'80 Verkiezingscampagne in Midlothian. Tweede Kabinet-GLADsTONE. 
1881 Irish Land bill. Nederlaag tegen de Boeren bij Majuba. Dood van 

DISRAELI. 
1884-'85 Soedan-kwestie. Dood van Generaal GORDON te Khartoem. Aftreden. 
1886 Derde kabinet-GLADsTONE. Treedt af om Home-Rule kwestie. 
1892-'94 Vierde Kabinet-GLADSTONE. Wederom Home-Rule mislukt. Aftreden. 
1898 Overlijdensjaar. 
2) De lersche kwestie. 
De Iersche kwestie was en is misschien nog wel een der cruces van de 

Engelsche politiek. Ierland, in hoofdzaak Roomsch-Katholiek, werd langen tijd 
door de Engelschenals wingewest beschouwd. De grond was in handen van 
Engelsche eigenaren, die hun pachters uitmergelden, terwijl de Anglicaansche 
Kerk, die nagenoeg geen leden telde, er Staatskerk was. Aan beide misstanden 
maakte GLADSTONE een einde. In 1870 verscheen de eerste Irish Land-act. De 
beteekenis van de wet was niet veel meer dan dat het een eerste ingrijpen was 
in de contracteer-vrijheid tusschen lersche pachter en landheer. In 1881 onder 
het tweede ministerie-GLADsToNE verscheen de tweede Irish Land-act, waarbij 
voorwaarden werden geschapen die een "fair rent" en "fixity of tenure" mogelijk 
maakten. 

In 1869 diende GLADSTONE de wet tot "disestablishment" van de lersche Kerk 
in. Een establishment of established Church is het Engelsche woord voor Staats
kerk. Het beteekent dat de Kerk eenerzijds gebonden is aan de Staatsmacht, _ 
het jus circa sana, - anderzijds dat de Kerk groote materieeIe voordeelen: 
Bezittingen en Privileges van den Staat ontvangt. Disestablishment, - scheiding 
van Kerk en Staat, - was voor Ierland noodzakelijk: "It was enough that the 
ecc1esiastical system of Ireland allotted the wealth to one Church and the souls 
to another," vond GLADSTONE. (W. E. GLADSTONE: Letters on Church and 
Religion, uitgegeven door G. LATHBURY, deel I, pag. 149). Door een wet 
werd de Iersche Kerk losgemaakt van de Anglicaansche Kerk, die "established" 
bleef, en van de Regeering. Bezittingen ter waard van zestien millioen pond 
sterling werden verdeeld. Acht millioen ervan werd voor kerkelijke doeleinden 
(zoowel van de nieuwe Iersch-Episcopaalsche Kerk als voor de Presbyteriaansche 
en Roomsche belangen) aangewend; de overige acht millioen werd besteed om 
te helpen en te steunen, daar waar de Armenwet niet hielp. (JOHN MORLEY: 
Life of W. E. Gladstone, London, 1905, deel I, pag. 897). GLADSTONE meende 
dat de Iersche kwestie niet alleen door economische en godsdienstig-politieke 
maatregelen moest worden opgelost. Hij wilde ook de politieke organisatie van 
het land in den geest van de lersche wenschen hervormen, door aan Ierland 
volledige autonomie te geven. (Home Rule). Door tal van omstandigheden zijn 
de herhaalde pogingen van GLADSTONE daartoe op hoogen leeftijd aangewend, 
mislukt. De oplossing van de Iersche kwestie bleef voor een volgende eeuw 
weggelegd, terwijl zij, wat PITT reeds wist, juist een eeuw vroeger reeds had 
moeten zijn gevonden. In meer dan verdubbelde mate geldt hier dus de opmer
king van G. M. TREVEL Y AN: "England was always a generation to late". 
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(British history in the 19th century, London 1934, pag. 288). De ten slotte 
afgedwongen hervormingen hebben Ierland niet met Engeland verzoend, iets wat 
eerder zou zijn geschied, indien die Hervormingen tijdig als recht en billijk 
waren tot stand gebracht. De Engelschen waren in de vorige eeuw aan zulk 
een houding nog niet toe, over het algemeen. Ook GLADSTONE heeft zooals ons 
opstel doet zien een heele evolutie moeten doormaken voor hij toe was aan 
zijn maatregelen uit 1870. 

3) Het onderscheid tusschen de Engelsche Partijen is niet in alle opzichten 
helder. De oorzaken daarvan komen in ons opstel ter sprake. Een treffend voor
beeld dat die vaagheid illustreert is gelegen in het feit dat er nog in 1851 sprake 
van geweest is, - niemand minder dan Prins ALBERT stelde het voor, - om 
OLADSTONE, "the favourite pupil of our valuable Peel", zooals de Prins zeide, 
leider der conservatieven te maken. (PH. GUEDALLA: The Queen and Mr. Glad
stone, 1845-1879 (Hodder and Stoughton) deel I, pag. 55). Zoo bleek in 1868 
het merkwaardige feit dat de conservatieve regeering DERBY-DISRAELI de kies
rechtskwestie oploste, - een kwestie waar de Tories met de liberalen hevig 
over hadden gevochten en waarom zij het liberale Kabinet RUSSELL-GLADSTONE 
in 1866 hadden laten vallen, - op een manier nog liberaler dan liberaal. Het 
was DISRAELI die dit bewerkte. Dat wordt genoemd zijn "leap in the dark." 

Over GLADSTONE en de Koloniën en de Imperiale gedachte, zie men D. G. 
KNAPLUND: Oladstone and imperial policy, o. a. pag. 40, 51, 61, 133 . 

. 1) ANDRé MAUROIS: La vie de Disraéli, Paris 1929, pag. 209. 
fi) Graanrechten. "Peelites". Whigs. 
Het Engeland van voor 183'2 was overwegend agrarisch ingesteld. De land

adel had het in het Lagerhuis voor het zeggen. Hooge invoerrechten op graan 
hielden de binnenlandsche prijzen hoog; - een direct belang van den Adel. 
De toenemende industrialisatie, welke een groote en arme stedelijke arbeiders
bevolking schiep, vroeg dringend om goedkoop brood. Toen na 1832 in het 
Lagerhuis de macht van den landadel eenigszins gereduceerd was en toen een 
hongersnood voor de deur stond, heeft de conservatieve Staatsman PEEL den 
knoop doorgehakt en de graanrechten afgeschaft. Deze daad luidde den vrij
handel in. In 1845 heeft GLADSTONE als minister in het kabinet PEEL, van niet 
minder dan 430 artikelen de rechten afgeschaft, waardoor de levenskosten aan
zienlijk daalden. PEELS daad was echter politieke zelfmoord. DISRAELI insti
geerde een fronde in de conservatieve partij, welke PEEL deed vallen. Slechts 
een kleine fractie, waaronder GLADSTONE, bleef PEEL trouw. Van die Peelieten 
bleef een gedeelte voorstander van vrijhandel. Zij kwamen onder leiding van 
OLADSTONE op den duur tot coalitie met de Whigs en radicalen. Een ander deel, 
minder voor vrijhandel gevoelende, keerde op den duur in den schoot der 
conservatieve partij terug. 

Onder de Whigs uit het midden der negentiende eeuw verstaan wij het over
blijfsel van de oude Whigpartij die voor 1832 met de Torpypartij over Engeland 
beschikte. De Whigpartij was een adelpartij, evenals de Tories, met natuurlijk 
een zekere burgerlijke aanhang. De Whigs waren over het algemeen tolerant 
en Low-Church-men. Van ouds waren zij fel gekant geweest tegen de absolute 
macht des Konings. Lord jOHN RUSSELL was langen tijd hun leider. In 1868 
deden zij mee aan de coalitie maar moesten het roer overgeven aan GLADSTONE. 
Door de verandering in het kiezers personeel gevoelden zij zich langzaam aan 
onwennig worden in de liberale partij. Zij gingen dan ook successievelijk over 
naar de conservatieve partij. In het laatste kabinet OLADSTONE zaten geen 
Whigs meer. 

6) MORLEY a. w. I. 757. 
7) TREVELYAN, a. w. 340. 
8) MORLEY, I. 207. 
9) MORLEY, I. 3. 
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10) De Test-act. 
Dit was een wet, ingevolge welke ieder die een publiek ambt bekleedde, ver

plicht was eenmaal per jaar het avondmaal te gebruiken volgens Anglicaanschen 
ritus. Een belangrijk "privilege" van de Staatskerk dus. De wet werd in 1828 
opgeheven. ROBERT PEEL was toen nog fel daartegen; hij was nog "the sp ok es
man of the intolerant faction". (J. R. GREEN: A short history of the English 
people; revised and enlarged by A. S. Green, London 1929, p. 848). Een jaar 
later, toen de Roomsch-Katholieken in het parlement werden toegelaten, was 
PEEL omgezwaaid. V gl. GROEN VAN PRINSTERER over deze toelating van de 
Roomschen in Nederland: "Deelgenootschap aan politieke rechten kwam met 
de veranderde tijdsomstandigheden overeen." (Narede op vijf jarigen Strijd, 
Utrecht, 1855, p. 3'3). Protestantsche dissenters waren in 1823 tot het Lagerhuis 
toegelaten. Tevoren konden zij ook reeds zitting verkrijgen "under the protection 
of an annual Indemnity-bill". 

11) V gl. Mr. G. M. DEN HARTOGH in Antirevolutionaire Staatkunde, jaarg. 9, 
p. 242. 

12) Gleanings of past years, London 1879, I 210 e.v. 
In 1879 heeft GLADSTONE een groote reeks artikelen, essays, open brieven en 

brochures, door hem in den loop der jaren uitgegeven, verzameld in zeven 
deeltjes door hem "Gleanings of past years" genoemd. Na zijn overlijden ver
scheen nog een bundel latere geschriften, onder den titel: Later Gleanings. 

1~) Gleanings 1 247. 
14) GUEDALLA I 81. "He is the great corrupter", zeide GLADSTONE van DIS

RAELI. Deze was trouwens ook zeer kras in zijn investieven tegen GLADSTONE: 
"The Greenwich Tartuffe (GLADSTONE wes in 1868 Legerhuislid voor Greenwich) 
unprincipled maniac extraordinary mixture of envy, vindictiveness, hypocrasy 
and superstition and with one commanding characteristic, - wether Prime
Minister or Leader of Opposition, wether preaching, praying, speechifying or 
scribbling, never a gentleman". GUEDALLA I pag. 12 en 13. 

15) Gleanings IV I e.v., MORLEY I 367 e.v., GUEDALLA I 18 e.v. 
16) F. j. F. JACKSON: Anglican Church Principles, New Vork, 1924, p. 60 e.v. 
17) JACKSON, a. w. p. 173. 
18) LATHBURY I p. 1 en 2. 
19) F. WARRE CORNISH. M. A.: The English Church in the nineteenth Century, 

London 1910 I p. 6 en 7. 
20) De privileges van de Engelsche Kerk waren een zware druk voor de 

geestelijke vrijheid. Begrafenissen moesten volgens Anglicaanschen ritus ge
schieden. De huwelijkssluting was geheel in handen van de Anglicaanche Kerk. 
De Universiteiten, waarvan het wetenschappelijk peil en de wetenschappelijke 
methode veel te wenschen overlieten, waren geheel in handen der Kerk. Oxford 
was de burcht van de High-Church Cambridge van de Low-Church. Aanvan
kelijk was de toegang tot de Universiteiten gebonden aan het lidmaatschap van 
de Anglicaansche Kerk. Een groote overwinning voor de non-conformists was 
de stichting van de Universiteit te Londen, die niet aan een godsdienstige 
denominatie gebonden was. In Ierland bestond een Roomsch-Katholieke Uni
versiteit. Het Lager onderwijs was slecht, in onvoldoende mate gegeven, en 
Anglicaansch. 

Zeer odieus was ook de kerkelijke belasting, (Church-rates) die zonder onder
scheid, van belijders van verschillende kerken geheven werd ten bate van de 
Anglicaansche Kerk. Afgeschaft in 1866. 

21) LEON CAHEN: L' Angleterre au XI Xe Siècle. Son évolution politique, Paris 
1924, pag. 54. 

22) Geciteerd in Mr. j. T. Buys: De Grondwet, Arnhem, 1883 I pag. 379. 
2~) LATHBURY I p. 1-8. 
24) MORLEY I 87. 
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23) De Oxtord-beweging. 
Over de Oxford-beweging zie men DEAN CHURCH: The Oxford-Movement, 

London 1909. ULADSTONE is nooit sterk onder den invloed dezer beweging ge
weest, welke aanvankelijk de leiding van KEBLE en FROUDE volgden. NEWMAN, 
de ziel van de beweging toen zij in het stadium van het tractarianisme gekomen 
was kende GLADSTONE oppervlakkig. In deze periode werkte de Oxfordbeweging 
door het publiceeren van "Tracts", verhandelingen over de theologische vragen 
van den dag. Tract no. 90, een verhandeling door NEWMAN geschreven, welke 
het hoogtepunt van de beweging in deze periode beteekende, had GLADSTONE'S 
instemming niet ten volle. De Romaniseerende tendens der beweging ontging 
hem niet. Tract no. 90 achtte GLADSTONE geschreven door een man "if in, not 
of, the Church of England". De verhandeling hield het volgens GLADSTONE 
met het systeem van Trente en beschouwde het Anglicanisme als als "mutilated 
and just tolerabIe". (MORLEY 1 235). Na de groote uittocht van NEWMAN c.s. 
naar de Roomsche kerk in 1845 kwam de leiding der beweging in handen van 
Dr. PUSEY. Met PUSEY was GLADSTONE op zeer goeden voet totdat zijn stemmen 
voor de toelating van de Joden in het Lagerhuis, PUSEY van hem verwijderde. 
PUSEY had niet de neiging om over te gaan tot de Roomsche kerk, maar hij 
was in de leer toch practisch Roomsch. De Paus vergeleek PUSEY met een 
kerkklok, welke wel velen tot ingaan in de Kerk noodt, maar er zelf buiten 
blijft. Voor GROEN VAN PRINSTERER stond Puseyisme gelijk met crypto
katholicisme. 

De Oxford-beweging kwam vervolgens in het stadium van het ritualisme. Men 
beijverde zich om in den Kerkedienst uitwendig, ten aanzien van gewaad, kerk
inrichting en ritueel, zoo veel mogelijk het Roomsch-Katholicisme te benaderen. 
Talrijke processen waren het gevolg (zie aant. 46). Ook deze exponent van de 
Oxford-beweging had de sympathie van GLADSTONE niet. Het was hem te 
overdreven, hoewel hij zeer gesteld was op een Kerk en een eeredienst die de 
aesthetica tot haar recht lieten komen en die een zekere warmte ten toon 
spreidden. Wel was GLADSTONE een geestverwant van de Oxforders, hetwelk 
trouwens de gang van ons opstel aantoont. Zoo had hij een "profound belief 
in Eucharist doctrine" echter met een volkomen onverschiIligheid voor de kwes
ties van ceremonieelen aard waarin de Wtualisten zich plachtten te vermeien. 
(LATHBURY 1 375). 

26) Twee deel en, Londen 1841. 
27) GLADSTONE a. w. I 76. 
28) a. w. I 277. 
29) GLADSTONE a. w. I 78. 
Zijn verhouding tot de Sfaatsphilosophen. 
Vooral wanneer men de hier en elders in de tekst aangehaalde uitspraken 

leest, dient men bedacht te zijn op GLADSTONE'S uiting dat Engelschen geen 
groote "political philosophers" zijn. Want dat past ook op GLADSTONE zelf. Op 
het eerste gezicht zou men hier haast aan een nauwe verwantschap met het 
nationaal-socialisme denken. Soortgelijke zinnen vindt men b.v. ook bij KOELL
REUTTER. Men moet echter bij GLADSTONE voorzichtig zijn met het trekken 
van consequenties. Hij nam wel kennis van wat verschillende Staats rechts
leeraars schreven. En met welgevallen citeert hij hen als hij meent dat zulks 
van pas is. Maar hij betoont zich daarbij eclecticus op het onverantwoordelijke 
af. Zoo doet MONTESQUIEU opgeld als het er om gaat aan te toon en dat de 
dissenters "zoo lang mogelijk" moeten worden onderdrukt en wordt LOCKE 
geciteerd om te doen zien dat de Staat toch eigenlijk niet gequalificeerd is om 
tegen de dissenters met "pen al sanctions" op te treden. STAHLS schrifturen doen 
echter weer dienst als argument voor het zelfstandig optreden van de Overheid 
ten aanzien van de Kerk. VON SAVIGNY wordt even aangehaald als GLADSTONE 
laat zien hoe de Staat "orgaan" van de natie is. 
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Dat citeeren is echter maar schijnbeweging van ULADSTONE. Het is aan
kleeding van het verhaal. Het kan ook niet anders, want de systemen waaruit 
de citaten zijn, drllischen tegen elkaar in. GLADSTONE is in zijn wezen een 
traditiemensch met een steeds meer gescherpte zin voor de werkelijkheid. Als de 
Staat het orgaan van de natie genoemd wordt, beteekent dat niet dat de Staat 
een monistisch wilsapparaat is van de natie als eenheid, maar dan wil dat 
zeggen dat een regeering niet kan werken, als het volk niet achter haar staat 
en dat in Engeland in het algemeen de Staat inderdaad door de natie gedekt is. 
Die "orgaantheorie" vertroebelt de zaak. Dat is een geleende formule, maar die 
hij zelf niet graag ten einde toe zou willen toepassen, getuige zijn halt maken 
voor de bestaande constitutie. Voor een theorie echter, voor VON SAVIGNY 
wel het meest, zijn constituties er juist om uit den weg te worden geruimd. 

30) GLADSTONE a. w. I 280. 
31) a. w. I 334. 
~2) MORLEY I 760. 
33) GUEDALLA I 17. GLADSTONE was niet alleen in figllurlijken zin een Oxfor

der, maar ook in letterlijken zin. Lange jaren, tot 1867 bezette hij in het Lagerhuis 
een Universiteitszetel van Oxford. Het Engelsche kiesstelsel kent nog heden 
ten dage de Universiteitszetel. Zoo zitten er momenteel voor de gezamenlijke 
Schotsche Universiteiten drie leden in het Lagerhuis, voor de Engelsche twaalf. 

34) GLADSTONE 1 335. 
35) Id. 301. 
3(;) Gleanings VII lIl. 
37) GLADSTONE 1 330. 
:18) Id. 282 e.v. 
39) Id. 329. 
40) Gleanings VII 105 e.v., LATHBURY I 16. 
41) GLADSTONE II 35. 
42) LATHBURY I 17, 18. 
43) Id. II 3. 

44) Correspondence of ]OHN HENRY NEWMAN with ]OHN KEBLE and others 
1839-1845. Elited at the Birmingham Oratory, London 1917, pag. 376. Zie 
ook LATHBURY I 73. 

"The change in the personal composition of the Nation and of the State", 
schreef hij aan bisschop BLOMFIELD is een oorzaak voor de veranderde rechts
verhoudingen. (Gleanings V 2(1). Vandaar dat het principe van religiolls free
dom geadapteerd is voor Engeland en in het kader der oude instellingen ge
schikt. Zoo alleen kan de Staat door de natie gedekt blijven. (MORLEY I 412). 

45) MORLEY II 152. 
Natuur en genade. 
BUTLER was the idol of his afterlife, zegt LATHBURY (I 7). GLADSTONE koos 

voor AUGUSTINUS met bewuste afwijzing van de Reformatie. Hij klaagt er over 
als hij in een boek vindt dat AUGUSTINUS wordt "put into a leash with LUTHER 
and CALVIN." Hij vertelt ergens dat hij in zijn jeugd eens hevig schrok toen 
CALVIJN in een preek voor ketter werd uitgemaakt. Van die schrik was hij echter 
sinds lang bekomen. Ten aanzien van fundamenteele leerstukken als doop, 
avondmaal, predestinatie en Kerk (ecclesia docens en diseens), is GLADSTONE 
evenals zeer velen in de Anglicaansche Kerk practisch Roomseh. Zoo behoeft 
het aanvaarden van de tegenstelling natuur-genade ons niet te verbazen. Trou
wens die tegenstelling leeft ook bij een groote groep van dissenters in Engeland 
en dan uitgewerkt in Dooperschen zin. De Britsche non-conformists ook bewust 
geloovige, waren voor ondogmatisch onderwijs. Zij steunden GLADSTONE, niet 
om zijn Christelijke maatregelen, maar omdat hij zulk een vroom Christen was. 
(attraded by his personal piety; MORLEY I 756). Dat is een zelfde motief als 
criterium 2 bij GLADSTONE. Een Christelijke Staat is bij GLADSTONE niet een 
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Staat waar de Overheid haar maatregelen neemt conform gegevens van de 
Heilige Schrift, maar waar de natie een zekere graad van heiligheid bereikt 
heeft. De lijnen van GLADSTONE'S leven loopen wonderlijk, maar in deze 
tegenstelling hebben de High-Churchman van 1839 en de radicale non-con
formists één lijn getrokken. Oxford on the surface, Liverpool below! 

4G) De Engelsche Kerksfrijd. 
Het byzantinisme, - in de Engelsche literatuur spreekt men meer van Erastia

anisme, - heeft GLADSTONE veel werk gegeven na Maynooth. Evenals zulks in 
Nederland het geval is geweest, bemerkte men het gevaar van de Staatsmacht 
in de Kerk toen het er om ging de leertucht te handhaven. In Engeland was 
de kwestie bovendien nog veel subtieler dan in Nederland, doordien, zooals we 
gezien hebben, van oudsher de leer van de Engelsche Kerk niet zoo heel precies 
vaststond daar de 39 artikelen en het Prayerbook van verschillende opvattingen 
blijk geven. Volgens GLADSTONE was het Prayerbook de eigenlijke norm voor 
de Kerk, meer dan de 39 artikelen. GLADSTONE is in zijn dogmatische opvat
tingen sterk beinvloed door jAMES HOPE-SCOTT, een Oxforder met wien hij 
omstreeks 1836 in contact kwam en die na het eindvonnis in de GORHAM-case 
met MANNINO e. a. tot de Roomsche Kerk overging. Hieruit is verklaarbaar dat 
GLADSTONE'S opvattingen ten aanzien van tal van dogma's de Roomsche zeer 
nabij kwamen. In een ingezonden stuk in de Times noemde GLADSTONE eens 
"those great Catholic principles which distinguish our Church from many othef 
Protestant bodies: such for instance as the doctrine of grace in Baptism, of 
the real Sacramental Presence in the Eucharist, of absolution, of universalor 
Catholic consent, of the Apostolical foundation of the Episcopate and of its 
being the course of law-ful Church-power and of a valid ministry." (LATHBURY, 
I 270). Deze groote Katholieke beginselen nu, met name de kwestie van doop, 
avondmaal en wettige Kerk-macht kwamen achtereenvolgens in het geding, naar 
aanleiding van leertuchtgevallen. 

De eerste geruchtmakende zaak was de GORHAM-case. GORHAM, een geeste
lijke van de Engelsche Kerk, een Evangelical, ergens in het bisdom Exeter, 
kreeg een andere standplaats in de zelfde diocees. Zulk een benoeming ge
schiedde van regeeringswege. De bisschop moest den benomde institueeren. De 
bisschop van Exeter, die GORHAM van ketterij verdacht stelde GORHAM honderd 
negen en veertig vragen, welke door dezen naar de meening des bisschops, in 
ketterschen zin werden beantwoord. Het gevolg was, dat de bisschop van 
Exeter de institueering weigerde en dat GOR HAM daarop deze zaak aanbracht 
bij het hoogste geestelijke gerechtshof: the Court of Arches. De bisschop van 
Exeter stelde dat door GOR HAM geleerd werd dat de wedergeboorte niet met 
of in den doop tot stand komt. GORHAM stelde daartegenover dat de weder
geboorte een gave is, die voor in of na den doop wordt geschonken en niet dan 
wanneer de doop op waardige wijze ontvangen is. "Waardig" beteekende dan 
"gepaard aan geloof en berouw". Het Court of Arches besliste dat volgens de 
leer der Engelsche Kerk, wedergeboorte onvoorwaardelijk aan den doop ver
bonden is en stelde daarmede den bisschop van Exeter in het gelijk. Daarop 
ging GORHAM in beroep bij het judicial Committee of the Privy Council, een 
zuiver wereldlijk gerecht dat als beroepsinstantie voor dergelijke processen 
fungeerde. Dit Hof van beroep werd ter zake geassisteerd door drie geestelijke 
adviseurs, die raadgevende stem hadden, te weten de bisschop van Londen en 
de aartsbisschoppen van Vork en Canterbury. De beide aartsbisschoppen advi
seerden in een voor GORHAM gunstigen zin en de judicial Comittee sprak uit 
dat de strijdvraag in de leer van de Engelsche Kerk niet beslist was. Deze be
slissing gaf een geweldige opschudding in de Engelsche Kerk. Verscheidene 
vooraanstaande leden gingen naar de Roomsche Kerk over. De bisschop van 
Exeter verklaarde, dat hij geen communie wilde houden met den Aartsbisschop van 
Canterbury, zoolang deze GORHAM handhaafde. (WARRE CORNISH I 319 e.v.). 
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Voor GLADSTONE was de zaak aanleiding tot een open brief aan den bisschop 
van Londen waarin hij op historische gronden trachtte aan te toonen dat de 
Koning, het wereldlijk gezag, geen beslissende macht behoorde te bezitten in 
"matters spiritual", wel in ",matters temporai" welke de Kerk aangingen, iets 
waar HOPE SCOTT en hij reeds in 1843 op aangedrongen hadden. Door het 
GORHAM-vonnis was een geloofsstuk van de Engelsche Kerk gedegradeerd tot 
een "pious opinion" en dat door een zuiver wereldlijke rechtbank. Het lag nu 
voor de hand schreef hij aan den bisschop van Oxford dat op die manier alle 
geloofsartikelen een voor een van hun inhoud zouden worden ontdaan, "as public 
opinion by successive stages shall admit and encourage is." (LATHBURY 1 88). 
De bisschop van Londen deed vervolgens een poging om een geestelijk hoog
gerechtshof te krijgen, doch dit mislukte. "The bishops," schreef GLADSTONE, 
"knew too well that wh at the bishop of London had asked for would never be 
granted for anything short of Disestablishment and this was no sacrifice they 
we re prepared to make." (LATHBURY 1 92). 

Maakte het vonnis inzake GOR HAM het onmogelijk dat Evangelicals konden 
worden afgezet, een vonnis van het Judicial Committee inzake DITCHER V. 
DENISON in 1858 liet de onmogelijkheid om High-Churchmen af te zetten in 
twijfel. DENlsoN leerde bij geschrifte dat zoowel geloovigen als ongeloovigen 
bij het gebruiken van het avondmaal Christus' lichaam en bloed aten en dronken 
en dat aan het lichaam en bloed van Christus in het Avondmaal aanwezig, in 
den vorm van brood en wijn, aanbidding verschuldigd was. Op instigatie van 
de Evangelische alliantie klaagde een zekere DITCHER DENISON aan. Het lagere 
geestelijke Hof het Prodiocesan Court sprak de afzetting uit van DENISON, welk 
vonnis om een vormgebrek door het hoogere Hof (Court of Arches) vernietigd 
werd. Het vonnis van the Court of Arches werd op de zelfde overweging door 
de Judicial Committee bevestigd. (WARRE CORNISH " 130 e.v.). 

Intusschen roerden de ritualisten zich geweldig. (Aant. 25). Voortdurend 
werden er processen gevoerd over allerhande details van de liturgie, die dan 
telkens voor den wereldlijken rechter kwamen. Deze processen duurden jaren 
en waren zeer kostbaar. Bedragen van zeven duizend en elf duizend pond sterling 
per proces kwamen voor. Men wilde nu komen tot vereenvoudigde rechtspraak, 
waarbij het beroep op den wereldlijken rechter zou verdwijnen. In dien geest ont
wierp de Aartsbisschop van Canterbury, T AlT, nog tijdens het eerste ministerie
GLADSTONE een wet. Voordat er iets van kwam was GLADSTONE afgetreden. 
In overleg met den nieuwen minister-president, DISRAELI, werd het ontwerp 
belangrijk gewijzigd, waardoor ook de wereldlijke rechter er weer in kwam. 
Het bleek dat er in het Lagerhuis nagenoeg geen verzet was tegen deze wet, 
die nu, naar DISRAELI verklaarde, was bedoeld "to put down ritualism". DISRAELI 
zeide dat hij tegen Roomsche ceremoniën bij Roomschen geen bezwaar had. 
"Wh at I object to, is mass in masquerade". GLADSTONE die zieh na den val van 
zijn kabinet op zijn kasteel Hawarden teruggetrokken had, kwam weer in actieve 
politiek om de wet te bestrijden. Hij diende zes resoluties in waarin zijn be
zwaren vervat waren. Er waren echter geen twintig man in het Lagerhuis 
di hem steunen wilden. "Amid the roar of mixed cheers and laughter the six 
resolutions ... melted away into darkness". (WARRE CORNISH II 184 e.v.). Na
genoeg al zijn partijgenooten lieten hem hier in den steek. "Of course the Whigs, 
always for keeping a parliamentary church in its proper place, disliked his line", 
merkt MORLEY op (11 110). 

Zoo is GLADSTONE'S strijd tegen de Staatsmacht in de Kerk, die hij eerst 
verdedigd had, wat hij later uitdrukkelijk als "mistake" erkende, niet met een 
overwinning bekroond. Een voorbeeld van wat hij later tegen MORLEY zeide, 
dat "ideals in polities are never realised". (II 715). 

47) Gleanings V 192. 
48) Id. 207. 
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49) LATHBURY 11 5 en 210. 
50) Gleanings V 205. 
51) MORLEY I 375. 
52) LA THBURY I 79, 80. 
53) Id. 329. 
54) In een artikel over "Heresy and Schism", verschenen in 1894 en opgenomen 

in "Later Gleanings", zegt hij op pag. 288: If in the abstract it be difficult to 
find justification for Englich non-conformity, yet when we view it as a fact, 
it must surely command our respect and sympathy. 

55) LATHBURY 11 125-130. Reeds in 1843 was gepoogd een schoolwet tot stand 
te brengen voor de industriegebieden. Voorgesteld was toen de controle over de 
school aan de Kerk te geven. Door tegenstand van de dissenters was dit toen 
mislukt. 

GLADSTONE vatte de Cowper-Temple-c1ause op als een verbod van bepaalde 
geschriften, niet als een verbod van dogmatisch onderwijs. De School-boards 
echter ook van dit laatste. GLADSTONE had van de wet van 1870 verwacht dat 
zij in de practijk een facultatieve splitsing zou hebben bewerkt, al naardat het 
overwicht der plaatselijke bevolking Anglicaansch of dissident was. 
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DE GODSDIENSTLOOZE STAAT IN 1795 

DOOR 

DR. j. C. H. DE PATER. 

In zijn proefschrift "De Rechten van den Mensch en Burger", waarop 
Or. W. j. GOSLINGA onlangs aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 

promoveerde, geeft de schrijver een overzicht der Nederlandsche ge
schriften en verklaringen, die op deze rechten betrekking hebben, 

dat zeker in breeden kring de aandacht zal trekken. 
Belangwekkend al terstond is de eerste formuleering der rechten 

door de provisioneele representanten van het volk van Holland, die 

kort na de omwenteling in de januarimaand van 1795 bijeen waren 

gekomen en aanstonds aan een commissie van vier leden, waarvan 

PIETER PAULUS en j. G. H. HAHN de voornaamste waren, last hadden 

gegeven een ontwerp-verklaring samen te stellen. Met bekwamen spoed 

toog de commissie aan den arbeid en nog den 31sten januari kwam 

zij daarmee gereed. 
Van de 19 ongenummerde alinea's, die deze provisorische Holland

sche verklaring omvat, is stellig de 5e het meest interessant. Daarin 

wordt verklaard: "Dat ieder Mensch het recht heeft om God zoodanig 

te dienen als hij wil of niet wil, zonder daarin op eenigerlei wijze ge

dwongen te kunnen worden". 
De formuleering behoeft commentaar. Zij is op het eerste gezicht 

ver van duidelijk. YPEY en DERMOUT in het 4e deel hunner nog altijd 

waardevolle Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, dat in 
1827 te Breda het licht zag, lichten haar als volgt toe: "dat derhalve 

ieder burger, onaangemerkt den godsdienst, waarvan hij belijdenis 

deed, stem hebben moest in de wetgevende vergadering der geheele 

maatschappij" 1). Deze conclusie lijkt in haar beperking niet zoo 

aanstonds voor de hand te liggen, maar zij wordt duidelijk, als wij 

weten, dat van de provisioneele representanten een eed werd geëischt, 
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dat hij "gehouw en getrouw zal zijn aan de onvervreemdbare Rechten 

van den Mensch en Burger", die door de commissie nader moesten 
worden geformuleerd. 

Een schrijver, die precies een eeuw later, in 1927, zijn meening over 

de woorden uitsprak, gaat heel wat voorzichtiger te werk. Wij bedoelen 

Prof. Or. A. GOSLINGA in zijn rectorale oratie "De beteekenis van de 

omwenteling van 1795", die, nadat hij de alinea heeft aangehaald, 

voortgaat 2): "Een merkwaardige uitspraak, wel de moeite waard er 

een oogenblik bij stil te staan! Te meer, omdat ze misschien wel oor

spronkelijk is. Ik druk me voorzichtig uit: aan de studie van de Rechten 

van den Mensch ten onzent is bij mijn weten nooit iets gedaan, maar 

in de Fransche verklaringen van dien aard van 1789 en 1793 komt ze 

niet voor, en evenmin in de Amerikaansehe. Wel wordt in sommige 

dezer het recht vermeld, God te dienen naar eigen geweten en inzicht; 

behalve van een recht wordt ook wel van een plicht gesproken. Het

geen we in de verklaring van Holland vinden, is daarmee echter niet 

identiek. Wel is deze vatbaar voor meer dan één uitlegging. In een niet

officieele uitgave vond ik deze lezing: "Ieder mensch heeft het recht 

om God zoodanig te dienen of niet te dienen, als hij wil of niet wil, 

zonder" enz. Het is te begrijpen, hoe men tot deze inlassching gekomen 

is; men kan meenen, dat ze door de woorden "of niet wil" gevorderd 
wordt. De zin is dan, dat men niet alleen het recht heeft God te dienen, 

als men wil, maar ook niet te dienen, als men niet wil. Daarmee zou 

dan een recht geproclameerd zijn, God niet te dienen. Afgezien daar

van, dat dit wel heel kras zou zijn, komt het mij voor, dat het niet 

noodig is, tot die interpolatie zijn toevlucht te nemen. Men kan ook 

de woorden "als hij wil of niet wil" als een eenheid nemen. In dat 

geval wordt er een sterke mate van onverschiIIigheid door uitgedrukt: 

hoe iemand God dient, laat den staat volkomen koud". 

Dit is knap gevonden en het schijnt door het opzettelijke onder

zoek, dat Dr. W. J. GOSLINGA naar de herkomst der uitdrukking in

stelde, overtuigend te worden bevestigd. In zijn proefschrift toch toont 

deze aan 3), dat de uitdrukking niet oorspronkelijk is, maar ontleend 

aan PIETER PAULUS' verhandeling "Over de gelijkheid der menschen", 

door dezen in 1793 gepubliceerd naar aanleiding van een door de 

Directeuren van Teylers Godgeleerd Genootschap uitgeschreven 

prijsvraag. 

PAULUS zegt daarin n.1. op blz. 44: "Hij (d. i. de menseh) kan 
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God dienen zoodanig als hij wil, of niet wil, zonder daarin, in het 
minst of in het meest, door anderen bepaald of belemmerd te mogen 
worden: m. a. w. hij kan zoodanigen Godsdienst inwendig en uiterlijk 
belij den, als hem goeddunkt". Waarschijnlijk hebben YPEY en 
DERMOUT de verhandeling gekend, al noemen zij deze in hun Aan-

teekeningen niet. 
Daarmee schijnt de kwestie van de beteekenis der woorden te zijn 

uitgemaakt en het valt licht te begrijpen, dat de promovendus den 

professor bijvalt en eveneens verklaart van meening te zijn, dat we 
hier niet zoozeer te doen hebben met een officieel erkend recht "om 
God niet te dienen", als wel dat er "een sterke onverschiIIigheid" 

door uitgedrukt wordt: "hoe iemand God dient, laat den staat vol-

komen koud" 4). 
Toch ben ik na de lezing van Or. GOSLINGA'S proefschrift weer aan 

het twijfelen geraakt, of de beteekenis der woorden zoo juist is weer
gegeven. De brochure-schrijver uit 1795, waarvan de hoogleeraar 
spreekt en die zijn werk publiceerde onder den titel "De Rechten van 
den Mensch en Burger en de Pligten van den Mensch en Burger door 
een oprechten Patriot er tegenover geplaatst" 5), gaf dan toch maar 
aan de woorden een veel minder onschuldige beteekenis, en het gerucht, 

dat er onder de tijdgenooten om ontstond, doet ons denken, dat er 

meer achter gezocht werd. 
De provisioneele representanten van Gelderland - ook in de andere 

provincies stelde men, nadat de staten waren omgezet, formuleeringen 

van de Rechten van den Mensch en Burger op - lieten de omineuze 
woorden "of niet wil" in hun redactie van art. 5 weg en formuleerden: 
"Dat ieder mensch het recht heeft om God zoodanig te dienen als hij 
wil, zonder daarin op eenigerlei wijze gedwongen te kunnen worden, 
mits de algemeene rust niet verstoorende" 6). Maar wat is dat in wezen 
anders dan: hoe iemand God dient, laat den staat volkomen koud? 
Als het toch geen verschil uitmaakte, had men zonder meer de Holland

sche declaratie kunnen overnemen. 
Bovendien zit het geval met het overnemen uit PIETER PAULUS' 

verhandeling ook zoo eenvoudig niet. Hij heeft de uitdrukking in 

haar volledigen vorm alleen opgesteld voor den mensch "nog in den 
natuurstaat levende", maar heeft, als hij de rechten bepaalt van den 
mensch, levende in den "burgerstaat" , de woorden "of niet wil" weg
gelaten 7). Dit alles in aanmerking nemende, lijkt mijn twijfel niet 
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geheel ongerechtvaardigd en schijnt eën poging, om van een andere 

zijde de uitdrukking te belichten, niet overbodig. 
Dr. W. J. GOSLINGA'S onderzoek heeft uitgemaakt, dat de formu

leering van het hier bedoelde recht inderdaad oorspronkelijk Neder

landsch is. De juiste methode om tot het inzicht te komen van wat 
met de woorden bedoeld is, zal daarom zijn, dat wij uitgaan van de 

hier in de Nederlanden gegroeide toestanden. 

De Republiek der Vereenigde Nederlanden was ontstaan in den strijd 
om de gereformeerde religie, die haar levensbeginsel was. De vrijheids

oorlog tegen Spanje was al spoedig toegespitst tot een godsdienst

oorlog. Het ideaal van WILLEM VAN ORANJE, om aan de Roomsch

Katholieken gelijke godsdienstvrijheid met de Calvinisten toe te staan, 

was een fata morgana gebleken. Van heerschende Kerk werd de 

Roomsch-Katholieke slechts bij de gratie der overheid oogluikend ge

duIde. Officieel was aan de Roomschen zelfs het houden van godsdienst

oefeningen verboden, en zij moesten zich tevreden stellen met een voor 

hun geloof, dat aan het gebruik der sacramenten behoefte had, slechts 

schamele gewetensvrijheid. Het staatsbesef was nog te zwak dan dat 

meer dan één religie publiek kon worden uitgeoefend, wilde men niet 

het gevaar loopen, dat het nog wrakke staatsgebouw ieder oogenblik 

uiteen kon vallen. De religie was, om met HUGO DE GROOT te spreken, 

de "principale band", die den staat tezamenhield. Daarom kon de 

overheid niet meer dan één religie toelaten, wilde de spanning in dien 

band niet zoo groot worden, dat zij uiteen zou spatten. 

Het Delftsche orakel sprak de woorden in 1616, op het hoogtepunt 

der godsdiensttwisten tijdens het Bestand, en hij had er zijn eigen 

bedoelingen mee. Hij, de humanist en bewonderaar van ERASMUS, 

wilde er het stadsbestuur van Amsterdam door overhalen, om mee te 

doen met de kerkpolitiek van OLDENBARNEVEL T. Maar hij had geen 

succes en het was de voorbode van wat bijna onvermijdelijk komen 

moest. Ook de Contra-remonstranten erkenden de religie als de "prin

cipale band" van den staat, maar dan alleen zoo als zij haar beleden. 

Zij zagen in de overtuiging der Remonstranten slechts een nieuwe 

religie, afwijkende van de bestaande, die voor hen de ware Christelijke 

religie was. Zoo gezien, moest de overheid ingrijpen, om den valschen 

godsdienst te weren, en MAURITS deed het hard en raak, nadat zijn 

neef WILLEM LODEWIJK hem overtuigd had, dat anders de staat, ver

scheurd door burgeroorlog, waar het al aardig op begon te lijken, 
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met oplossing en ondergang werd bedreigd. De Remonstranten werden 

buiten de Kerk gedrongen, en OLDENBARNEVEL T boette zijn vasthou

dendheid, om twee godsdienstige richtingen gelijkberechtigd met ge

weId in den éénen staat naast elkaar te willen doen voortbestaan, 
zelfs met den dood. 

Van de drie richtingen, Calvinisten, Roomsch-Katholieken en Huma

nisten, waaronder ik hier kortheidshalve allen versta, die aan de rede 

een grooter invloed wilden toekennen dan de Gereformeerden toelaat

baar achtten, bleef zoo het Calvinisme, beschermd door de overheid, 

de heerschende. Alleen op deze wijze was het voortbestaan van den 

staat gewaarborgd. Geen latere leider der Republiek heeft het dan 

ook gewaagd op de leerbeslissingen van de synode van Dordrecht 
terug te komen. Het leergeld was te duur betaald 8). 

Daarmede was formeel de gereformeerde staat gevestigd. Maar 

materieel ontbrak de hechte basis, om deze duurzaam te doen zijn. 

Alleen wanneer het gelukt was het geheele volk, dat binnen het 

staatsverband leefde, voor de gereformeerde beginselen te winnen, 

ware zijn voortbestaan voorgoed verzekerd. Maar de Roomsch-Katho

Iieken lieten zich al evenmin winnen als de andere dissenters, en onder 

de overheidspersonen, die officieel lid moesten zijn van de publieke 

kerk, waren talloos velen, bij wie het slechts een belijdenis met de lippen 

en niet met het hart was. Zij waren niet te achterhalen, zoolang zij 

uiterlijk hun godsdienstplichten bleven waarnemen. Innerlijk moet dit 

hun veel strijd hebben gekost, vooral toen op den duur onder hen 

steeds radicaler afwijkingen begonnen door te dringen. 

Bij de ontevredenheid van hen, die buiten de publieke kerk stonden, 

en de innerlijke onbevredigdheid en onbeslistheid van velen, die er 

alleen uiterlijk toe behoorden, viel het eind te voorzien en het is bijna 

een wonder, dat het zich nog zoo lang liet wachten. Het conser

vatisme liet het oude voortbestaan, al spande het soms geducht. Een 

sterke aandrang van buiten-af was '1oodig, om de republiek der ver

eenigde Nederlanden en met haar de publieke kerk te doen 
verdwijnen. 

De Franschen kwamen en zij brachten in de plaats van den gere

formeerden den neutralen staat. Voortaan zou het den staat "koud 

laten", hoe iemand God diende. Gelijke rechten zouden aan allen 

worden gewaarborgd. De religie was niet langer de "principale band", 
die het staatsgebouw tezamenhield. AI ontbraken de waarschuwende 

.&-------------------------------
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~;temmen niet van hen, die ook thans nog de ontbinding duchtten, zij 

verklonken voorloopig in het ijle niet. 

Wij keeren terug tot ons uitgangspunt. Was men er mee klaar, als 

men aan den Roomschen en de andere dissenters gelijkberechtiging 

10estond ? Men had niet met hen alleen te rekenen, maar ook met de 

humanisten, die van meet af de derde groep in den wordenden staat 

hadden gevormd. Zij hadden zich lang moeten schikken en vaak hun 

overtuiging geweld moeten aandoen. Radicale stroomingen hadden hen 

meegesleept. Het deïsme was ook hier binnen gedrongen, de natuurlijke 

religie had voor velen de geopenbaarde waarheid vervangen. AI is het 

waar, dat zij procentsgewijze slechts een kleine groep vormden, zij 

waren er toch, en volstrekt niet van plan zich zonder meer terzijde te 
Iö-ten dringen. 

Deze uiterste radicalen waren zeker niet tevreden met een vaststelling 
van het recht, dat ieder God kon dienen, zooals het hem goeddacht. 

Juist tegen dat woord dienen ging hun bezwaar. 

Wil men hun stem hooren? In de eerste Nationale Vergadering ver

klaarde burger COERT LAMBERT VAN BEYMA: "Ik ijs, wanneer ik in 

een politique vergadering het onbepaald woord godsdienst hoor 

noemen. Geen woord tog heeft meer verwoesting en vervolging onder 

het Menschdom teweeg geb ragt" 9). En toen de behoudende richting, 

die in deze vergadering nog sterk vertegenwoordigd was, zooals 

Dr. GOSLJNGA aantoonde, bij monde van den Amsterdamschen advocaat 

Mr. J. G. LUYKEN uitdrukkelijk in de staatsregeling wilde doen op

nemen, dat de godsdienst de grondslag was van "deugd en goede 

zeden", omdat, zooals het door één zijner geestverwanten werd uit

gedrukt, "de vreeze des Heeren het beginsel is der wijsheid", maakte 

VAN BEYMA zich opnieuw de tolk van de uiterste radicale richting en 

verklaarde, dat dit "axioma", zoo als hij het noemt, "valsch is en zoo 

gevaarlijk voor het Volksgeluk als maar is uit te denken". Nog afgezien 

van het feit, dat het woord godsdienst "duyzenderley betekenissen" 

heeft, "loopt het tegen alle beginselen in, dat een Volmaakt Weezen 

gedient zou kunnen worden"! 10) 

Wij betrappen hier het deïsme in zijn volle consequentie. Het is niet 

vervloeid tot atheïsme, want het erkent nog het bestaan van een "Vol

maakt Weezen", dat het ook wel God wil noemen. VAN BEYMA zelf 

stemt zelfs toe, "dat ieder mensch verpligt is, de Godheid te eerbie

digen". Zoo kon zijn groep ook vrede hebben met alinea 5 der provi-
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sorische Hollandsche verklaring van 1795, waar ieder mensch het 

recht kreeg, om God zoodanig te dienen als hij wil of niet wil. Niet 

tegen de erkenning van God hadden deze deïsten bezwaar, maar tegen 

de verplichting, om Hem te dienen. Ook VOor hun groep moest in den 
staat ruimte overblijven, zoodat zij als volle staatsburgers werden 

erkend, die voor alle ambten benoembaar waren. De "oprechte Patriot" 
kende zijn menschen en hij ontmaskerde hun bedoelingen door zijn 

interpolatie "of niet te dienen". Niet om den godloozen staat was het 

te doen; zoover ging bij mijn weten niemand nog, maar om den 

godsdienstloozen staat in de meest pregnante beteekenis van het woord. 

Het "hoe iemand God dient, laat den staat volkomen koud", vonden 

de uiterste radicalen niet voldoende. Zij wilden een formuleering, die 

ruimte liet voor de interpretatie: "of iemand God dient, laat den staat 

volkomen koud", en zij vonden deze in de zwevende uitdrukking, door 
PIETFR PAULUS in zijn Verhandeling gebruikt. 

PIETER PAULUS wilde het er zelf niet in gelezen hebben, maar 

anderen deden het wel, zooals de brochure van den "oprechten Patriot" 
bewijst. Wanneer wij ons nu herinneren, dat van de commissie van 

vier, die de provisorische Hollandsche verklaring opstelde, ook de 

Leidsche advocaat HAHN lid was en waarschijnlijk het invloedrijkste 
lid, dan ligt de veronderstelling voor de hand, dat hij PAULUS te glad 

af is geweest of het met dezen op een accoord heeft gegooid. Want 
de "lamme en kwaadaardige" HAHN, zooals BILDERDIJK hem noemde 11), 
voer met VAN BEYMA in hetzelfde schuitje en was als deze voorstander 
van den absoluut godsdienstloozen staat 12). 

* * * 
Nadat ik het bovenstaande geschreven had en het ter inzage gaf 

aan Or. W. J. GOSLINGA, vestigde deze mijn aandacht op enkele rede
voeringen van HAHN, waardoor het mij mogelijk wordt diens eigen 

denkbeelden te achterhalen en aan te toonen, dat mijn interpretatie 
van de uitdrukking in elk geval ook die van HAHN zelf is geweest. Het 

zij mij vergund hier aan Or. GOSLINGA openlijk dank te zeggen voor 
zijn vriendelijke en onbaatzuchtige medewerking. 

Burger HAHN was het, die op den 6en Februari 1795, "het eerste 
jaar der Bataafsche Vrijheid", aan het hoofd van een talrijke deputatie 

uit het midden der Vergadering van de provisioneele representanten 
van het volk van Holland "ter gelegenheid van het planten des Booms 
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der Vrijheid in den Hage" tot zijn landgenooten en in tegenwoordigheid 
van den Franschen generaal PICHEGRU met zijn staf een luid toege

juichte "aanspraak" hield in den gezwollen stijl, waarvan de patriotten 
het monopolie hadden 13). 

Wij hooren hier nog een betrekkelijk positieven toon. De redenaar 

wenscht zijn "Iandgenooten, vrienden en broeders" geluk, nu "in den 
Haag, weleer het brandpunt der samenzweeringen tegen het volk van 

Nederland, de Boom, de heilige Boom der Vrijheid, op eene zoo luister

rijke wijze geplant is", en gaat dan voort: "Zouden wij niet openlijk en 
ten aanhooren van onze edele verlossers het wijs bestuur van den Al

machtige aanbiddende erkennen; dat wijs bestuur door hetwelk de 

rivieren en wateren, waaragter een gehaat en ondeugend gouvernement 
zijne gevloekte voortduuring hoopte te behouden, en tot dat behoud in 

koelen bloede en stuitende weelde, alles, alles opofferde, ons leven, onze 
goederen, het land zelf en de nakomelingschap, door hetwelk, zegge ik, 

die rivieren en wateren in metaal zijn omschapen, de vrije en edele 

Franken over dezelve nog even bijtijds en juist op den rand van onzen 

geheel en ondergang tot ons hebben kunnen komen, onze opstand in 

werking gebragt, en dat langduurig rijk van list en geweld verbrijzeld 

is? Ja Landgenooten, dierbaare Landgenooten, dank zij daarvoor, 

eeuwige dank der goede en aanbiddelijke Voorzienigheid". 

Daarop wekte de redenaar bij den "heiligen boom" zijn toehoorders 

op, om zich onderling "en met onze verlossers" te "verbroederen" en 
openlijk "hulde en eeuwige trouw" te zweeren "aan Gelijkheid en 

Vrijheid". Geestdriftig zegde de geheele menigte het den spreker na: 

"ik zweere het", waarna hij in het Fransch de "waardige vertegen
woordigers van den eersten souverein der waereld, Het Fransche 

Volk !", dank bracht voor hun opofferingen "om onze ketenen te ver
brijzelen en het Bataafsche volk te winnen ... voor de Onafhankelijk

heid en Vrijheid". De sansculotten-generaal slaagde er in zijn lachen 
in te houden en antwoordde "op eene gepaste wijze". 's Avonds was er 

op den Ouden Doelen een "soepé" voor de vertegenwoordigers van het 

volk van Holland en voor "die der Fransche natie", maar de laatsten 

vertoonden zich maar even en vertrokken dadelijk weer. Een kwaad 

voorteeken voor de verdwaasden, die tot laat in den avond "onder 
het speelen van het Musijk" om den vrijheidsboom op het Buitenhof 

hebben gedanst. 
Burger HAHN vloeide dus over van dankbaarheid aan de "aanbid-

A. St. 3-m X 7 
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delijke Voorzienigheid", die het zoo had bestuurd, dat de broeders 
bevrijders over de bevroren rivieren het land hadden kunnen binnen
komen, om het gehate Oranjehuis te verdrijven. 

Oppervlakkig gezien lijkt 's mans geloofsovertuiging toch nog stel
liger gefundeerd dan die van burger VAN BEYMA. Maar weldra sprak 

hij duidelijker taal. Toen in de vergadering der voorloopige represen
tanten van het volk van Holland het voorstel kwam, om door een alge

meenen dankdag in de kerken God te danken voor Zijn uitredding, 
verklaarde HAHN, die als secretaris der vergadering één der invloed
rijkste leden was, zich op wijsgeerige en staatkundige gronden tegen 
"het plegtig en maatschappelijk uiten van dankbaarheid aan het Opper
wezen". De redevoering, die hij den 21sten Mei 1795 aan het voor
stel wijdde, is afzonderlijk uitgegeven 14) en wij zijn daardoor in staat 
zijn denkbeelden nader te toetsen. 

De redenaar geeft eerst de wijsgeerige redenen aan voor zijn tegen
stemmen. "Is het", zegt hij, "niet ene volslagene onmooglijkheid dat 
de ene mensch aan den anderen voorschrijft hoe, wanneer en waar
voor hij God moet dienen of danken? Is derhalve het jagen onzer 
medeburgers naar de Kerken of het bevelen aan de leraars om het 
een of het ander op de ene of de andere wijze aan hunne hoorders 
voor te dragen, en vooral aan het heilig Opperwezen, niet roekeloos, 
vermetel, dwaas en ongerijmd? Is niet het bestuur der Goddelijke 
Voorzienigheid, in welks overtuiging ik voor mij juiche, in waarheid 
omwonden met enen ondoordringbaren sluier? Betaamt het aan kort
zichtige stervelingen om te bepalen wat Goddelijke zegen of vloek is ? 

Moet de uitkomst ons dit niet leren, en moeten wij, die met ware onder
werping bezield zijn, niet alles loven, wat van God komt. Ik heb het 

heden in een openbaar geschrift gelezen, en het is zeer juist: God was 
het die in 87 de inundatiën deed mislukken, die ze in 94 boven ver
wachting begunstigde, en die in 95 weder 't water deed bevriezen, en 
zoodanige bekrompen denkbeelden wegens het Opperwezen, dat niet 
voor één volk, maar voor allen goed is, voeden de nationale haat, de 
partijschap en dus de ondeugd, en kunnen geen ander gevolg voort
brengen dan het kittelen van zekeren geestelijken hoogmoed. Herinnert 

u het denkbeeld der Joden nopens Jehovah, en vergelijkt het met de 
dweepzieke en bijgeloovige denkbeelden in Nederland, door de zooge
naamde regeerders steeds aangekweekt, dat de Godheid bij uitsluiting 
was de God van Nederland. Is dit de weg, Burgers, van waarheid, 

------------------------------
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van vrijheid, van menschenliefde, en met één woord: is dit Godsdienst?" 

Wij komen hier direct in aanraking met de cosmopolitische denk

beelden van HAHN en de zijnen, die niet alleen Gelijkheid en Vrijheid, 

maar ook Broederschap in hun vaandel schreven. Eens had de over

tuiging, dat God Nederland in het bijzonder beschermde en het als 

het Israël van weleer uit het diensthuis wilde uitleiden, aan de Calvi

nisten de kracht en den moed gegeven, om den strijd tegen Spanje te 

strijden en vol te houden, maar HAHN c.s. hadden deze in hun oog 

"bekrompen denkbeelden" sinds lang prijsgegeven. Wij behoeven 

daarop hier niet nader in te gaan. Voor de vraag, die ons bezig houdt, 

is het vooral van belang, dat de redenaar de onmogelijkheid bepleit, 

dat de eene mensch den anderen voorschrijven zou, hoe hij God moet 
dienen. Bedoelt HAHN dus, dat het den staat volkomen koud laat, 

hoe iemand God dient? Uit de "staatkundige redenen", die hij voor 

zijn verzet aanvoert, blijkt ten duidelijkste, dat hij verder wilde gaan. 

Hij gaat voort: 

"En nu de staatkundige redenen: Waarop steunt de gantsche in

richting van het staatswezen, en dus ook het bestaan dezer vergade

ring? Op het maatschappelijk contract. En tusschen wie en wie is dit 
aangegaan? Immers, burgers, tusschen menschen en menschen, 

voor zoveel hunne zekerheid, veiligheid, vrijheid en verdediging 

aanging; maar de godsdienstige begrippen hebben daar niets 

mede gemeen, kunnen daar niets mede gemeen hebben, en de 
invloed van den godsdienst of deszelfs leraars op den staat, is even 

zo ongerijmd als die van den staat op den godsdienst en deszelfs 

leraars. Ik ben dus overtuigd, dat het bepalen van dankdagen, bid

dagen, bedestonden en al wat er meer mag horen onder den ouden 

conscientiedwang, niet alleen uitkomt, schoon tegen de intentie der 

uitschrijvers, op bedrog en op zijn best genomen het strelen van dwa

lingen en vooroordeelen, en dus, 0 onwaardige taak dezer vergadering! 

het koesteren van nationale ziektens, maar ook dat het wezentlijk is 

buiten de grenspalen van enig politicq bestuur, en bij gevolg moreel 

onmooglijk. En wij, Burgers, hebben wij niet bezworen, dat een ieder 
God kan dienen of niet dienen zoals hij wil ? 15) En zouden wij ons 

nu meinedig maken? Dit houde ik voor onmooglijk". 

Hier komt de aap uit de mouw. Uit de woorden, die ik liet cursi

veeren, blijkt, dat mijn gissing, dat burger HAHN in de alinea 5 meer 

wilde lezen dan alleen, dat het den staat koud liet, hoe iemand God 
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wilde dienen, de waarheid precies in het hart trof. Ik zei het al: de 

"oprechte patriot" kende zijn menschen. Onder dit pseudoniem ver

borg zich SWILDENS 16) en hij behoefde waarlijk niet lang naar de 

reden te zoeken, waarom hij tot zijn "interpolatie" gerechtigd was. 

Nog een ander argument brengt de redenaar bij. Als van overheids

wege een dankdag wordt uitgeschreven, zullen de Oranje-gezinde 
predikanten en leeken gedwongen worden tot huichelen. Beter is het de 

tegenstellingen te verzoenen en de weifelenden onder de tegenstanders 

te winnen, "maar", gaat HAHN voort, "dit is volkomen menschkundig 

zeker, dat men dezelve niet kan terecht brengen door het uitschreeuwen 
van broederschap, door het ontsteken van hunne spijt en woede, door 

het optellen van zegeningen, die zij beschouwen als rampen, door 

tekenen van vreugde, waarin zij niet kunnen delen, en door hen op 

den onzichtbaren God te wijzen, terwijl zij op hunnen geliefkoosden 
en zichtbaren afgod staren". 

Dat HAHN wel een zeer radicaal standpunt innam, waarvoor vele 
zijner eigen medestanders terugschrokken, blijkt o. m. uit den Open 

Brief, die een Amsterdammer, zich noemende "B ... vaderlander" den 
27sten Mei tot hem richtte 17). Deze vindt de gedachte, dat men in de 

gebeurtenissen van 1795 niet direct een zegen zou zien, onrechtmatigen 

twijfel. Natuurlijk is het een zegen en daarom is elk verplicht daarvoor 
God te verheerlijken. De representanten moeten daarom den dankdag 

uitschrijven. Zij worden daardoor niet "meineedig", want zij bepalen 
daardoor niet de "wijze, waarop elk God moet dienen". Men voelt hier 

in de wijze van uitdrukken weer het verschil. De "vaderlander" huivert 
terug voor den radicalen uitleg, dien HAHN aan het recht geeft. Hij vindt: 

"hier moet gedankt worden voor het herstel van onze vrijheid als 
mensch en als burger - het bezit daarvan doet ons onze waarde ge
voelen en genieten, maakt ons het leven tot een leven -; die bijgevolg 

hiervoor niet verkiest te danken, is den naam van mensch en burger 

onwaard, en verdient als geen lid der maatschappij erkend te worden". 

Zij, die het niet verkiezen, "verklaren zich even daardoor als onwaar
digen voor de menschelijke maatschappij, en behooren tot den kring der 
redelooze beesten zich te begeven en niet in dien der menschen te bI ijven". 

Dat de "Oranje-Ieeraars" God niet oprecht zullen danken, laat de schrij
ver niet gelden. Zij moesten al lang zijn afgezet. De Oranje-vrienden 

hebben zich buiten de "natie" geplaatst: "dat zij hun Oranje-afgod 
bI ijven vereeren, wij zullen den God van hemel en aarde hulde doen". 
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HAHN bleef ook in de eerstvolgende jaren zichzelf gelijk. Hij juichte 

het toe, dat de eerste Nationale Vergadering op 5 Augustus 1796 in 

beginsel de scheiding van Kerk en Staat aanvaardde, en fulmineerde 

er tegen, dat in het ontwerp-staatsregeling, het z.g. "Dikke Boek", 

werd voorgesteld de predikanten van staatswege te betalen. Zijn bazuin 

gaf weer allerminst een onzeker geluid, toen hij op den 1gen November 
1796 daarover het woord voerde 18) : 

"Zien wij nu den 8ste Titul nopens den Godsdienst en het publiek 

onderwijs eens in: volgens art. 706 wordt de Afscheiding der Kerk 

van den Staat alleen betrekkelijk gemaakt tot de gelijkheid der voor

of nadelen der Nederlanders van onderscheidene geloofsbelijdenissen, 

maar het zuivere beginsel, de ware reden dier afscheiding wordt ver

bloemd, dat namelijk geen volk als volk, gene maatschappij als zodanig 

zich met iets bovennatuurlijks, met andere belangen als van dit leven 

mogen bemoeyen. Dat is buiten haar oogmerk en boven haar ver

mogen; zoals ook het wezen van den Godsdienst daarin bestaat, dat 

hij op ons hart werkt en louter personeel is. En hieruit laat zich wettig 

afleiden, indien ik mij niet bedrieg, dat men den Volke van Nederland 

niet mag voorstellen, gelijk het bij artikel 705 geschiedt, alle kerkelijke 

leraren van staatswege te betalen. Trouwens ik zou bijna denken, 

dat zodanige belofte, dergelijke verplichting in zich zelve onbestaan

baar en naar rechten ongeoorloofd is, als zijnde geheel wisselvallig 

en onzeker. Hoe toch zal men het tegenwoordig getal van sekten 

zonder onrecht bepalen? Maar nog meer, hoe zal men derzelver toe

komstig aantal berekenen? Heden zijn er honderd sekten, wie weet, 

of er niet over vijftig jaren duizend zullen zijn? Behalven nu de aan

leiding tot zeer kwade gevolgen, wilde ik den vermetelen wel eens 

horen, die mij de onbepaalde wendingen van 's menschen verstand en 

dus de hoeveelheid der mooglijke geloofsgenootschappen kon aan
wijzen" ... 

Van HAHN'S standpunt is het alleszins begrijpelijk, dat het voorstel 

LUYKEN: "Het Bataafsche Volk verklaart den Godsdienst te eerbie
digen en dezelve aantemerken als de eenige bron van eeuwig heil, 

maar ook als den grondslag van deugd, goede zeden en daarvan on

afscheidelijk Volksgeluk" 19), hem geheel buiten zichzelf bracht. 

"Ik heb", zoo klinkt het, als hij zijn aandoening eindelijk voldoende 

meester is, om het woord te voeren 20), "aan den eenen kant een hart 

brandende van ijver en drift voor het algemeen welzijn; maar ik heb 
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aan den anderen kant een ongelukkig physiek gestel. Hetzelve is vat
baar voor de minste aandoening, en gij kunt dus begrijpen, dat de 

tegenwoordige vraag en nog meer de wijze, waarop dezelve behandeld 

is, mij niet alleen getroffen, maar met de diepste smart vervuld heeft. 
Ik voelde mij sodanig doordrongen van aandoening, droefheid, ver

ontwaardiging en bekommering, dat ik vreesde mijne denkbeelden 
niet naar behooren te zullen uitdrukken. Ik vroeg daarom tot hiertoe 

het woord niet - dan ik mene nu meer bekoeld en bedaard te zijn. 

Zwijgen mag en zal ik niet, doch ik hoop de gloeyende uitdrukkingen, 

die mij op de tong zweven, te zullen tegenhouden, ik hoop u de trekken 

te kunnen sparen van mijnen felIen haat en diepe verachting tegen de 

dweepzieke pogingen van hun, die aan het voorwerp uwer tegen
woordige raadpleging eene wending trachten te geven, welke in mijne 

Dogen allerrampzaIigst is: Burgers Representanten! laat ik u mogen 

vragen, is het gene rampzalige wending: dat men in het vinden of 
uitdrukken der beginselen van den Burgerstaat het spoor des ver

stands verlaat; dat men zich niet bezig houdt met de juistheid van 
zijn gevoelen te betogen of de onwaarheid van eens anders gevoelen 

aan te tonen, maar dat men zich, ö schande! van die aloude kunstgreep 

bedient, om hen zwart te maken, en voor de oogen der gehele Natie 

te betichten alsof zij vijanden waren van den Godsdienst, alsof zij 
genen Godsdienst hadden, die te goeder trouw menen, dat gene melding 

van denzelven hier te pas komt? Ja waarlijk, deze wending is ramp
zalig, en is geschikt, om deze Vergadering het ellendig hoppel-paard 

wederom te doen beklimmen, waarop de aristocraten en de dwinge

landen van oudsher gereden hebben. En dat, na uw decreet van den 
5en Augustus dezes jaars, waarbij gij den Staat van de Kerk gescheiden 

hebt, waarbij gij eene vereniging hebt losgemaakt, die de vuile brond 

(I. bron) geweest is en nog blijft van stromen onheils over Europa: 

wat zeg ik, over de gehele wereld en bijzonder over ons Vaderland. 
Moeten wij dan wederkeren tot hetgeen verworpen is? Of is het 

geen wederkeren, wanneer de Godsdienst niet alleen in de constitutio
neele acte voorgesteld wordt als opleverende en uitmakende een voor

werp van aankweking en bescherming; maar wanneer ook van den 

Godsdienst in het zamenstel der beginselen, waarop de burgermaat

schappij zal worden gevestigd, gerep (t) wordt? Ik wil geloven, dat 

de voorstellers van het artikel ... een goed oogmerk kunnen hebben, 
en ik verkies over de waarheid of onwaarheid van hetzelve niet te 
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spreken. Ik verwensch den schijn van het volk of de Vergadering te 

willen vlyen; of ik godsdienst heb of niet, dit raakt de Vergadering 
niet, dit raakt, wat nog veel meer is, de Natie niet, en de Maatschappij 
heeft daar volstrekt niets mede van doen 21). Zij ziet maar alleen toe, 

of ik een goed burger ben of niet. Zo ik de burgerpligten schend, straft 

zij mij; dat, wat er in mijn ziele omgaat, daar heeft zij niets mede te 

schaffen. Heeft de Vergadering niet beslist, dat het hoofddoel der 

Burger-Maatschappij is beveiliging en bescherming van leven en goed: 

wat heeft daar de Godsdienst mede gemeen? Is dezelve niet geheel 

en al personeel? Bestaat de waarde niet daarin, dat hij op het hart 

werkt? En welk verband is er tusschen de beveiliging van persoon 

en goed en den Godsdienst" ? ... 

Even verder trekt de redenaar deze conclusie: "Naar mijn gevoelen 

is er een openbare absurditeit in gelegen, dat het Bataafsche Volk 
zou erkennen hel bestaan van God 22). Ieder individu kan dat erkennen 

en hij moge daarin juichen; maar een volk een geloofsbelijdenis van 

dien aart voor te stellen, dat is in mijne ogen dwaasheid" ... 

Wij behoeven er, dunkt me, niet meer aan te twijfelen, dat in Januari 

1795 door het invloedrijkste lid der commissie van vier, die de ver

klaring van de Rechten van den Mensch moest redigeeren, het recht 

werd opgeëischt, om God niet te dienen, als men dit niet wilde. Hij 

zegt het zelf met zooveel woorden, dat het den staat volkomen koud 

moest laten, of iemand God diende. Ik kan mij dan ook volkomen 

vereenigen met het inzicht van Dr. W. J. GOSLINGA, als hij, na zijn 

aanvankelijke aarzeling, later in zijn dissertatie vaststelt, dat in 1795 

in Nederland werd aangestuurd op de inrichting van den absoluut 
godsdienstloozen staat 23). 

1) Aldaar, blz. 128. 
2) Aldaar, blz. 27, 28. 
3) T. a. p., blz. 66. 
4) A. w., blz. 93. 
5) V gl. Prof. GOSLINOA'S oratie, blz. 28, noot 1. 
6) w. J. GOSLlNOA, a. w., blz. 96. 
7) W. ]. GOSLlNOA, a. w., blz. 93. 
8) Men vindt dezen ontwikkelingsgang uitvoerig beschreven in mijn werk 

"De Tachtigjarige Oorlog" (Deel III en IV van de in samenwerking met Prof. 
BRUOMANS e. a. bij de Uitgeversmaatschappij "Joost van den Vondel" te Am
sterdam verschijnende Geschiedenis van Nederland). 

9) W. J. GOSLlNOA, a. w., blz. 132. 
10) T. a. p., blz. 136. 
11) W. ]. GOSLlNOA, a. w., blz. 116, noot 13. 
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]2) T. a. p., blz. 118. 
13) KNUTTEL, Pamfletcatalogus no. 22662. 
14) "In den Hage bij J. C. Leeuwestijn, 1795". KNUTTEL, Pamfletcatalogus 

no. 22469. Blijkens een aanteekening op het exemplaar uit de Koninklijke Biblio
theek werd dit "advies" in de Haagsche Courant van 25 Mei 1795 in een adver
tentie voor 2 stuivers verkrijgbaar gesteld. 

15) Cursiveering van mij. 
]6) W. J. GOSLINGA, a. w., blz. 104. 
17) KNUTTEL, Pamfletcatalogus, no. 2,2470. 
18) Dagverhaal der (eerste) Nationale Vergadering, Deel 3, blz. 705. 
19) W. J. GOSLINGA, a. w., blz. 131 (vgl. hiervóór, blz. 6). 
20) Dagverhaal, Deel 4, blz. 667. 
21) De cursiveering ook in het Dagverhaal zelf. 
22) De cursiveering ook in het Dagverhaal zelf. 
23) Hij spreekt op blz. 139 van "den absoluut godsdienstloozen Staat, zooals 

die in beginsel in art. 5 der Hollandsche declaratie was erkend". 
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BRUNNERS ETHIEK 

DOOR 

PROF. DR. J. SEVERIJN. 

I. 

Alvorens enkele concrete onderwerpen uit BRUNNER'S ethiek nader 
te beschouwen en met de beginselen eener reformatorische ethiek te 
vergelijken, moge in een kort bestek een overzicht van den gang zijner 

redeneering worden gegeven. 1) 
BRUNNER dient zijn werk aan als "Ontwerp eener Protestantsch

Thèologische Ethiek". Uit dezen titel kan men echter weinig of niets 
omtrent het karakter dezer ethiek opmaken. Een theologische ethiek 
is uit den aard der zaak confessioneel bepaald. Men kan van een 
Gereformeerde, Luthersche of Roomsche ethiek spreken, maar de be
paling protestantsch-theologische ethiek kan als zoodanig geen aan
duiding zijn van een confessioneele ethiek, al wordt daarmede tegen
over de Roomsche een reformatorisch uitgangspunt aangewezen. Wat 
hier geboden wordt, wil klaarblijkelijk niet Roomsch, maar ook niet 
Luthersch of Gereformeerd confessioneel bepaald zijn. 

De eerste vraag, welke zich opdringt, is derhalve deze: Wat bedoelt 
de schrijver met deze protestantsch-theologische ethiek? Hij geeft 
daarvan rekenschap in zijn voorwoord. Hij wil en dat voor het eerst 

in de geschiedenis sedert de reformatie een ethiek van uit het centrum 
van het evangelisch geloof ontwerpen. Voor het eerst, want hij be
weert, dat zulks nog niet is geschied en dat de vele proeven, die in 
den loop der geschiedenis het licht hebben gezien, niet uit het centrum 
des geloofs naar het Evangelie werden ontworpen. 2) 

Dit oordeel klinkt ietwat stout. Men moet wel haast aannemen, dat 
de reformatie omtrent het evangelisch geloof volgens het oordeel van 
BRUNNER niet tot de volle klaarheid zou gekomen zijn. Het standpunt 
der dialectische theologen wijst zonder twijfel in die richting. Inder-

A. St. 3-m X 8 
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daad huldigen ze een opvatting des geloofs, die in verschillend opzicht 

met de reformatorische in strijd is. In zooverre BRUNNER meent, dat 

de theologische zienswijze, waarvan hij in navolging van BARTH c.s. 

uitgaat, op de juiste wijze het geloof des Evangelies uitdrukt en wel 

juister en beter dan de reformatoren dat hebben verstaan, is het be

grijpelijk, dat hij aan zijn ethiek de waardeering van zulk een nieuwig

heid in de historie toekent. 

Wij kunnen hier niet op een vergelijking van de z.g. dialectische 

theologie met de reformatorische ingaan, die eenigszins volledig zou 

mogen heeten. 't Is trouwens zeer de vraag, of men van de dialectische 

theologie nog kan spreken. Het conflict tusschen de voornaamste 

verdedigers van deze richting, BARTH en BRUNNER, kan slechts het 

tegendeel aantoonen. 

Ook afgezien van deze kwestie echter mag de vraag gesteld, of 

de beschouwingen, welke de aanhangers dezer dialectische methode 

verkondigen, in beginsel als theologie mogen gelden. Reeds de grond

stellingen, waarvan BARTH uitgaat, leiden tot een negatief antwoord. 

Theologie houdt zich bezig met de Godskennis, welke door openbaring 

in het menschelijk bewustzijn is ingegaan. Zij is zich er van bewust, dat 

zij in de geopenbaarde Godskennis geen adaequate kennis van God 

heeft, maar met openbarings-data in het creatuurIijk bewustzijn van 

doen heeft. De mogelijkheid van zulk een immanente Godskennis is 

voor den theoloog, niet problematiek, zoo hij zich beweegt in het voet

spoor van CALVIJN, die uitgaat van de werkelijkheid der Godsopen

baring, welke in de religie naar haar zuivere inspiratie gegeven is. 

Buiten de religie is geen ware Godskennis. "Want wij kunnen 

eigenlijk gezegd niet spreken van Godskennis, als er geen religie en 

Godsvrucht is" 3). In de religie en Godsvrucht is niet alleen de open

baring gegeven, maar religie en Godsvrucht leven uit de daad Gods. 

Dit is ongetwijfeld schriftuurlijk. Tenzij een mensch wederom geboren 

wordt, hij zal het Koninkrijk Gods niet zien. 4) 
De theoloog der reformatie plant zich in de werkelijkheid van het 

religieuse leven. En ofschoon ook de H. Schrift zeer wel leert, dat 

niemand weet, wat Godes is dan de Geest Gods, 5) zoo gewaagt zij toch 

van het kennelijke Gods, 6) aangezien God zich heeft geopenbaard. 

De H. Schrift erkent een immanente Godskennis, gelijk zij ook de 

alomtegenwoordige kracht Gods in deze wereld leert. 

Schepping, vleeschwording des Woords, uitstorting van den Heiligen 
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Geest, wedergeboorte, zijn zoovele leerstukken, die een ingaan en in
werken Gods in deze wereld onderstellen, waarvan de werkelijkheid VOOr 

het geloof vast staat. Uit den aard der zaak hangen die alle samen met 
de openbarende daad Gods. Zij zijn daarvan expressie en uitwerking. 

De dialectische theologen nu hebben den strijd aangebonden tegen 
de pantheïstische philosophie van de 1ge eeuwen de goddelooze conse

quenties van het absoluut idealisme, waartoe deze heeft geleid. Dien
tengevolge hebben zij met grooten nadruk, maar ook met groote een

zijdigheid, op de onkenbaarheid Gods gewezen, op Zijn geheel anders 

zijn dan deze creatuurlijke wereld, op Zijn boven deze orde van bestaan 
uitgaande verhevenheid. In aansluiting aan de critiek van KANT, wijzen 

zij er op, dat de menschelijke rede niet in de eeuwige dingen vermag 
in te dringen. Hoe prijzenswaardig dat streven op zichzelf ook moge 

zijn, in hun ijver zijn de dialectici overgeslagen in een eenzijdigheid, 
welke in haar gevolgen niet minder gevaarlijk voor de religie kan zijn. 

Tot allen prijs trachten zij een klove tusschen God en schepsel te 
onderhouden, welke zoo diep en radicaal doorgetrokken wordt, dat er 

van een gemeenschap van God met Zijn creatuur eigenlijk geen sprake 

kan zijn. Het creatuurlijke is nu eenmaal geen God. Dat is juist en 
moet ook op schriftuurlijk standpunt ernstig voor oogen gehouden. 

Er is geen wezensgelijkheid tusschen God en schepsel, integendeel 

er is een eeuwig wezensonderscheid. Dit kan echter de schriftuurlijke 

waarheid niet onwaar maken, welke zegt, dat wij in Hem leven, zijn. 
en ons bewegen. 7) 

Ons verstand kan deze dingen niet begrijpen, doch daarin treedt 

weer de kracht van CAL VIJNS theologie aan den dag, welke uit de 

data der religie spreekt, want in haar is die werkelijkheid gegeven 

en werkzaam. De menschelijke rede nu, die zich bewust is geworden, 

dat God niet Zijn creatuur en het creatuur niet God is, en het absoluut 

anders zijn van God zoo radicaal wil vasthouden, dat een inwonen 
Gods in de wereld als onmogelijk, wijl daarmede redelijk in strijd 

wordt geacht, staat natuurlijk voor het probleem, hoe het dan toch 

mogelijk is van God te spreken. Hoe is openbaring mogelijk? 

Het antwoord door KARL BARTH op deze vraag gegeven kan dan 

ook geen oplossing geven. De zaak blijft even onbegrijpelijk. Van 
gemeenschap met God, een mystieke unio met Christus, bevinding des 

geloofs, waarvan de theologie der gemeente spreekt, wil hij immers 

niets weten. 8) Dit onderscheid met de reformatoren dient men wel 
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te overwegen. CALVI]NS theologie rust in deze werkelijkheid van het 
religieuse leven, welke hij in de H. Schrift en inzonderheid in den 
Christus en dan in haar volkomenheid ziet. Daarom wordt de H. Schrift 

ook de regel des geloofs genoemd. 
Wanneer dus het centrum des geloofs, waarop BRUNNER wil wijzen, 

aan het exemplum der religie in de H. Schrift voorbijgaat, kan men 
verklaren, dat hij meent iets nieuws te brengen, maar rijst de vraag, 

of dit nieuwe beter is dan het oude. Duidelijk is ook, dat hij aan zijn 
ethiek geen reformatorische belijdenis ten grondslag heeft gelegd 
en naar een andere kwalificatie heeft uitgezien, welke dan in het 
"protestantsch-theologisch" uitdrukking heeft gevonden. 

Niettemin mag gevraagd, of de weg, waarin BARTH de oplossing 
zoekt, wel zoo nieuw is, als men geneigd is te gelooven. 

God kan slechts Zichzelven kennen en Zichzelven openbaren, zoo 
zegt BARTH. Hij vat de openbaring dientengevolge zoo op, dat God 
niet alleen de Zich Openbarende is, maar ook de Geopenbaarde. Dat 

is juist, zou men kunnen zeggen: De openbarende God is ook de 
geopenbaarde God. Op orthodox standpunt kan dat zonder tegen

spraak aanvaard. Betrek nu echter het schepsel daarbij. Het gaat in de 
beschouwing van BARTH om de verhouding tusschen den openbarenden 

God en den geopenbaarden God. In deze relatie gezien is de openba
rende Godheid, de verborgen God, Dezelfde als de geopenbaarde God. 
Dr. BARTH gebruikt gaarne de woorden aanspreken en aangesproken 
worden, hooren. De zich openbarende God is de aansprekende God, en 
in het aanspreken is Hij de geopenbaarde God. Doch nu komt de moei
lijkheid. Een mensch wordt aangesproken en hoort of hoort niet. Deze 
mensch nu is een ander dan God. Hoe staat het nu met de relatie van 

dezen mensch tot God. De religie poneert hier een levensgemeenschap. 
welke tot in het menschelijke bewustzijn doordringt, een mystieke unie. 

Wil men deze met BARTH uitsluiten, wat dan? Ook het hooren en 
opnemen van het spreken Gods is een daad Gods, zoo zegt BARTH. 9) 

Op orthodox standpunt kan men hem ook dat toegeven. De weder
geboorte onderstelt een levenwekkende daad Gods in den mensch. 
Zooals BARTH daarover spreekt, wekt het de gedachte aan een door 
God tot God spreken in den mensch, een alleenspraak, waarbij het 
onbegrijpelijk is, hoe de mensch daaraan deelneemt. Bovendien ge
waagt BARTH in dit verband telkens weer van een opheffen der men
schelijke existentie. 
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Onwillekeurig denkt men hier aan SPINOZA'S substantieleer. Er is 
althans eenige overeenkomst tusschen den Spinozistischen modus der 
cogitatio, waarin de substantie de denkende kracht is, en den open
baringsmodus van BARTH, in welken God als de eenige actie wordt 
voorgesteld. 

BARTH schept zoo iets als een bovencreatuurlijke openbaringssfeer, 
waarin de ontmoeting van den Zich openbarenden en den geopen
baarden God plaats vindt. Doch, zooals reeds werd opgemerkt, hoe het 
creatuur zich van die actie Gods bewust wordt, blijft hier onverklaard. 

Wij zouden op meerdere punten kunnen wijzen, die verwantschap 
vertoonen met philosophische denkbeelden. Zoo b.v. de waardeering 
van het schepsel en van de historie, die aan PLATO'S wijsbegeerte doet 
denken. Het moge echter genoeg zijn om aan te toonen, dat deze nieuwe 

theologie geen nieuwe gedachten brengt, en meer een wijsgeerige 
structuur dan een theologie verdient genoemd te worden. 

Aangezien BRUNNER zijn protestantsch-theologische beschouwingen 
aan BARTH ontleent, drukken de genoemde bezwaren ook op zijn ethiek. 

Of zij inderdaad van het centrum van het evangelisch geloof uitgaat, 
zoo als BRUNNER meent, is een vraag, die slechts in ontkennenden zin 
kan worden beantwoord. 

Wij willen BRUNNER echter geen onrecht doen en hierbij opmerken, 
dat zijn bezwaar tegen de na-reformatorische ethiek niet geheel onge

grond is. Daarbij ontveinzen wij ons echter niet, dat wij dit in anderen 
zin bedoelen dan hij. Het moet toch inderdaad worden toegegeven, dat 
in de geschiedenis der reformatorische ethiek de door CALVIJN gewezen 
weg werd veronachtzaamd. 

CALVIJN schreef geen ethiek. Dat laat zich trouwens verstaan uit 
zijn zuiver religieus uitgangspunt. Voor hem is ethiek practische 
religie, de religie in haar werkzaamheid naar buiten. Maar juist daarom 
kan men niet zeggen, dat CALVIJN de beginselen eener ethiek niet wel
bewust heeft aangewezen. Men leze zijn uiteenzetting de vita Chris
tiana 10) om te ontdekken, dat hij daarin een schets der Christelijke 
ethiek heeft ontwikkeld. Zeer bewust wijst hij daarin op het groote 
beginsel, dat daaraan ten grondslag behoort te liggen: Christus, de 
volkomen mensch, het beeld en voorbeeld der reine zedelijkheid. 

Het moet worden toegegeven, dat de ethici na hem weer naar het 
schema van ARISTOTELES hebben gegrepen en den origineelen greep 
van CALVIJN niet methodisch hebben aangewend. Hoewel wij meenen, 

:: 'I: 
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dat de theoloog over de wet Gods anders denkt dan BRUNNER, is toch 
de wijze, waarop men in de reformatorische ethiek de wet hanteerde 

in het licht van CALVljNS ethiek methodisch niet juist. Wanneer zij den 
Christus als norm ook voor het nieuwe leven in het centrum had ge
plaatst, zou BRUNNER niet hebben kunnen beweren, dat zij niet van 
het centrum des geloofs naar het evangelie was uitgegaan. 

Het ligt VOor de hand, dat men ook dan bij de wet uitkomt evenals 

CALVIJN, en dat ook BRUNNER zich daarmede heeft te verstaan, maar 
de reformatorische ethiek zou niet op wijsgeerige paden verdoold zijn, 
indien men CALVIJN ware gevolgd. 

Dit neemt echter niet weg, dat BRUNNER op zijn standpunt geen 
Christelijke ethiek kan geven, die recht doet aan den eisch van het 

Christelijk leven. Zijn ethiek is een eigenaardige mengeling van idea

lisme en naturalisme. In de protestantsche theologie behoort zulks ge

weerd te worden. Wat hij ons aanbiedt als protestantsche theologie 
is protestant in zooverre het protesteert tegen rationalistische en reli

gieuse denkbeelden en verschijnselen, welke hij wil bestrijden, en 
theologie, in zooverre men in den hedendaagschen tijd zekere ge
dachtencomplexen met zulk een titel wil vereeren. 

Aan CALVI]NS beginselen getoetst kan er geen theologie zijn, zoo 

daar geen religie en godsvrucht is. Theologie onderstelt een religieusen 
levenskring, waarin zij wordt geboren en dus een confessie. Daarin 
is ook de ethiek gegeven. 

Deze protestantsche theologie is een mengeling van wijsgeerige en 
theologische denkbeelden, welke in de verwarring van het moderne 

leven opgekomen een poging waagt om school te maken. Men kan wel 

is waar dit verschijnsel nog in relatie tot de reformatorische theologie 

zien. Op den bodem van het reformatorisch belijden is een theologie 
ontstaan, die ook binnen het kader eener belijdenis in verschillende rich

tingen en scholen uit elkander ging (b.v. Voetianen en Coccej anen). 
Allengs werden die confessioneele scholen ook door den invloed der 
wijsbegeerte gegrepen, zoodat de cirkel, waarbinnen de theologie zich 

bewoog wijder, maar het randgebied ook tevens van den centralen 
grondslag der religie verwijderd werd. 

De ethiek volgde deze ontwikkeling en in dat licht kan men nog 

een beteekenis hechten aan het begrip protestantsche theologie en 
ethiek, waarvan BRUNNER wil uitgaan. 
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Wat is de inhoud van deze theologie? BRUNNER wil als haar taak 

zien een opnieuw bezinnen over de grondslagen en grondbegrippen 

eener evangelische leer van het rechte handelen. De kerk en theologie 

zijn daarvan volgens hem sedert eeuwen afgeweken. Dit oordeel 

is moeilijk te weerspreken. Geheel anders staat het met de methode 
der bezinning, welke BRUNNER aanbeveelt. Hij wijst er op, dat deze 

bezinning is begonnen. (K. BARTH en GOOARTEN). 11) 

Deze methode is reeds daarom niet juist, wijl zij niet aanvangt met 

de reformatorische theologie, met name dus de theologie van CALVIJN. 

Voor de vergelijking der huidige problemen is dat noodzakelijk. Eerst 

in het klare beeld van deze theologie kan men de afwijking van den 

principieelen weg nagaan. Een enkele greep op de reformatoren is 

daartoe ontoereikend. 
Als tweede taak wijst BRUNNER op de bezinning over de vraag

stukken, welke zich thans op de verschillende gebieden des levens 

voordoen. Ook dit is noodig, doch zelfstandig doordenken van proble

men is nimmer een bezigheid, welke buiten een principieele instelling 

omtrent het probleem der existentie als zoodanig heengaat. Alleen als 

de eerste taak tot een positief resultaat is gebracht, kan de tweede 

worden aangevat. 
De existentiephilosophie is met die eerste taak zoo weinig gereed 

als alle philosophie, terwijl alleen de H. Schrift een licht over ons leven 

doet opgaan, hetwelk in de levende religie, welke ook de kracht der 

reformatie is geweest, een antwoord geeft, dat aanspraak mag maken 

op objectieve autoriteit. 

Een bezinning, welke van uit de wijsgeerige situatie van het huidig 

cultuurproces de waarheid des Evangelies wil benaderen, is in wezen 

rationalistisch, hoezeer men dit meent te bestrijden. De juiste methode 

volgt den omgekeerden weg. Van uit de religie der Schriften, zooals 

die door de levende Kerk der eeuwen is doorleefd en verstaan, heeft 

men de wijsgeerige probleemstelling te onderzoeken. Deze weg is den 

theoloog krachtens de religie geboden. 

De grondslagen der religie kan men slechts aan haar zuivere en 

objectieve norm, zooals die in de religie van Christus gegeven is, ont

dekken. Dat is ook het exemplum door CALVIJN gevolgd, waardoor hij 

theoloog kon zijn, zooals wij hebben aangetoond. 

Uitgangspunt en methode moeten derhalve a priori reeds de ver

wachting afsnijden, d~t BRUNNER's ethiek inderdaad de waardeering 
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eener theologische zal kunnen wegdragen. Daarom is het niet van 

belang ontbloot kennis te nemen van het resultaat zijner bezinning over 
deze materie. 

Ieder mensch zijn ethiek. 
Ieder mensch heeft zijn ethiek, 12) zoo toont BRUNNER in zijn eerste 

hoofdstuk aan. Dat is juist. Ondanks scepsis en indifferentisme jegens 
de groote vraagstukken heeft ieder mensch zijn ethiek. Het kan nog 
wat krasser en wellicht juister worden uitgedrukt: Ieder mensch is 

een levend stuk ethiek, ieders levensopenbaring is een ethiek in 
sprekende letteren. Ethiek is met de menschelijke existentie als zoo
danig gegeven, zoo merkt BRUNNER verder op. Dat ligt voor de 
hand, want de mensch existeert als zedelijk wezen. Daarom kan de 
practijk des levens daaraan nooit ontkomen. 

Als wij echter volhouden, dat het leven van een iegelijk een stuk 
ethiek is, moet daaronder ook de theorie eener ethiek worden begrepen. 
In een welbewuste beschouwing van het zedelijk leven manifesteert 
zich toch het ethisch bewustzijn van den ethicus. Zij zal zich nooit 
kunnen onttrekken aan het zedelijk oordeel, dat over ons leven 
gaat en wat meer is, het oordeel wordt door het zedelijk bewustzijn 
als zoodanig geveld. Het meest algemeene verschijnsel, het zedelijk 
phaenomen van de eerste orde, is de critische werking van het zedelijk 
bewustzijn, dat tegenover het zoo zijn en handelen het anders be
hooren te zijn en anders behooren te handelen stelt en positie kiest. 

BRUNNER teekent vervolgens de natuurlijke zedelijkheid. Deze kwa
lificatie is vrij algemeen gebruikelijk en toch is daarin aanleiding tot 
misverstand. Men kan de onderscheiding van wijsgeerige en theolo
gische ethiek daarmede aanduiden, in dien zin, dat de eerste van de 
natuurlijke ethiek of moraal wil uitgaan. De nieuwe geschiedenis ver
toont van meet af naast de reformatorische levensbeschouwing een 
streven naar zulk een natuurlijke moraal, welke zich onafhankelijk van 
de theologische tracht te ontwikkelen. Ook in de theologie wordt van 
een natuurlijke religie en een natuurlijke zedelijkheid gesproken. Dit kan 
mits met groote reserve toegestaan. Men ziet dan op de verschijnselen 
in het leven van den natuurlijken mensch, die betrekking hebben op 
de religie en bedoelt dan dien mensch buiten de illuminatie van de 
Godsopenbaring en in de manifestatie van zijn verdorven natuur. 

Doch ook zoo is deze waardeering niet zon.der bezwaar. Waarom 
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toch spreekt men van een algemeene genade? En daar ook het 
"natuurlijke" leven zonder deze niet zijn kan, zoom in ook de leiding 
der Voorzienigheid aan al het "natuurlijke" kan worden ontzegd, 
moet het toch wel duidelijk zijn, dat de theologie aan dat "natuurlijke" 
een geheel anderen inhoud toeschrijft dan de philosoof. 

BRVNNER spreekt ook van een immanent zedelijk zelfbewustzijn. 13) 

Hij bedoelt daarmede het "natuurlijke" in tegenstelling met transcen
dente factoren, waardoor het zedelijk leven wordt beheerscht. Het 
bezwaar, waarop wij wezen, wordt daardoor niet uit den weg geruimd. 
Men kan op zuiver theologisch standpunt niet spreken van natuur en 
natuurlijk, als waren daarbij transcendente factoren uitgesloten. De 
natuur is er als vrucht van de scheppende en onderhoudende daad 
Gods. Men erkent dit, of ontkent het, doch dat verandert aan de 
werkelijkheid, zooals de theologie die ziet, niets. De ethiek wordt niet 
"natuurlijk", omdat iemand zich op naturalistisch standpunt zet. Wie 
dat doet, poogt een naturalistische moraal te construeeren en geeft 
daarin blijk reeds het grondkarakter der ethiek te miskennen. De zede
lijke wereldorde is van gansch anderen aard dan de z.g. natuurlijke 
orde der dingen. Het naturalisme loopt uit op een structuur van een 
natuurlijk causale orde, waarin voor den mensch, zooals die als zedelijk 
wezen existeert, geen plaats is. Als historisch verschijnsel gezien, ver
tegenwoordigt het naturalisme echter een zedelijke instelling en een 
zedelijk streven, hetwelk daarin uitdrukking erlangt. Het geeft een 
bewijs, hoe de mensch over zich zelf en de levensrelatiën, waarin hij 
verkeert, denkt en denken wil. 

Immanent zedelijk bewustzijn. 
In de bezinning omtrent het zedelijk vraagstuk, waarvan de historie 

blijk geeft, treden verschijnselen aan den dag, welke BRVNNER slechts 
als object van vergelijking noemt. Hij merkt daarin verschillende 
trappen op. Het is niet noodig die hier te behandelen, maar het doet 
toch eigenaardig aan, dat BRVNNER den mensch bij zijn beschouwing 
heeft los gemaakt van de religie. Desondanks merkt hij op, dat het 
zedelijke in de werkelijkheid nimmer los van de religie voorkomt. 
"Empirisch-historisch beschouwd is de religie de moederschoot van 
zedelijkheid en zede." 14) 

De erkenning van dit feit zou doen verwachten, dat BRVNNER het 
immanente zedelijke bewustzijn beschouwde, zooals dit zich empirisch-
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historisch voordoet. Thans oriënteert hij zich aan verschijnselen, die 
op een emancipatie der zedelijkheid van de religie wijzen, terwijl hij 

in dit verband opmerkt, dat een autonome, zuiver immanente zedelijk

heid slechts aan den rand der historische werkelijkheid voorkomt in 
de smalle zone eener rationalistisch geëmancipeerde cultuur. 15) 

Dit laatste kan zoo niet worden toegestemd. De historisch empirische 
werkelijkheid bewijst niets van een zuiver immanente zedelijkheid. Zij 

bewijst echter wel, dat zood ra het emancipatie-streven de massa heeft 

aangegrepen, de cultuur ten onder gaat. 

Daarom zou het voor de hand liggen de emancipatie-zucht als zoo
danig in het licht der zedelijkheid te beschouwen en wel als een symp

toom van zedelijke ontaarding. Maar dan kan men de religie niet buiten 
beschouwing laten, wijl echte ethiek zonder religie niet zijn kan. 

BRUNNER ziet het geëmancipeerde bewustzijn naderen tot wat hij noemt 
cultuurbewustzijn. Men zou geneigd zijn daaruit te concIudeeren, dat 

cultuurbewustzijn en religie tegenstellingen zijn. In ieder geval kan het 

duidelijk zijn, dat hij van een waardeering der religie uitgaat, welke 
met haar wezen niet overeenkomt. Het religieuse en zedelijke gaan op 

in het "Aufklärungsbewusztsein", terwijl de mystiek het zedelijke op
zuigt in het religieuse, zoo zegt hij. 16) Inderdaad keuren wij met hem 

de rationaliseering van religie en zedelijkheid af, doch dat de mystiek 

het zedelijke in het religieuse zou opzuigen, kan zelfs van de wijs

geerige mystiek niet worden toegestemd. BRUNNER wil vasthouden aan 

een idee der zedelijkheid an sich, waarvan dan de z.g. natuurlijke 
zedelijkheid manifestatie zou zijn. Dientengevolge is zijn ethiek natura

listisch van karakter. Men geve acht op zijn beschouwing van huwe
lijk, echtscheiding en monogamie om dit op te merken. Dat heeft 

echter zijn oorzaak voor een goed deel in een onjuiste conceptie van 
de religie, hetwelk op zijn beurt tot de consequentie leidt, dat hij tot 

een echte ethiek niet komt. Dit kan reeds daaruit blijken, dat BRUNNER 

ook bij de Grieken beginselen eener eigenlijke ethiek meent te kunnen 

aanwijzen. 

Een en ander moet worden toegeschreven aan het feit, dat BRUNNER 

zijn uitgangspunt kiest in het probleem der z.g. existentiephilosophie. 

De beteekenis dezer wijsgeerige richting willen wij gaarne erkennen 
en die ligt o. i. voornamelijk in haar critische houding tegenover idea

lisme en naturalisme. Het is volkomen juist, dat deze beide wijsgeerige 

methoden aan den mensch, zooals hij existeert, geen recht doen weder-
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varen en met hem geen weg weten. 17) Wij gaan daarop echter niet 

verder in en willen slechts opmerken, dat de richting, waarin deze 

philosophie de oplossing wil zoeken in beginsel het idealisme, hetwelk 
zij bestrijdt, niet heeft losgelaten. Ook de ethiek van BRUNNER draagt 

daarvan de kenmerken, zoo als bij nadere beschouwing kan blijken. 

BRUNNER benadert zijn standpunt ten aanzien der ethiek door een 
uiteenzetting met betrekking tot de antinomieën, waarvan de immanente 

en de transcendente beschouwingswijze de voornaamste is. Hij laat 

geen moment van identiteit tusschen goddelijk en menschelijk rede
wezen toe. 18) Dat is juist. De religie naar haar zuivere inspiratie werkt 

het bewustzijn van de wezensonderscheiding van Schepper en schepsel, 
God en menseh. De religie kan echter het probleem der ethiek niet 

oplossen. Men kan volgens hem van de religie niet spreken. Hij sluit 
daarbij dus ook de Christelijke religie, zooals die historisch verschijnt, 

buiten. Toch gewaagt hij ook weer van de werkelijke religie, waarmede 

hij zijn Barthiaansche opvatting op het oog heeft. 19) Hij wijst een 

phaenomelogische verschijning der religie af. 20) Derhalve bedoelt 

hij met de werkelijke religie een zuiver transcendent moment: de echte 

openbaring. 
Men zou dus mogen verwachten, dat er verder over echte ethiek 

moet worden gezwegen. Het "natuurlijke" zijn van den mensch is 

een zijn buiten het geloof. Veroordeeld wordt de leer van een godde
looze zelfstandigheid der rede. Veroordeeld ook de tegen het verstand 

indruischende betrekking tot God. Valsche autonomie en valsche hetero

nomie moeten het ontgelden. En dan weer heet elke afpaling tusschen 

het heilige en het profane afgoderij. 21) Alle natuurlijke zedelijkheid 

en ethiek - ze moge religieus of rationalistisch gefundeerd zijn - is 
eudaemonisme en wettisch. De mensch staat daarbij in het centrum. 22) 

Wat blijft er nog over? Afpaling van het heilige en profane is 

afgoderij. Dus alles is heilig, of profaan, al naar men het schouwt in 

het licht der schepping, of onder de nevelen der zonde. Hierin spreekt 

zich nog een begrij pel ij ke instelling uit. Men kan nu verder redeneeren : 

zonde leidt tot de idee eener autonomie, openbaring tot de kennis eener 
heteronomie. Hoe anders dan door een betrekking van God tot den 

mensch en van den mensch tot God, kan men dat verstaan? Waar

schuwend komt nu weer BRUNNER'S woord tegen valsche heteronomie 

en tegen religieus gefundeerde ethiek dezen weg verstoren. 
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En desalniettemin poneert hij de stelling: Het geloof is het principe 
van het zedelijke: "Wat niet uit het geloof is, is zonde" 23) Deze ethiek 
zal dus ook religieus gefundeerd zijn, doch zoo, dat de mensch niet in 
het centrum staat. God alles en de mensch niets. Dat klinkt zeer 
orthodox en inderdaad kan een orthodox theoloog BRUNNER moeilijk 
overtreffen in zijn radicaal oordeel over den mensch als zondaar. 24) 

Niet orthodox is, dat BRUNNER een opvatting van openbaring en geloof 

huldigt, welk een mystieke unio van Christus en de Zijnen uitsluit. 
Geen levensbetrekking tusschen God en menseh, welke gemeenschap 

mag genoemd. Alle immanentie dus uitgesloten. Geloof en openbaring 
is niet alleen goddelijk doen, maar het blijft ook aan den anderen kant, 
het is van andere orde. 

Hoe is nu een ethiek des geloofs mogelijk? BRUNNER redeneert 
aldus: Omdat God Zelf als mensch tot de menschen kwam, is het 
mogelijk in iederen mens eh den tot ons komenden God te zien. 25) 

Theocratie en humaniteit worden onlosmakelijk verbonden. Achter deze 
redeneering schuilt BARTH'S openbaringsdoctrine, die in de vleesch

wording des Woords de objectieve mogelijkheid der openbaring en 
in de uitstorting des H. Geestes de subjectieve mogelijkheid der open
baring wil zien. Daardoor wordt echter de redeneering van BRUNNER 

niet duidelijk. 

Hij wil, naar het schijnt, echter zeggen: Gods liefde tot den menseh, 
moet onze liefde tot de menschen zijn. Dat is Gods wil en alleen Gods 
wil is goed. Op die wijze komt hij tot een ethiek der liefde of der 
humaniteit. Er is maar één plicht God lief te hebben en dat is zijn 
naaste liefhebben. 26) Het herinnert onwillekeurig aan RITSCHL, in 

zooverre ook bij hem de religie in een ethiek der naastenliefde dreigt op 
te gaan. Hoe het ook zij, na dezen sprong staat BRUNNER met zijn 
ethiek op den grond. Hij stelt ons voor een ethiek der liefde. Wie 
verwachten mocht, dat thans de wet Gods aan het woord komt om 
norm en richtsnoer te geven, vergist zich echter. Immers de wettische 
vroomheid wordt door BRUNNER afgekeurd. 

De grond van de wettische vroomheid is het uit de oorspronkelijke 
eenheid met God uitgevallen zijn. De wet komt uit de zonde, zoo waar 
zij anderzijds Gods wet is. De wet is de wil Gods, voor zoover de 
zondige mensch die alleen nog kan zien. De zelfstandigmaking van 
God laat als betrekking tot God nog slechts het wettische standpunt 
toe. 27) 
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Wat bedoelt BRUNNER met deze redeneering ? Wat heeft men te 
verstaan onder "uit de oorspronkelijke eenheid met God gevallen zijn"? 
Wil die oorspronkelijke eenheid een wezenseenheid zijn, dan komt de 
leer der schepping in het gedrang. Onbegrijpelijk is het in dat geval, 
hoe de mensch dan kon vallen, zoo hij met God een was. Mag men de 
eenheid zoo niet nemen, doch meer als gemeenschap bij wezensver
scheidenheid, dan vraagt men, waarom noemt hij dan niet gemeen
schap. Ook dan echter is de zaak niet klaar, want hoe was dan toen, 
d. i. oorspronkelijk, wel een gemeenschap mogelijk, terwijl dit tegen 
de grondbeginselen van BRUNNER ingaat. Het is een duistere rede. 

De wet is de wil Gods voor zoover de zondige mensch die alleen 
nog kan zien. In de oorspronkelijke eenheid, wordt dus aangenomen, 
kon de mensch den wil Gods zonder wet zien. Het gaat hier dus 
om de beteekenis, welke BRUNNER aan de wet toeschrijft en het schijnt 
althans BRUNNERS gedachte te zijn, de wet alleen te verstaan als in 
woorden omschreven gebod of verbod. "De wet komt uit de zonde." 
Dat is juist het omgekeerde van wat de H. Schrift zegt. "Waar geen 
wet is, is geen overtreding." Zoo gaat dan de wet vooraf, ook al is die 
niet geschreven, als levenswet en wezensbepaling. Men moet den 
mensch in zijn oorspronkelijken staat daarom toeschrijven, dat hij het 
vermogen had zijn levenswet te volgen, zooals ook de confessie leert. 

Dan echter was er een wet en kan men niet zeggen, dat de wet uit 
de zonde komt. Hoogstens kan men beweren, dat de genade Gods 
vanwege de zonde een duidelijk uitgesproken gebod gaf. Ook vóór de 
zonde was dat echter niet uitgesloten, zooals het verbod aangaande 
den boom der kennis van goed en kwaad laat zien. In ieder geval is 
het een vreemde bewering, dat de wet uit de zonde komt. 

Daar zou dus uit volgen, dat de ethiek des geloofs boven de wet 
wordt geplaatst en wederom uit de directe kennis van Gods wil wordt 
gevoed. Inderdaad wil BRUNNER in deze richting de oplossing zoeken, 
met het gevolg dat hij den Christenmensch vrijwel alleen laat staan 
in dit leven. Daarnaast handhaaft hij toch weer een moraal der histo

rische en natuurlijke ordeningen. 

Gods gebod. 
BRUNNER bindt den strijd aan tegen het idealisme en verzet zich 

tegen iedere abstractie van het goede. De idee van het goede, de wet 
als principe van ordening acht hij abstracta, die niets met het leven 

~--------............ ......... 



118 PROF. DR. j. SEVERIjN 

hebben te maken. Toch erkent hij daarin de schaduw van een wette
lijke macht. 28) 

De theoloog kan een goed eind met BRUNNER mede gaan in deze 

bestrijding. In het idealisme adoreert de menschelijke geest zijn eigen 

schaduwbeeld. Daarom is het standpunt van CALVIJN zuiver theolo

gisch. Hij gaat niet van een idee uit, welke structuur van den men

schelijken geest, slechts de weerspiegeling van hem zelf is, maar 

van een levende werkelijkheid, waaruit hij leeft. Geloof d. i. levende 

religie is de eerste voorwaarde voor een theologie en buiten de religie 

is geen Godskennis. 

CALVIJN stond echter anders tegenover de H. Schrift als BRUNNER, 

zoodat deze voor hem in volstrekten zin normatief was. Dientengevolge 

heeft ook de wet voor CALVIJN een andere beteekenis dan voor BRUNNER, 

aangezien zij in het leven der religie haar levende kracht en werkelijk

heid laat gelden. 

In hoeverre BRUNNER dit theologisch standpunt inneemt is niet ge

makkelijk te zeggen. Hij zegt: de mensch kent Gods wet, maar niet 

Gods wil. Hij kent de wet niet als Gods gebod. 29) De Calvinist zou 

kunnen zeggen, dat de mensch de wet Gods niet als wet van God kent, 

maar indien de wet levend wordt in den mensch, leert hij haar als 

zoodanig kennen. Ook BRUNNER merkt op, dat God zulk een kennis 

geeft, maar hij bedoelt dan toch wat anders dan CALVIJN. 

Tusschen CALVIJN en BRUNNER staat de waardeering der religie in 

haar mystieke werkelijkheid en werkzaamheid. BRUNNER wil van 

mystiek niet weten, hoezeer het duidelijk is, dat hij evenzeer door een 

mystiek element wordt gedreven. Hij meent ook, dat natuur en ge

schiedenis, dat is: het gegevene, het zijnde, als uitdrukking van Gods 

wil moeten worden verstaan. De wil Gods treedt ons niet tegen in een 

boven alle zijn verheven moeten, maar uit het zijnde zelf. 30) Hij ziet 

dat tweeledig. De heiden neemt het gegevene zonder meer als een en 

hetzelfde met het door God gewilde overeenkomstig zijn naturalistische 

God-wereld-voorstelling. Voor den Christen verschijnt de schepping 

als een gebrokene. "Er is niets werkelijks in deze wereld, dat God 

niet wil, maar er is ook niets in deze wereld, dat God niet ook niet 

wil. Hij wil het in zooverre het Zijn schepping is, Hij wil het niet, in 

zooverre daarin de schepsel matige gestalte verkeerd en verdorven 

is door de zonde." 31) 

Tweeërlei relatie gaat hier dooreen. In het licht der schepping ver-
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schijnt de wereld als Gods daad en derhalve als expressie van Zijn wil. 
In het licht der zonde treedt des menschen daad in Gods wereld op 
den voorgrond. Maar, - en hierin schuilt de fout - daarom kan men 
niet zeggen: "er is niets in deze wereld, dat God niet ook niet wil." 
Dat is niet alleen veel te radicaal en zou alleen opgaan, zoo men kon 
beweren, dat de wereld in het licht der zonde 's menschen daad is. 
Niemand zal dat echter volhouden. De oude strijd der ideeën uit
gaande van Gods almacht en Gods gerechtigheid gluurt hier door 
het venster. BRUNNER vergelijkt tweeërlei subjectieve instelling: de 
heidensche, welke de natuur als object in haar objectieve orde als 
expressie van Gods wil neemt en de Christelijke, die de wereld ziet 

onder de heerschappij der zonde. Het heidensche en het Christelijke 
standpunt wordt dan opgevat naar de idee der dialectische theologie. 
Het Christelijk theïsme komt daarin niet tot zijn recht. Maar bovendien 
biedt de wereld als Gods schepping en als de wereld der zonde twee 

ongelijksoortige termen, waardoor deze vergelijking valsch wordt. 
Immers de wereld der zonde is een wereld in Gods wereld, die altoos 
en onder alle omstandigheden blijft expressie van Gods wil en als

zoodanig een goddelijke bestemming heeft. De zonde is in de wereld, 
d. i. in Gods wereld ingekomen. De Christelijke openbaring leert, wat 
God ten aanzien van de zonde in die wereld doet. Van Gods doen 
uitgezien blijft de wereld openbaring van Gods daad, terwijl zijn 
genadebestel, eveneens Gods daad, zich tot de zonde in die wereld 
uitstrekt. Dat tweeërlei doen Gods wortelt in den wil Gods en strekt 
zich uit naar de eindbestemming der dingen. 

Het onderscheid door BRUNNER aan dat tweeërlei gezichtspunt ont
leend, moet dan ook anders worden gesteld. Het geldt den mensch. 
Er is tweeërlei soort menschen naar de verkiezing Gods. Menschen, 
die de wereld zien op naturalistische wijze en menschen die haar zien 
in het licht der openbaring. Of anders er zijn menschen, die uit de 
werkelijke religie leven en menschen,die dat niet doen. De mensch 
ontleent het motief zijner handelingen aan het zoo-zijn, gelijk hij dat 
ziet, of aan het zoo-zijn, gelijk dat verschijnt in het licht der open

baring. 
BRUNNER spreekt van een conservatief en een revolutionair ethos. Hij 

bedoelt met het conservatieve het zich richten naar het zoo-zijn, met 

het revolutionaire het zich richten naar het goddelijk doel. Deze twee 
moeten in werkelijkheid samenvallen. De werkelijkheid is grondslag 
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voor ons handelen, terwijl motief en richting aan het doel, d. i. aan 
den wil des Verlossers worden ontleend. Dit wordt vervuld door de 
liefde. 32) Het revolutionaire karakter moet dan daarin gelegen zijn, dat 
de wet Gods in het gegevene zoo-zijn wordt genegeerd door de hande
ling der liefde naar den impuls des geloofs. Ontstaat hierdoor een con
flict van de wet Gods in het gegevene en den wil Gods theologisch 
gezien, zoo komt daar nog bij, dat de mensch in het centrum van dit 
conflict geplaatst aan het moment des geloofs wordt overgeleverd of 
zich naar de orde van het zoo-zijn heeft te voegen. 

Geheel werkeloos is de mensch daarbij niet, want BRUNNER wil, 
dat men zich niet zonder protest naar de wereld voegt. Dit mag 
echter weer niet als principe worden opgevat, want men kan niet 
wettig voorschrijven, wat daar onder verstaan wordt. Het rechte offer 
is dienst aan de wereld in haar ordeningen. Het is een geheel per
soonlijk dienen van den enkeling. 33) 

Gods gebod is altijd hetzelfde gezien in het licht van het Waarom? 
Het is altijd wat anders gelet op het wat. Zijn ethiek dreigt dus weer 
casuistiek te worden. Hij wijst dit echter af en bepaalt haar als 
occasionalistisch. 34) Iedere beslissing staat op zichzelf. BRUNNER'S 

ethiek wil geen stelsel zijn. Liefde is onmiddellijke gebondenheid. Zij 
gaat van persoon tot persoon en werkt uit haar onmiddellijkheid. 

De ordeningen. 
Onder de ordeningen rekent BRUNNER: natuurwetten, sociale ge

woonten, zeden en gebruiken, rechts- en moraalregelen. 

Hoe staat de geloovige mensch daartegenover? BRUNNER erkent, 
dat de saamleving onmogelijk is zonder lex. Zij is van God gegeven 
levensmogelijkheid. Men moet haar gehoorzamen uit gehoorzaamheid 
jegens God. Op BRUNNER'S standpunt is er echter geen identiteit 
tusschen Gods gebod en Gods ordeningen. De wet geeft slechts in
direct, het gebod direct Gods wil te kennen. Hij doelt daarbij dus op 
de onmiddellijke relatie tot God, de relatie der liefde, als hij van het 
gebod spreekt. De gehoorzaamheid der liefde moet de legaliteit door
breken. De wet voedt op tot de vrijheid des geloofs. 

BRUNNER verdedigt alzoo een liefde-ethiek op een geheel ander 
plan dan het vorige. Men zou op orthodoxe wijze kunnen zeggen, op 
geestelijk plan, doch dat onderstelt weer een geestelijke sfeer, welke 
BRUNNER niet erkent. In het geloof is geen eisch meer van gebod en 

\ 
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verbod. Het eerste gebod is voor het geloof de grondwet der liefde. 
Uit het liefdegebod kan de geloovige zelve de wetten afleiden. 

Deugden. 
BRUNNER verzet zich tegen een deugdenleer. Een deugdenleer maakt 

den mensch in zich zelf gerechtvaardigd. Goed zijn is geen eigen
schap. 35) Het Nieuwe Testament kent echter wel het begrip deugd, 
maar, zegt BRUNNER, dat moet zoo worden verstaan, dat de afzonder
lijke deugden verschijningsvormen van een door God bepaald zijn in 
de liefde aan het licht brengen. Liefde is geen menschelijke mogelijk
heid, maar een goddelijke mogelijkheid. 36) 

Consequent is BRUNNER daarin ook weer niet, want hij erkent toch 
een zekere burgerlijke deugd. Dan heet het echter, dat de dwaling niet zit 

in de deugdleer als zoodanig, maar in haar verkeerde beoordeeling. 37) 

Vrijheid. 
Vrijheid behoort tot het wezen van het ik-zijn, persoon zijn. Iemand 

is werkelijk vrij, wanneer hij zich zelf bepaalt in overeenstemming 
met zijn bestemming. BRUNNER drukt die vrijheid uit als een van God 
uit leven. 38) De geloovende mensch moet zich zelf zoo zien als God 
hem ziet. God vordert geen zelfverwerping, maar zelfeerbiediging, 
dankbare zelfliefde. Wanneer deze trek in het Nieuwe Testament op 

den achtergrond treedt, is het van zelf sprekend, dat wordt aange
nomen, dat de levensdrang in die richting drijft. 39) Geen natuurdrift, 
maar dankbaar aannemen uit de hand Gods. Het leven moet worden 

erkend als Gods eigendom. Van God uitgezien is ons leven een hoogste 
waarde. 40) 

Boven hebben wij er op gewezen, dat volgens BRUNNER de liefde niet 
een menschelijke mogelijkheid, maar een goddelijke mogelijkheid is. 
Liefde is derhalve Gods werkelijkheid in den mensch. Den mensch zien, 
zooals God den mensch ziet, moet bedoeld zijn, als een van God uit zien. 

Hoe kan de mensch van God uit zien, zonder een van God uitgaande 
werkzaamheid? Waar blijft dan echter het menschelijk subject, zoo 
vraagt men zich af. Van de zelfeerbiediging kan men dan ook in dit ver
band geen andere gedachte vormen dan eerbiediging van het zelf, zooals 
God dat ziet, en niet alleen ziet, maar ook doet zien in den mensch. 

De liefde is goddelijke mogelijkheid en dus is God de eigenlijke auteur 
in deze ethiek. 

A. St.3-m. X 9 
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Het is echter bezwaarlijk daarmede hetgeen BRUNNER omtrent het 
Nieuwe Testament zegt in overeenstemming te brengen. Deze trek 

treedt op den achtergrond, n.1. die van zelfeerbiediging. Hoe kon het 
anders, wijl het N. Testament tot den zondaar komt, die noch God, 

noch zichzelf heeft geëerbiedigd. Het Nieuwe Testament kent slechts 

één volkomen mensch n.1. den Zoon des menschen, welke is de Christus 

Gods. Ongetwijfeld kan men ook de zelfeerbiediging van den zonde

mensch in het Nieuwe Testament vinden, maar dan heet het: zij zoeken 

allen zich zelf. Wanneer daar van levensdrang sprake mag zijn, dan 

is het de levensdrang van het egoïsme. Tenzij BRUNNER met levens

drang een hoogeren genadedrang mocht bedoelen, en ook zelfs dan nog 

kan deze redeneering geen steek houden. De genadedrang leidt tot 

zelfverloochening en hoe nu zelfeerbiediging en zelfverloochening één 
en hetzelfde kunnen zijn is in deze redeneering raadselachtig. 

In verband met zijn definitie van vrijheid heeft BRUNNER het stand

punt van zelfeerbiediging aangenomen. Deze vrijheid is zelfbepaling 

in overeenstemming met zijn bestemming. Dit kan worden toegestaan, 
mits men daaraan de consequentie verbinde, dat zulk een vrijheid door 

de bestemming is gebonden en kennis omtrent die bestemming en den 
weg daarheen onderstelt. Zelfverloochening beteekent dan gehoorzaam

heid, gelijk ook vrijheid gehoorzaamheid moet zijn. Doch ook zoo kan 
dit slechts tot de conclusie voeren, dat die gehoorzaamheid moet ge

bracht worden aan des menschen levenswet, zijnde deze uitdrukking 
van Gods wil en dat den mensch het vermogen moet worden toe
geschreven - n.1. in statu rectitudinis - om die te kennen en God lief 

te hebben. Zij leidt tot de onderstelling van een menschelijke mogelijk
heid als gave Gods en dus in het door God geschapen zoo-zijn van 

den mensch. Deze mogelijkheid werd, naar orthodoxe opvatting, on
mogelijkheid door de zonde en nieuwe mogelijkheid door de genade 
in Christus. 

Betere gerechtigheid. 

De betere gerechtigheid beschrijft BRUNNER drievoudig: 1e. burger
lijke deugd. 2e volledig afzien van den lof. 3e streven naar volkomen
heid. 

De waarachtige gerechtigheid kan echter niet wettig worden gevat. 

Iedere principieele wettige bepaling doet de gerechtigheid geweld aan. 
Billijkheid echter wordt door tijd en omstandigheden 41) bepaald. 
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BRUNNER maakt de ware gerechtigheid op deze wijze tot een souvereine 
macht over haar eigen wet. Afgezien van de willekeur, welke hier dreigt 

in te komen, kan men zulk een souvereiniteit slechts aan de Gerechtig

heid in absoluten zin, d. i. aan God toeschrijven. Absoluut is Gods wet, 

maar zoo meent BRUNNER, God eischt in het geloof, in Zijn gebod, 
iets eindigs, iets concreets! Het absolute gebod is slechts uit het 

concrete van het oogenblik te verstaan 42), m. a. w. het absolute als idee 

voert tot idealisme en de werkelijkheid is er eene van nu en hier. 
Toch acht ook BRUNNER die idee noodig om de spanning in het leven 

te onderhouden. Het geloof mag deze spanning niet verstoren. Achter 
de idee moet Gods eisch van volkomen Gods- en menschenliefde staan. 

Godsdienst is dienst aan de menschen. God eischt geen dienst voor 
Zichzelf. God wil als menschengod vereerd zijn. 43) Practische religie 

is naastenliefde. Wij hebben op dit beginsel van BRUNNER'S ethiek 

reeds gewezen. Ook de vervulling van onze beroepsplichten is gods

dienst. God wil den zondigen mensch in zijn zondige werkelijkheid 

voor zich laten arbeiden. Er is geen andere dienst van God. 44) Uit 

dien hoofde heeft men geen keuze tusschen compromis of wereld

ontvluchting. Rome heeft deze vereenigd in zijn moraal. Men staat 
voor het compromis. Het beroep stelt ons in de historische orde. In 

het beroep is ons de naaste gegeven. Dienst bestaat in de vervulling 

der beroepsplichten. God wil den mensch op die plaats, waar hij is 
gesteld. 45) 

Het verdient opmerking, dat BRUNNER spreekt van het ambtelijk 
karakter der beroepsvervulling en van den dienst en verklaart dit als 

handelen in legale gebondenheid aan de ordeningen. Volgens de ge
wone logica kan men van deze redeneering weer niets begrijpen. Hij 

wil hier gehandeld zien in legale gebondenheid, terwijl hij zegt, dat 

zijn geloofsethiek de legale gebondenheid moet doorbreken. 46) 

Dit conflict brengt hij terug op de onderscheiding van geloof en rede. 

De ordeningen gehoorzamen de logica van de menschelijk-redelijke 

doelsteIling. Zij zijn een middel, waardoor men van de uiterste conse

quentie der zonde verwijderd blijft. Daarom is de eerste dienst, welke 
van den Christen gevorderd wordt, mede arbeiden aan de ordening. 47) 

Hoogste plicht van den Christen is ambtsplicht. Deze plicht is zake

lijk technisch. Tot zijn vervulling is geweld, soms physisch geweld 

en zelfs dooding noodwendig. 48) 

Het conflict tusschen de ordeningen en het gebod der liefde moet 
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leiden tot de ontdekking der zonde en dringen tot het gebed om de 
komst van het koninkrijk Gods. 49) Het doet zich voor in de mengeling 

van ambtelijke en persoonlijke betrekkingen. Als persoon tot persoon 
staat men anders dan in het ambt, doch deze verhoudingen kunnen 
slechts in abstracto worden onderscheiden. In concreto gaan zij 
dooreen. 

In de ordeningen werken geloovigen en niet-geloovigen samen. De 
betere ordening moet uit de gemeenschap opkomen, maar de stimulans 
moet van de kerk uitgaan. 50) 

BRUNNER ziet het zedelijk proces derhalve als een mengeling van 
een redelijke moraal en een ethiek des geloofs, welke een zekere 

synthese vormen in de werkelijkheid. Reeds a priori is te wachten, 
dat deze synthese op de basis der redelijke moraal gevaar loopt de 

banden der legaliteit te verslappen, wijl deze door zijn geloofsethiek 
uit billijkheidsoverweging gebroken wordt. Daardoor wordt het tegen
gestelde resultaat in uitzicht gesteld van een reformatorische ethiek, 
welke aan Gods ordinantiën door het geloof een absolute gelding toe
schrijft en deze ambtelijk wil gehandhaafd zien op grond van Gods 
souvereiniteit. 

Wat BRUNNER zoekt in de ethiek des geloofs kent de Christelijke 
ethiek aan een pneumatische orde van zijn toe, welke in het koninkrijk 
Gods heerschen zal in de vernieuwing der dingen. Daarin is de refor
matie radicaal eschatologisch, zonder te kort te doen aan den eisch 
des geloofs in dit leven, aan welke de geestelijke gave Gods te hulp 
komt. De beschouwing van enkele concrete vraagstukken kan aan
leiding geven om het verschil tusschen BRlJNNER en de reformatie in 
het licht te stellen. 

Hef huwelijk 51). 

BRUNNER wijst op de permanente cnSIS, welke het huwelijk in de 
geschiedenis doormaakt. H ij doelt daarmede op den strij d, welken de 

monogamie door alle tijden heen heeft te doorstaan tegen gelegiti
meerde en ongelegitimeerde inbreuk op het monogame huwelijk. De 
monogamie heeft onder invloed van het Christendom universeele be
teekenis gewonnen, hoewel zij nimmer tot volkomen overwinning 
kwam. 

De leerboeken der nieuwere ethiek stellen het monogame huwelijk 
theoretisch en practisch problematiek. 
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Als oorzaken voor deze inbreuk noemt BRUNNER: de verstoring 
der familie-eenheid door industrie en verkeer, de woningtoestanden in 
de groote steden, de emancipatie der vrouw, het overschot aan vrouwen, 
de uitvinding van voorbehoedmiddelen en vóór alles de geestelijke 

veranderingen. 52) 

Deze uiteenzetting bewijst reeds, welk een invloed BRUNNER toe
schrijft aan de "natuurlijke" historische ordeningen. Al deze "oor
zaken" kunnen bovendien geen oorzaken zijn, maar hoogstens de mis
toestanden in de hand werken. Oorzaak is de zonde en de verwording 
van het psychisch en somatisch leven van den mensch. Achter al de 
z.g. oorzaken, welke BRUNNER aanvoert steekt de zonde, die daarin 
haar degenereerende werking op verschillend levensterrein laat zien. 
Wat beteekenen de geestelijke veranderingen, welke BRUNNER vóór 
alles wil aangevoerd zien, anders dan de heerschappij van denkbeelden, 
die met Gods Woord hebben gebroken en den mensch als souverein 
willen doen gelden op alle levensterrein. Vandaar ook het gebruik van 
voorbehoedmiddelen, de emancipatie uit de hand Gods en de bande

loosheid in denken en handelen. 
Niemand zal weerspreken dat deze emancipatiezucht toestanden in 

het leven riep, die bij de verandering van zedelijke denkbeelden ook 
de aanleiding en verleiding tot tuchteloosheid hebben doen toenemen. 

En voorts, wat de crisis van het monogame huwelijk aangaat, onge
twijfeld mag daarvan gesproken, doch waarom zegt BRUNNER niet 
ronduit, dat deze crisis door ontucht werd veroorzaakt? Wie het 
huwelijk in zijn heiligen vorm slechts als monogaam erkent, zal zich 
niet schamen iedere inbreuk daarop ontucht te noemen. Op het stand
punt eener schriftuurlijke ethiek is een ander oordeel uitgesloten. 
Wie een vrouw aanziet om haar te begeeren is een overspeler in zijn 

hart. 

De grondslag van het monogame huwelijk. 
BRUNNER wil den grondslag van het monogame huwelijk opsporen. 
De historie, zoo merkt hij op, voert niet tot een consensus genf.ium. 

Ook de idee der naastenliefde is ontoereikend. 
De objectief-collectivistische bewijsvoering, gegrond op den duur 

en de eenheid der familie, treedt niet meer op den voorgrond. 
De subjectief-individualistische redeneering, dat het monogame 

huwelijk in de persoonlijke behoefte naar volle levensgemeenschap 

------------......... ......... 
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het beste voorzien kan, acht hij te zwak. Een huwelijk op liefde ge
bouwd is van meetaf verloren. 53) 

Wij voeren daartegen aan, dat het Christelijk geloof het monogame 
huwelijk op goddelijke scheppingsordinantie grondt. 

BRUNNER nu wil de scheppingsordinantie verstaan zonder Bijbelsch 
positivisme. Daarin komt de tegenstelling met de reformatoren weer 
aan het licht. Men heeft geen anderen grond dan deze positieve. Wat 
BRUNNER daaraan verder wil toevoegen moge die ordinantie bevestigen, 
maar dat is op zich zelf geen grondslag. 

In het licht der scheppingsordinantie kennen wij slechts de idee van 
het huwelijk, zoo gaat BRUNNER verder. De werkelijkheid beantwoordt 
daaraan zoo weinig als de mensch aan het beeld Gods. Zooals Christus 
de echtbreuk teekent zijn alle menschen echtbrekers. 54) Dit is juist, 

doch men verneme thans BRUNNERS conclusie: Daarom gaan de wegen 
eener evangelische en wettische ethiek hier voor goed uit elkander. 55) 

De protestantsche ethiek is volgens hem geroepen de wettische zuur
deeg radicaal uit te zuiveren. 

De werkelijkheid, een door de zonde verdorven werkelijkheid, wordt 
door hem in bescherming genomen in den naam van het Evangelie. 
De redeneering van BRUNNER neemt haar toevlucht tot een modificatie 

der zonde, waardoor het huwelijk een nieuwe doelbestemming verkreeg 
als remedie tegen de wellustigheid. Voorts stelt de verlossing de moge
lijkheid, dat een hoogere plicht den huwelijksplicht buiten werking stelt. 
In de opstanding zullen zij zijn als de engelen. 56) 

Zonde en verlossing maken de waardeering van het huwelijk be
trekkelijk, zoo merkt hij op. 57) BRUNNER kan dit met een schijn van 
recht zeggen. De zonde laat de ordinantie Gods los. Zonde breekt door 
de ordinantie heen, zou men met een Brunnersche zegswijze kunnen 
beweren. Maar daarom juist is zonde: zonde. En hoe wil men daarop 

nu een ethiek bouwen? Verlossing breekt echter de wet niet, maar 
breekt het oordeel der wet. Wil men nu aan de zonde een argument ont
leenen om de wet te breken, aangezien de verlossing het oordeel der wet 
wegneemt, dan doet men juist, wat het evangelie ten stelligste afwijst. 

De autoriteit Gods komt hier tusschenbeiden. Als God in Zijn genade 
het oordeel wegneemt, heeft de mensch geen recht om te doen, alsof 

het in zijn hand is gegeven. Dat de zonde de waardeering van het 
huwelijk niet in eere houdt, ligt voor rekening van den zondaar. Dat 
God de Heere genade bewijst, is Gods zaak en Zijn souverein bestel. 
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BRUNNER, die geen stelsel der wet wil, maakt op deze wijze een 
stelsel om de wet te verkrachten. Daarom kan ook het argument van 
een hoogeren plicht, die den huwelijksplicht op zij zet, geenszins dienen, 
omdat dit zonder beding persoonlijk en in den waren zin occasionalis
tisch is. En voorts het argument der eschatologie doet in het geheel 
niet ter zake. De eeuwigheidsrelatie zal ook somatisch een andere zijn 

en geen geslacht kennen, maar daarin leven wij niet. 
Van geheel zijn argumenteering blijft dus weinig over. Trouwens 

BRUNNER aanvaardt zelf de consequentie niet. Ascese verwerpt hij 
evenzeer als losbandigheid. Alleen de echt kan het gewenschte even
wicht brengen. 

Practisch neemt Brunner het standpunt in van een relatief huwelijks
recht. Immers de waardeering eener burgerlijke gerechtigheid wil hij 
eeren ook op dit punt. Hij doet dit echter niet zonder een vrijheid te 
proclameeren, die zelfs de burgerlijke gerechtigheid ten hoogste zal 
schaden. De protestantsche ethiek moet volgens hem meer ernst maken 
met de vrijheid van een Christenmensch. 58 ) Het is de vloek der 
"Christelijke moraal", zoo schrijft hij, dat zij het meest wettische 
denken altijd voor het "ernstigste" houdt. 

BRUNNER neemt hier een door en door revolutionair standpunt in. 
Met een beroep op Christus' woord omtrent de hardigheid des harten, 
kan zulk een standpunt geenszins worden verdedigd. En wanneer een 
mensch in het geloof de ordening overtreedt, men denke aan Mozes' 
huwelijk, waartegen Mirjam en Aäron zich verzetten, dan zal het 
geloof de gevolgen dragen en Gods gerechtigheid het geloof beves
tigen. Zelfs al ware al het volk profeten dan zou men de ordinantie 
Gods nog niet op zij kunnen zetten. 

Huwelijk en huwelijkswetgeving. 
BRUNNER erkent, dat een huwelijk een zaak tusschen twee personen 

is, maar legt er den nadruk op, dat het ook een sociale aangelegenheid 
is en de volksgemeenschap raakt. 59) Wet en zeden kunnen geen huwe
lijk maken, doch de openbare toestemming behoort tot de volstandig
heid des huwelijks. 60) Van kerkelijke inzegening is het huwelijk niet 
afhankelijk. 61 ) 

Tot de idee van den echt behoort haar onlosmakelijk karakter. Trouw 
is erkenning van een goddelijke verbintenis en daarom onveranderlijk. 
Een trouwverbond is wat anders dan een liefdeverbond. De liefde is 
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natuurlijk en veranderlijk, de trouw is geestelijk en onveranderlijk. 62) 

Het coelibaat wijst BRUNNER af. 63) 

Een echt zonder liefde draagt de kiem van zijn oplossing in zich 
zelf. Daarom kan naastenliefde de scheiding tot de eenig zedelijke op
lossing maken. Tusschen de idee des huwelijks in zijn onlosmakelijk
heid en het gebod der naastenliefde staat de vrije beslissing van Gods 
gebod en gehoorzaamheid. Scheiden is zwakheid van een overspelig 
geslacht, maar niet scheiden kan grooter zwakheid zijn. 64) 

BRUNNER wil derhalve ruimte maken voor wat hij Christelijke vrij
heid noemt. Klaarblijkelijk is dat een vrijheid ter wille der zwakheid. 

Daarmede nu wordt het kenmerk der Christelijke vrijheid opgeheven, 
wijl daarin slechts kracht kan steken. Zijn standpunt in zake de open
bare wetgeving bevestigt dat, maar voert tot een inconsequentie van 
beteekenis. 

Hij stelt de vraag aan de orde, of de staat kan dwingen tot een 
slechts schijnbaar samenleven, m. a. w. kan de staat huwelijksscheiding 

weigeren. Indien hij dat doet, kan het geen zedelijke waarde hebben, 
naar hij meent. Het is duidelijk, dat BRUNNER zulk een dwang aan de 

Overheid niet zou willen toestaan. Wat doet hij nu echter? Hij maakt 
tot een stelsel, wat naar zijn eigen bewering alleen aan de Christelijke 
vrijheid toekomt. Intusschen merkt hij nog op, dat het in dit verband 
niet over Christelijk huwelijk gaat. De staat zou dus niets moeten 

doen, maar ook wanneer de Overheid de scheiding vrij geeft, dus niets 
doet in dit opzicht, is het gevaar op zijn zachtst uitgedrukt niet denk
beeldig, dat zij de scheiding tot stelsel verheft. De zonde zal daarvan 
zonder twijfel een veel grooter gebruik, of liever misbruik, maken dan 
het geloof. 

BRUNNER acht het zelfs niet uitgesloten, dat de Staat nog verder 
gaat in den weg van zulk een vrijheid en ook de bescherming der 
monogamie loslate. Hij meent, dat men LINDSEY'S theorieën, inzooverre 
die reformatorisch het recht bedoelen te beïnvloeden, ernstiger moet 
nemen. 65) 

Het behoeft geen betoog tot welke gevolgen een reformatie van het 
recht in den hier voorgestelden geest zoude leiden. Het door BRUNNER 

verdedigde standpunt kan dan ook de vergelijking met de plichten 

van het Overheidsambt op schriftuurlijken grondslag niet doorstaan. 
Feitelijk neemt BRUNNER de kracht van het Overheidsambt weg, wijl 
de Overheid er toch is om der zonde wil en om de bandeloosheid der 



BRUNNERS ETHIEK 129 

menschen te beteugelen. BRUNNER'S leer kan veeleer worden geschetst 
als een poging, die de vrijheid verdedigt om der zonde wil. 

Ook wat de scheiding betreft, kan hij zich niet op de H. Schrift 
beroepen. Deze kent feitelijk slechts één geval en dat wegens de 
hardigheid des harten: echtscheiding in geval van echtbreuk door 
overspel. Dit concrete geval behoort uitteraard door de Overheid in 

haar wetgeving te worden opgenomen. 
Voorts ware nog te spreken over de vraag, aangaande hertrouw van 

gescheidenen met een anderen man of een andere vrouw. BRUNNER acht 
hertrouwen in de meeste gevallen beter dan niet trouwen. Eveneens 
oordeelt hij over weduwnaars en weduwen. Dit laatste wordt door de 

H. Schrift niet verboden, maar hertrouwen van gescheidenen met een 
ander wordt daarentegen wel verboden. 66) Zeer nadrukkelijk wijst 
Paulus op het verbod van scheiding en op het bevel om gescheiden 
te blijven, zoo men daartoe overging. In tegenstelling met BRUNNER'S 

standpunt behoorde de Overheid ook deze uitspraak van Gods Woord 

in haar wetgeving op te nemen. 
In het hoofdstuk, hier ter sprake gebracht, geeft Paulus ons zijn 

inzicht ten aanzien van het huwelijk met een ongeloovige en laat 
scheiding toe. Hij zegt dit nadrukkelijk als zijn meening en niet als 
op Gods bevel. Hier is dus sprake van een mogelijkheid der scheiding 
om des geloofs wille, doch het niet scheiden in dat geval kan ook 

uit het geloof zijn. 
Deze scheidingsmogelijkheden uit te breiden zal echter moeilijk ver

dedigbaar zijn, tenzij iemand zich de autoriteit van PAULUS aanmatige. 

BRUNNER'S argumenten aangaande echtscheiding zijn nog niet uit

geput. H ij acht de scheppingsordinantie : "Weest vruchtbaar en ver
menigvuldigt u" door de hoop der verlossing niet meer absoluut geldig. 
Proclamatie van algemeenen huwelijksplicht houdt hij voor een on
mogelijkheid. Bovendien moet het overschot van vrouwen er van weer
houden den ongehuwden staat verachtelijk te maken. BRUNNER neemt 
den strijd op tegen twee fronten: niet de heidensch-mystieke vereering 

van den ongehuwden staat, maar ook niet zijn verachting. PAULUS' 
standpunt is een charisma. 67) Deze dingen mogen zoo zijn, maar het 
argument, dat de verlossingsverwachting Gods ordinantie problema
tisch stelt, is ten een en male ondoordacht, als zou de vervulling van 

het Koninkrijk Gods los staan van de schepping der menschheid. 
Het argument aan het te veel van vrouwen bntleend, voor zoover 

------------.......... ........ 
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van zulk een teveel sprake is in zekere periode en omgeving, staat 
reeds zwak door zijn betrekkelijkheid. Daaraan voorts een oproep te 
verbinden tot bevordering van emancipatie ook door de Kerk heeft al 
even weinig grond. Wat anders is de bevordering van echt vrouwelijke 
beroepswerkzaamheid. Concessie te doen tegen de strenge monogamie 
verdient echter evenmin aanbeveling. BRUNNER doet dit laatste wel 
niet, doch hij geeft aanleiding om hem daar lichtelijk van te ver
denken. 68) 

Geheel deze argumenteering op het overschot der vrouwen wordt 
echter door hem zelf ten sterkste verzwakt, als hij later opmerkt, 
dat gelet op de geboorte dat overschot zoo groot niet is. De cultuur 
heeft hier verwarring gesticht. 69) Dat is echter juist een verbreken 
der zedelijke verhoudingen en toestanden en nu moet zulk een cultuur 
door de moraal niet tot norm worden gemaakt, aangezien zij bewijst 
de ethiek op te lossen. BRUNNER zelf keurt de zedelijke mistoestanden, 
welke de cultuur brengt, af en niettemin ontbreekt het hier aan een 
krachtig positie kiezen tegen haar ondermijnenden invloed op het 
zedelijk bewustzijn. 

Hij verdedigt ten slotte de geboortebeperking en acht het plicht der 
echtelieden overleg te plegen in het bewustzijn hunner verantwoorde
lijkheid. Men kan dat aan het "toeval" niet overlaten. 70) Het middel 
kan BRUNNER echter" niet aanwijzen. Ascese heeft bezwaren, en ge
boortecontrole heeft zijn gevaren. Oplossing geven zij niet. Daarom 
doe een iegelijk, wat hij voor God verantwoorden kan. In dien zin 
luidt zijn advies. 71) 

Hij meent, dat men aan de natuurlijke vruchtbaarheid niet den vrijen 
loop kan laten. Waarom niet, zal men vragen. Het antwoord van 
BRUNNER is weinig bevredigend: hij wijst op de moeilijkheid van de 
stadsche toestanden, op de vermindering der kindersterfte en de 
hoogere waardeering van het vrouwenleven. Duidelijk is in deze be
schouwingen althans, dat deze theoloog de dingen niet tracht te zien 
in het licht der schepping. Wat heeft het toeval toch met de voor
zienigheid Gods te maken. Gods heerlijkheid en kracht draagt alle 
dingen, of zij doet dat niet. Een tusschenweg is hier niet. Als God 
de wereld regeert, doet Hij dat in alle dingen, gelijk de H. Schrift 
leert, zoodat geen muschke ter aarde valt buiten Zijn wil. Wie in dien 
God en in Zijn Woord gelooft, waagt het op Zijn voorzienigheid in 
het geloof. 
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De mensch behoeft het bevolkingsvraagstuk der wereld niet op te 
lossen, hetwelk in Gods hand is. Hij is daartoe trouwens niet bij 
machte. En de mensch behoeft ook geen uitweg te zoeken voor de 
zonde en haar gevolgen. Daaraan is geen ontvlieden dan in de armen 

der hemelsche genade. 
De ethiek van het huwelijk, welke Brunner hier aanbiedt moet door 

den Schriftgeloovige dan ook met beslistheid worden afgewezen. 
(W ordt voortgezet). 

1) Naar het bekende werk: Das Gebot und die Ordnungen. Tübingen 1932. 
2) a.a. O. Vorwort. S. VI. 
:1) j. CALVINI, Inst. Lib. I. C. 11. 1. 
4) johannes 3. 
5) 1 Cor. 2 : 11. 
U) Rom. 1 : 19. 
7) Hand. 17 : 28. 
8) Dogmatik. 1 Prolegomena. München. 1927. S. 287 ff. 
9) a. a. O. S. 289 f. 
10) Ins!. 111. C 6---10. 
1.1) V gl. a. a.O. Vorwort, S. VIII. 
12) a. a. O. S. 4. 
13) a. a. O. 2 Kapittel S. 6 ff. 
14) a. a. O. S. 15. 
15) a. a. O. S. 16. 
16) a.a. O. S. 17 f. 
17) V gl. JOHANNES PFEIFFER, Existenzphilosophie. Leipzig. S. 15. 
18) a. a. O. S. 31. 
19) a. a. O. S. 31 f. 
20) a. a. O. S. 36. 
21) a. a. O. S. 49 f. 
22) a. a. O. S. 54. 
23) a. a. O. S. 41. 
24) a. a. O. S. 57. 
25) a. a. O. S. 41 f. 
26) a. a. O. S. 117. 
27) a. a. O. S. 61. 
28) a. a. O. S. 99 f. 
29) a. a. O. S. 100. • 
30) a. a. O. S. 109. 
31) a. a. O. S. 110. 
32) a. a. O. S. 113. 
33) a. a. O. S. 114 f. 
34) a. a. O. S. 118. 
35) a. a. O. S. 148 f. 
36) a.a. O. S. 148. 
37) a. a. O. S. 153. 
38) a. a. O. S. 154. 
39) a. a. O. S. 154. 
40) a. a. O. S. 156. 
41) a. a. O. 163 ff. 
42) a. a. O. S. 170. 
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43) a. a. O. S. 174. 
44) a. a. O. S. 183. 
45) a. a. O. S. 190 f. 
46) V gl. a. a. O. S. 206. 
47) a. a. O. S. 207. 
48) a. a. O. S. 209. 
49) a. a. O. S. 211. 
50) a. a. O. 216. 
51) a. a. O. S. 324. 
52) a. a. O. S. 325. 
(3) a. a. O. S. 327-29. 
54) a. a. O. S. 335. 
55) a. a. O. S. 336. 
56) Matth. 22 : 30. 
57) a. a. O. S. 337. 
58) a. a. O. S. 339. 
59) a. a. O. S. 342. 
60) a. a. O. S. 343. 
61) a. a. O. S. 343. 
62) a. a. O. S. 344. 
63) a. a. O. S. 345. 
64) a. a. O. S. 346. 
65) a. a. O. S. 347. 
66) Vgl. 1 Cor. 7. 
67) a. a. O. S. 348 f. 
68) a. a. O. S. 350. 
69) a. a. O. S. 350 f. 
70) a. a. O. S. 353. 
71) a. a. O. 355. 
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In 1) den loop der geschiedenis is het vraagstuk betreffende de on
afhankelijkheid van het politieke leven ten opzichte van andere levens
terreinen op zeer verschillende wijze beantwoord. Aan den eenen kant 
werd, en wordt nog steeds, de staat verheerlijkt als de hoogste men
schelijke organisatie, waarbinnen wel een wedijver van de tot ver
schillenden dienst geroepen organen of levenskringen ten voordeeIe 
van het politieke geheel mogelijk is, maar waarbinnen geen poging 
van een afzonderlijk levensgebied om het geheel te beheerschen kan 
worden toegelaten; 2) en aan den anderen kant werd, en wordt nog 
steeds, de mogelijkheid of de toelaatbaarheid van een zelfstandige 
politieke doelstelling ontkend en de werkzaamheid van den staat in 
verband gebracht met godsdienstige of economische factoren. In de 
vroege Middeleeuwen heerschte de overtuiging, dat de staat, ook 
al had deze een bijzondere taak, bij de bepaling en uitvoering dier 
taak geleid moest worden door rechtsbeginselen, die op religieuze 
grondslagen rustten, door een jus divinum; en deze overtuiging werd 
ook in praktijk gebracht. Daar nu in dien tijd de Roomsch-Katholieke 
kerk de bezitster der ware religie was, was zij noodzakelijk ook de 
verkondigster, de verdedigster van het hoogste recht, wees zij aan, hoe 
de binnenlandsche aangelegenheden der staten geregeld moesten 
worden, en zelfs, wie die staten als vijanden hadden te beschouwen. 

Het ligt voor de hand, dat bij deze ondergeschiktheid van den staat 
aan het kerkelijke recht organen moesten ontstaan, wier functie het 
was dat recht tegen de politieke overheid te verdedigen; daar dit 
zonder machtsmiddelen niet ging, werden de kerkelijke waardigheids
bekleeders politieke machthebbers en verbonden zij zich met de wereld
lijke grooten, de grootgrondbezitters of de leenmannen der kroon, die 
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van ouds het recht voor zich hadden opgeëischt om bij schending 
hunner werkelijke of geüsurpeerde vrijheden naar de wapenen te 

grijpen. Het gevolg van deze toestanden was, dat de vorsten bij het 
nemen van regeeringsmaatregelen en bij de uitvaardiging van bevelen 
niet alleen rekening hielden met de meening hunner hofambtenaren, 
doch dat zij zich ook vergewisten van de goedkeuring der geestelijke 
en wereldlijke heeren, wier vergadering hen kon inlichten over het 
Christelijke en het rechtvaardige van bepaalde politieke handelingen; 
door de grooten vooraf te raadplegen, konden de heerschers wapen
geweld voorkomen. 3) 

Hoewel nu op deze wijze het Christelijk rechtsgevoel tot op zekere 

hoogte bevredigd werd, valt het niet te ontkennen, dat ook onheilvoIle 
gevolgen uit de verbinding van kerkelijke en politieke functies voort

sproten. Daar de macht der staten nog gering was, werd steeds meer 
de kerk de politieke factor bij uitnemendheid; zij organiseerde zich in 
steeds toenemende mate als een wereldmonarchie onder den paus van 
Rome en de van hem afhankelijke prelaten; aangezien zoowel de paus 
als de bisschoppen politieke machthebbers waren geworden, advi

seerden zij de regeeringen der verschillende landen dikwijls niet naar 
den geest van het goddelijk recht, maar in overeenstemming met eigen 
staatkundig belang en voordeel. Met de belangen der verschillende 
nationaliteiten werd niet meer gerekend; de rechten en vrijheden der 
onderdanen in de afzonderlijke staten werden opgeofferd aan de wen
sc hen der kerkelijke hiërarchie; niet het recht scheen te zegevieren, 
maar het onrecht. In de periode nu van deze pauselijke wereldheer
schappij kwam bij anti-pauselijke staats-theoretici van de 13e eeuw 
voor het eerst de gedachte tot uiting, dat de politieke overheid haar 
taak onmiddellijk heeft van God en dat zij op haar terrein aan geen 
macht ter wereld verantwoording schuldig is, ook niet aan de kerk 
en hare autoriteiten. 4) Dat de overheid verplicht is bij haar maat
regelen met de Christelijke rechtsopvatting rekening te houden, dat zij 
de vrijheden en rechten der onderdanen op aIlerIei terrein moet eer
biedigen, dat zij de belangen dier onderdanen zooveel mogelijk moet 
bevorderen, werd door de bedoelde schrijvers niet in twijfel getrokken; 
dat de staat een souverein, onmiddeIlijk met God verbonden levens
gebied is, beteekende naar de opvatting van de meesten hunner niet, 
dat de politieke overheid naar eigen inzicht over de belangen der 
onderdanen kon beschikken; de onmiddeIlijke verantwoordelijkheid 
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aan God bracht veeleer mee, dat met de vertegenwoordigers der be
langrijkste volksgroepen werd samengewerkt. Naast de hooge prelaten 
en de groote baronnen werden vertegenwoordigers van den lagen 
adel, van de organisaties der lagere geestelijkheid en van som
mige stedelijke gemeenten in den raad der vorsten opgeroepen; in 
Engeland maakten de kroon en haar onmiddellijke dienaren met deze 
uit de onderdanen opkomende raadgevers zoozeer één geheel uit, dat 
het hoogste bestuur er werd aangeduid als rex in parliamento. 5) 

Deze rex in parliamento nam beslissingen bij klachten der onderdanen 
en bij petities om recht, voozoover zij door de vertegenwoordigers der 
communitates, de toenmaals tot politieke medewerking geschikte 

levenskringen - de z.g. Commons -, werden ingediend, sprak na een 
aanklacht van de Commons recht over de dienaren des konings en vaar

digde talrijke wetten en statuten uit, die telkens weer werden ge
wijzigd en verbeterd en zoo een steeds vasteren waarborg boden voor 

de bescherming van de vrijheden des volks. Wel behield de koning 
allerlei afzonderlijke bevoegdheden (prerogatieven), die hij zonder de 
medewerking van het parlement kon uitoefenen, maar de koningseed 

legde hem toch steeds op de wetten te handhaven "lesquels la commu
nauté de nostre roiaume aura esleu." 

Men zal nu moeten toegeven, dat door deze souvereiniteit van de 
politieke overheid, deze erkenning ook van een zekere vrijheid en zelf
standigheid voor de verschillende kringen, waarin het leven der onder
danen zich uitte, en door deze opvatting van de hoogste overheid als 
berustend op samenwerking van regeering en onderdanen, in hooge 
mate orde, rust en recht gewaarborgd werden 6); men kan de ge
teekende politieke structuur zelfs die van een Christelijken staat noe
men. Konden niet de vertegenwoordigers der standen ingrijpen, zoodra 
de koning en diens raadslieden tyranniek, onrechtvaardig, in strijd met 
de ware beginselen van het Christendom, gingen regeeren en had niet 
de kroon voldoende macht om de vervulling van gevaarlijke begeerten, 
die uit het volk opkwamen, tegen te werken? Kon ook de meening 
van de vertegenwoordigers der standen de regeering er niet over in
lichten, in hoever de toepassing van positief Christelijke rechtsopvat
tingen, de bescherming en bevordering van één bepaalde godsdienstige 
overtuiging schadelijk zou zijn voor de éénheid van den staat? Dat 
men met het binden van den staat aan één kerk of aan één confessie 
uiterst voorzichtig moest zijn, had de geschiedenis van het pausdom 
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geleerd; het ligt voor de hand, dat een kerkelijke richting in de latere 
Middeleeuwen meer nog dan in de vorige periode genoodzaakt zou zijn 
zich tot een machtsinstelling te ontwikkelen, wilde zij de machtige 
nationale staten beheerschen, die in dezen tijd ontstonden; maar toch 
leefde nog steeds de overtuiging, dat de staat in samenwerking met een 
kerk naar de verwezenlijking der Christelijke idealen behoorde te 
streven, in breede kringen der Christenheid voort. Inderdaad was met 
de laat-middeleeuwsche samenwerking van heerscher en volksgroepen 
niet bereikt, wat bereikt kon worden; de geschiedenis van den nieuwe
ren tijd heeft vragen aan de orde gesteld en beantwoord, die nog niet 
binnen het gezichtsveld van de staatstheorie der Middeleeuwen lagen. 
In verband met ons onderwerp en in aansluiting aan hetgeen hiervóór 
gezegd is, willen we er een drietal noemen: is het karakter en de 
samenstelling van regeering en volksvertegenwoordiging van beteekenis 
voor het tot stand komen van een vreedzame samenwerking op politiek 
terrein; is de regeering verplicht aan den aandrang van de afgevaar
digden der onderdanen tot bevordering van bepaalde kerkelijke gezind
heden of ook tot bescherming van bepaalde vrijheden toe te geven, ook 
als zij overtuigd is, dat daardoor de staat in zijn bestaan bedreigd 
wordt; indien ten gevolge van een uit de historische ontwikkeling ver
klaarbare gebrekkige samenstelling van regeering of volksvertegen
woordiging bepaalde rechten of vrijheden der onderdanen geschonden 
worden, in hoever is dan verzet geoorloofd? 

Allereerst moet worden opgemerkt, dat in den z.g. standenstaat, den 
staatsvorm, die in West-Europa aan het einde der Middeleeuwen tot 
de Fransche Revolutie de normale was, een vruchtbare en vreedzame 
samenwerking tusschen regeering en afgevaardigden niet zoo heel ge
makkelijk kon worden bereikt. Daar beider competentie niet met weder
zijdsch goedvinden over heel de linie in principe en in detail was ge
regeld noch schriftelijk was vastgelegd, ontstonden er over de grenzen 
dier competentie gemakkelijk conflicten, die dikwijls niet zonder 
wapengeweld tot een oplossing konden worden gebracht. Zooals in 
den antieken en den oud-germaanschen staat, die geen standen met 
publiekrechtelijke bevoegdheid kenden, slechts door middel van het 
veeterecht en het gewapend verzet de rechten der onderdanen tegen
over de regeering konden worden verdedigd, zoo leidde ook nog de 
standenstaat ondanks alle Christelijke bedoelingen door het ontbreken 
van een vaste, geschreven constitutie tot machtsconflicten tusschen 
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kroon en staten. 7) Van groote beteekenis was het ook, dat de vertegen
woordigers der onderdanen, die in Engeland of individueel als de 
groote vazallen der kroon (Lords) of als afgevaardigden van bepaalde 
gemeenschappen (Commons) werden opgeroepen, geen beroeps politici 
waren, die het belang van een blijvende begrenzing der competenties 
begrepen of inzicht hadden in de algemeene grondslagen van het 
staatsbestuur; het waren agrariërs en kooplieden, die zich geheel lieten 
leiden door individueele en locale belangen, kleine kwesties opbliezen 
tot geweldige proporties en daarover met de regeering en met hun 
medeafgevaardigden in heftige twisten konden geraken. Daar de groote 
baronnen zich niet ontzagen den steun van het buitenland te aanvaar
den in hun strijd tegen de regeering, dolf deze meermalen het onder
spit; wanorde en anarchie heerschten dan in plaats van éénheid en 
het welzijn der staatsgemeenschap werd opgeofferd aan de kleine be
langen van personen en groepen. 

Zoo waren de toestanden in Engeland aan het einde der Middel
eeuwen. Het behoeft ons niet te verbazen, dat de begeerte naar éénheid 
en orde in dien tijd de zorg voor de particuliere belangen deed vergeten, 
dat men weer besefte, hoezeer die particuliere belangen afhankelijk 
waren van het algemeen welzijn. Men zag de groote baronnen en de 
oppositie in het Parlement als de bewerkers van alle ellende, ook van 
het geringe succes tegenover het buitenland; wat had het geholpen, 
dat de politieke overheid op haar terrein souverein was verklaard, dat 
zij was bevrijd van de kerkelijke voogdij, als zij door de uiteenloopende 
tendenties harer bestanddeelen toch niet in staat was aan haar onder
danen recht te verschaffen? Zou de regeering werkelijk onafhankelijk 
zijn, moesten dan niet allerlei belemmerende elementen van haar 
worden vèr gehouden, moest er dan niet éénheid in de regeering zelf 
worden gebracht, door aan de kroon en haar directe raadgevers een 
groot machtsoverwicht te verschaffen over de vertegenwoordigers der 
verschiIlende volksgroepen? In de periode der Tudors 8) werd zoo 
heel het leven in Engeland aan de leiding van de kroon onderworpen. 
Met behulp van het Romeinsche recht werden de prerogatieven der 
kroon uitgerekt en uitgebreid, tot er een absolutisme van den heerscher 
uit groeide, dat aan geen enkellevensterrein zelfstandigheid liet. De 
kerk werd onderworpen aan 's konings suprematie, werd een werktuig 
in de handen van den absoluten vorst om de politieke éénheid des volks 
te handhaven, en haar bezit diende tot versterking van de financiëele 

A. St. 3-m. X 10 
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middelen der kroon; het rijk werd tot een economische éénheid gemaakt 
en de opbrengst van handel en industrie door een reeks van maatrege
len dienstbaar gemaakt aan de belangen der heerschende dynastie; de 
taak der verschillende sociale groepen werd van boven af tot in bij
zonderheden nauwkeurig geregeld, opdat zij samenwerkten tot ver
meerdering van de macht der kroon en zoo ook van de éénheid en 
welvaart van het rijk. Naast den koning beteekende alleen het Privy 
Council iets: het greep in de kleinste details van het stoffelijke en 
geestelijke leven der onderdanen in, zoodat dit elke vrijheid van be
weging verloor. Ongetwijfeld bereikte Engeland in dezen tijd een 
groote mate van welvaart en macht, doch men moet niet vergeten, dat 
de onderwerping van heel het leven aan het politieke machtsideaal 
slechts kon worden verkregen door een reeks van gewelddadige maat
regelen, waarbij tegenstanders werden uit den weg geruimd, de ver
kiezing der regeeringscandidaten voor het parlement met onwettige 
middelen werd doorgezet en de vertegenwoordigers der volksgroepen 
op deze wijze werden uitgeschakeld; aangezien de wenschen en klach
ten der onderdanen zoodoende niet meer langs vreedzamen weg onder 
de aandacht der regeering konden worden gebracht, bete eken de de 
politiek der Tudors in den grond van de zaak een terugkeer naar het 
veeterecht van den feodalen tijd; de toenemende ontevredenheid uitte 
zich in de twee eenige middelen, die waren overgebleven: in moordcom
plotten en gewapende opstanden. Zeker, het gelukte ELizABETH in de 
moeilijke periode der godsdienstoorlogen met bewonderenswaardig in
zicht in de nationale gevoelens den steun van een groot deel van het 
volk te verwerven; toch was ook tijdens hare regeering de éénheid 
niet meer dan een schijn, verkregen door aan duizenden volksgenooten 
het zwijgen op te leggen en hun elk aandeel aan de beslissing over 
de nationale belangen te ontnemen; bovendien kwam het de koningin 
evenzeer als haar voorgangers uitstekend te stade, dat de hooge adel 
aan het einde der Middeleeuwen was ten gronde gegaan en dat de 
derde stand nog slechts in opkomst was. 9) 

Men had van de absolute vorsten macht meer dan van het Middel
eeuwsche standenstelsel bevordering der politieke éénheid en beharti
ging der nationale belangen boven de particuliere verwacht, maar het 
was gebleken, dat de onbeperkte heerscher ten eigen bate het staats
doel eenzijdig stelde; de regeering der Tudors leek meer op een despo
tie der Oudheid dan op een Christelijken staat, waar recht werd ver-
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schaft aan alle leden der staatsgemeenschap. Ondenkbaar is het niet, 
dat een heerscher zoo intens de nationale bedoelingen weet te vatten, 
dat hij blijvend den steun van de onderdanen behoudt, doch daarvoor 
is een bijna bovenmenschelijk inzicht noodig; als normaal mag men 
zulk een begrijpend en beoordeelend verwezenlijken van de wenschen 
des volks niet beschouwen; gewoonlijk is het voor den vorst uiterst 
gevaarlijk eigen meening door te zetten, zonder in overleg te treden met 
de vertegenwoordigers der volksgroepen. Toen de Stuarts het systeem 
der Tudors trachtten voort te zetten, bleek duidelijk, hoezeer ook de 
absolute monarchie afhankelijk was van de medewerking des volks, 
waarmee zij echter ter onzaliger ure elk geregeld en officiëel contact had 
verbroken door zijn vertegenwoordigers naar huis te zenden; hadden 
de Stuarts dat contact nu nog maar hersteld in verband met een groote, 
nationale onderneming, dan zouden zij allicht de medewerking van de 
onderdanen hebben herwonnen, maar in onverstandige zelfzucht wend
den zij zich tot het Parlement pas om hulp in een oorlog tegen de 
Schotten (1638), die tegen hun absolutisme in opstand waren gekomen 
en derhalve de sympathie moesten verkrijgen van breede kringen van 
het Engelsche volk. 10) Dat het Parlement, zooals het in 1640 bijeen
kwam, van de gelegenheid gebruik maakte om door herstel van zijn 
invloed op rechtspraak, wetgeving en bestuur de onderdanen te vrij
waren voor een terugkeer van de koninklijke willekeur, is begrijpelijk; 
zou het thans meer dan een paar eeuwen geleden in staat zijn met den 
koning samen te werken en aan het volk bevrediging te schenken? 
Weinig goeds voorspelde het, dat in het karakter en de samenstelling 
der standenvergadering niets was veranderd: in het Hoogerhuis zaten 
nog steeds de hooge baronnen en prelaten, in het Lagerhuis de ver
t~genwoordigers der gemeenten, landedelen, afgevaardigd door de 
verschillende graafschappen en door de bevoorrechte steden, en een 
aantal groothandelaren, leden van machtige handelscompagnieën, die 
tij dens ELJZABETH waren ontstaan; de rest van het volk: landgebruikers, 
die hun grond bezaten in den een of anderen vorm van onvrijheid, be
woners van de niet-vertegenwoordigde steden, handwerkers, klein
handelaren, kooplieden buiten de bevoorrechte compagnieën, moesten 
de bevrediging hunner wenschen verwachten van een parlement, tot 
welks samenstelling zij niet hadden meegewerkt, waarin in elk geval 
geen der hunnen had zitting genomen. 11) 

Het is geen wonder, dat de kerkelijke kwestie den strijd der partijen 
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in de jaren na 1640 vrijwel geheel beheerschte; de kerk hadden de 
Tudors en Stuarts geheel aan hunne belangen dienstbaar gemaakt; 
op haar terrein voelden de Engelschen, nu zij na de Reformatie ver
deeld waren in alJeriei godsdienstige gezindten en richtingen, het 
ingrijpen van den staat het meest als een vrijheidsbelemmering. Indien 
de Tudors hebben verwacht, dat zij door beheersching der kerk de 
nationaal-politieke éénheid van Engeland en hun dynastieke belangen 
op een vasten grondslag zouden doen steunen, dan hebben zij zich 
vergist; de Anglikaansche staatskerk had een verzameling leerstellin
gen, liturgische voorschriften en bestuursorganen, die het resultaat 
waren van een op politieke en dynastieke overwegingen rustend com
promis, die mogelijk beantwoordden aan de staatkundige wenschen 
der Tudors, maar die in kerkelijk en godsdienstig opzicht zeer weinigen 
bevredigden. Het Engelsche Protestantisme is in zijn oorsprong meer 
nog dan het continentale vermengd met den individualistischen en 
spiritualistischen geest der Middeleeuwsohe secten; terwijl nu op het 
vasteland die geest in de stichting van groote, internationale kerken 
vrijwel geheel werd overwonnen, gelukte dit in Engeland slechts in 
beperkte mate. Wel hadden de Engelsche vluchtelingen, die in het begin 
van ELIZABETH'S regeering naar hun vaderland terugkeerden, tijdens 
hun verblijf op het continent Calvinistische beginselen en idealen in 
zich opgenomen, maar het grootste deel der Puriteinen, die de staats
kerk wilden zuiveren van haar Roomsche smetten, stond tamelijk 
vreemd tegenover de Calvinistische leerstellingen; bovendien versterkte 
de vestiging van Nederlandsche handwerkers in het Oosten van Enge
land (tweede helft der 16e eeuw) ongetwijfeld het individualistische 
element onder de Puriteinen, daar we mogen aannemen, dat onder deze 
lieden vrij vele Doopers werden aangetroffen. De hoop der terug
gekeerde Calvinisten, dat in Engeland onder ELIzABETH een staats
kerk naar Presbyteriaansch model ook in het politieke een rol van be
teekenis zou spelen, liep op een teleurstelJing uit; de koningin wilde 
er niet van weten, hief de Presbyteriaansche organisatie op, die hier en 
daar in de staatskerk was ontstaan, en ging er zelfs toe over de 
Puriteinen te vervolgen. Hoezeer men dit optreden nu ook moge ver
oordeelen, begrijpelijk was het wel; de Presbyterianen toch wilden in 
vele opzichten het tegenovergestelde van de Tudors: zij achtten het niet 
alleen noodig, dat de kerk een van den staat onafhankelijk bestuur 
kreeg, maar de overtuiging, dat hun opvatting de alJeen juiste inter-
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prctatie der Christelijke leer was, bracht hen zelfs er toe van de over
heid te eischen, dat zij de aanhangers van dwaalleeringen buiten het 
staatsverband zou sluiten of althans van allen politieken invloed zou 
berooven. Op vroeg-Middeleeuwsche wijze zou zoo de staat weer aan 
de kerk worden ondergeschikt gemaakt; als in Schotland, waar feodale 
baronnen en Calvinistische predikanten aan de centrale regeering hun 
wil oplegden, zou het staatsgezag verzwakt en de kerk tot den be
slissenden factor in politicis worden gemaakt. 12) 

De Puriteinen hadden in het begin van de regeering van JACOBUS 1 
nog eens een poging gedaan om de Anglikaansche kerk te hervormen 
naar hunne idealen, het episcopaat afgeschaft te krijgen en althans het 
recht te verwerven tot het houden van vrije synodes, maar JACOBUS 

was van opinie, dat de afschaffing van het episcopaat de vernietiging 
van het koninklijk gezag zou veroorzaken; hij ontzette tal van Puri
'teinsche geestelijken in de staatskerk uit hun ambten en maakte het 
hun volgelingen daar steeds lastiger. Wat moesten dezen doen? Van 
het begin van JACOBUS' regeering dateert de opkomst der Indepen
denten, d. w. z. van lieden, die hun Puriteinsche opvatting trachtten in 
practijk te brengen door gemeenten en congregaties te stichten naast 
de staatskerk, van wier geestelijken zij alleen bij huwelijk, begrafenis 
en andere soortgelijke plechtigheden gebruik maakten; zij stelden op 
eigen kosten predikers aan, zg. lecturers, die zich op vele plaatsen tot 
in de periode van LAUD konden handhaven. Er is geen reden om te 
veronderstellen, dat alle Presbyteriaansch-voelenden aan de Angli
kaansche kerk hebben vastgehouden en dat zij niet aan de stichting 
dezer onafhankelijke gemeenten hebben meegedaan; wat we van de 
confessies en de kerkregeering der eerste Independenten weten, ver
toont geen groote afwijkingen van de leer en kerkelijke organisatie der 
Calvinisten. 13) Het ligt echter voor de hand, dat den Independenten 
in Engeland niet toegestaan werd nationale synodes te houden; vele 
verspreide gemeenten raakten door hare geïsoleerdheid, door de ge
ringe theologische ontwikkeling harer leiders, onder invloed ook van de 
talrijke economische relaties, die vele plaatsen in het Oosten van Enge
land onderhielden met Doopersche gemeenten op het vasteland, 14) 

steeds meer het Calvinistische spoor bijster; het oude individualisme 
en de mystiek der secten kwamen tot krachtige ontplooiïng. De weten

schappelijk-theologische verklaring der Schrift werd door de Indepen
denten steeds meer onderschat, zij kwamen er toe de beteekenis der 
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algemeene kerkvergaderingen voor de nadere omschrijving der belijde
nis te verwerpen, en in verband daarmee vond de voorstelling meer 
en meer ingang, dat de Heilige Geest nog steeds aan het individu 
de hoogste waarheden openbaart, dat deze openbaring zelfs gelijkge
steld kan worden met de Schrift. Woord en kerk begonnen in de 
eerste helft der 17e eeuw steeds meer hun beteekenis te verliezen in 
vergelijking met het "innerlijke licht", en deze afwijking voerde na 
1642, en vooral in de periode der Republiek (1649-1660), tot ver
werping van Christus en tot allerlei pantheïstische en spiritualistische 
opvattingen, waardoor de Calvinistische trekken uit het Independen
tisme meer en meer verdwenen. Deze ontwikkeling bracht mede, dat de 
Independenten langzamerhand een geheel andere houding tegenover 
den staat gingen aannemen, als de Presbyterianen hadden gedaan: er 
kwam een richting op, die den staat als instelling der zondige wereld 
verwierp en zich in quietistische afzondering uit het politieke leven 
terugtrok, en een andere, die op grond van de leer der innerlijke ver
lichting van het individu alle ambten in de kerk afschafte en de kerke
lijke democratie ook op politiek terrein meende te kunnen invoeren. Deze 
richtingen hadden vóór den burgeroorlog niet de overhand; als regel 
aanvaardden de Independenten vóór 1642 den staat met koningschap 
en parlement, zooals die in Engeland historisch gegroeid waren; zij 
waren echter in verband met hun origine sinds het begin der 17e eeuw 
voorstanders van tolerantie, schreven de gebreken van het kerkelijk 
leven in Engeland, zooals zij die zagen, aan het koningschap toe en 
verwachtten alles van het parlement. 15) 

De houding van KAREL I tegenover het Parlement na 1640 wordt in 
verband met dit alles volkomen duidelijk: hij mocht niet toegeven. 
Overwicht van het Parlement bete eken de naar zijn idee voortdurenden 
strijd tusschen de daarin vertegenwoordigde groepen met hun uiteen
loopende belangen, beteekende bemoeiing van het in de standenver
gadering niet vertegenwoordigde volk met het politiek beleid en be
teekende vooral ook versnippering der staatskerk in een onbegrensd 
aantal kerkelijke gemeenschappen; KAREL voelde intuïtief, dat de nog 
zwakke, nog niet door de belangstelling van breede volkskringen ge
steunde politieke organisatie dit niet zou kunnen dragen, dat zij daar
door zou bezwijken; nog kort voor zijn dood sprak hij met besliste 
overtuiging uit, dat met hem, den door God aangewezen erfeIijken drager 
der kroon, het palladium der Engelsche vrijheid verdween en dat daar-
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door anarchie zou gaan heerschen. KAREL had gelijk: een boven de 
wisselende, strijdende partijen staand representant der volkséénheid, een 
hoogste drager der door God ingestelde politieke autoriteit te midden 
van de eenzijdig georiënteerde en op eigen voordeel bedachte groepen 
van kerkelijken, economischen of socialen aard, kon niet gemist worden; 
's konings fout was echter juist, dat hij een partijman was geworden, 
dat hij de kroon een rol liet spelen in den strijd der volksmeeningen, 
dat hij de politieke autoriteit gebruikte om bepaalde kerkelijke en 
sociale groepen te bevoorrechten. 16 ) KAREL voelde meteen ook, dat 
de sympathie van het volk aan de zijde van het Parlement stond en 
dat maakte zijn houding onzeker; hij begon met toe te geven, zag plot
seling, dat hij te ver was gegaan, ging zich daarna verzetten tegen 
verdere consequenties, hield dat verzet koppig vol en eindigde met als 
verrader aller sympathie te verspelen. 

Niet zoo eenvoudig als het standpunt des konings was dat van het 
Parlement. De leider van het Lagerhuis, PYM, wilde eens voorgoed 
elke schending van de volksvrijheden door de kroon verhinderen, door
dat het landsbestuur blijvend onder de controle werd gesteld van de 
standenvergadering; hij bereikte zijn doel vrij spoedig: geregelde bij
eenroeping en vernieuwing van het parlement werd beloofd, het recht 
van het Lagerhuis om 's konings ministers in staat van beschuldiging 
te stellen, bevestigd, 's konings prerogatieven beperkt en de weJ1k
tuigen van zijn absolutisme vernietigd; zelfs revolutionnaire besluiten 
werden doorgedreven, b.v. dat het parlement niet zonder eigen goed
vinden mocht worden ontbonden en dat de militaire macht aan zijn 
bevelen werd onderworpen. Minder vlug was men gereed met de kerke
lijke kwestie. Er zaten in het Parlement allereerst voorstanders van 
het episcopaat, die zich aan de zijde des konings stelden, toen hun 
opvatting verworpen werd; verder een groot aantal leden, die zich ont
popten als voorstanders der Presbyteriaansche kerkenordening, doch 
die daarnaast den invloed van het parlement op de kerk noodzakelijk 
achtten; tenslotte een paar voorstanders van tolerantie. Dat van dit 
laatste, dat zelfs van een vrije, zichzelf besturende kerk geen sprake kon 
zijn, stond voor de meerderheid van het Lagerhuis vast: op het oogen
blik, waarop zij gereed stond de regeering des lands in handen te nemen, 
gevoelde zij, hoe noodig het was, dat zij in den strijd tegen den koning 
over de kerk kon beschikken, en hoe fataal het zou zijn, als de éénheid 
van hare aanhangers door kerkelijke verbrokkeling vernietigd werd. 
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Noch de koning noch het Parlement stonden in 1642 blijkens hun 

kerkelijke politiek op een nationaal standpunt: de eerste voelde zich 

niet het hoofd der geheele natie, het tweede achtte zich wel geroepen 

de vrijheden der onderdanen te verdedigen, maar het kon er toch niet 

toe besluiten aan alle rustige burgers een gelijk recht op vrijheid, be

scherming en politieke medewerking toe te kennen. Nog altijd werd 

het politieke leven niet onafhankelijk gedacht van andere levensgebie

den : niet reeds als men zich als een ordelijk burger gedroeg, kon men 

aanspraak maken op bescherming door de overheid, neen, daarvoor 

was ook een zekere kerkelijke houding noodig. Aangezien zoowel de 

koning als het parlement bij het bepalen van die meest gewenschte 

houding in kerkelijke aangelegenheden politiek belang had, droeg ook 

de kwestie der religie er toe bij, dat in Engeland de goede samen

werking tusschen de kroon en de vergadering der standen ontbrak. 

Dat in den strijd tegen de kroon het Parlement al spoedig zijn zwak

heid en onmacht zou openbaren, was gemakkelijk te voorzien. KAREL I 
had een goed geoefend leger, doch het Parlement was aangewezen op 

vrijwilligers, die zich wel in grooten getale aanboden, maar slechts 

geringe routine en discipline bezaten; geen wonder, dat deze troepen 

in het begin van den burgeroorlog door 's konings bevelhebbers ver

slagen werden. Toen de parlementsgezinde graafschappen zich hierop 

tot groote militaire districten verbonden, die bekwame officieren aan

stelden om de vrijwilligers te oefenen, ontstond al spoedig een bruik
baar leger; het gevaar was nu echter niet denkbeeldig, dat het veel

hoofdige parlement zijn eigen troepen niet zou kunnen beheerschen 

en dat deze een macht van beteekenis zouden worden naast en spoedig 

ook tegenover de vergadering der standen. 17) Onder de vrijwilligers, 

die in het parlementsleger dienden, bevonden zich vele onvrije boeren, 

pachters, handwerkers en kleinhandelaren, doch ook meer welgestelde 

lieden, leden van den lageren adel, vrije landbezitters, kooplieden, die 

buiten de rijke compagnieën stonden, en zelfs enkele hooge edelen; 

de meesten waren Independenten, die met geestdrift ten strijde waren 

getrokken, omdat zij van het Parlement de invoering van tolerantie 

verwachtten of ook omdat zij hoopten op verbetering van hun econo

mische positie, als de koning verslagen werd. 18) Daar zij echter tegen 

's konings troepen niet opgewassen bleken, zocht het Lagerhuis in t 643 

hulp bij de Schotten, die de voorwaarde stelden, dat in Engeland de 

Presbyteriaansche kerkenordening zou worden ingevoerd naar de voor-
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schriften van Gods Woord en naar het voorbeeld der beste Presbyteri

aansche kerken; de Commons accepteerden deze voorwaarde en droe

gen aan een Nationale Synode te Westminster op een kerkenorde in 
de aangeduide richting te ontwerpen. De landedelen en groothande

laren in het Lagerhuis begrepen, dat zij in den strijd tegen de kroon 
Of aan de wenschen der Schotten tegemoet moesten komen àf over

geleverd zouden zijn aan de bedoelingen van het leger, en zij prefe

reerden het eerste. Plotseling schijnen de Presbyterianen, die in de 

Engelsche kerkgeschiedenis tusschen 1600 en 1640 nauwelijks ge

noemd worden, weer over tal van aanhangers te beschikken; inderdaad 

strookten de Presbyteriaansche idealen in het geheel niet met de be

doelingen van de Parlementsleden, die de kerk aan zich wilden onder

werpen, die zich Presbyterianen noemden ter wiJle van den militairen 

steun der Schotten en die zich voornamen om de kerkenorde naar eigen 

opvatting te wijzigen, zoodra de overwinning over den koning zou zijn 

behaald. Het zou dan echter de vraag zijn, of het Parlement zijn wen

schen zou kunnen verwezenlijken, zonder dat de Independenten in het 

leger zich met de kerkelijke zaken bemoeiden. 
Onder de officieren van het parlementsleger komt na 1643 CROM

WELL steeds meer op den voorgrond. CROMWELL was gesproten uit een 

geslacht van landedelen in Huntingdon, die door de secularisatie van 

kloostergoederen tijdens de Tudors rijk waren geworden; hij behoorde 

tot een jongere lijn, wier leden het Puritanisme waren toegedaan, en 
ontving dan ook een streng-Puriteinsche opvoeding. 19) Zijn karakter 

kennen we vrij nauwkeurig 20): hij was zakelijk, op practisch handelen 

aangelegd, energiek, maar het zakelijke element deed de teerheid van 
gevoel, die hem eigen was, nooit geheel ten onder gaan: hij was 

een man, die in sterke mate behoefte had aan liefde en vriendschap, die 

zelf bereid was liefde te geven. Die liefde strekte zich niet alleen tot 

zijn gezin uit, ze betrof vooral ook heel het volk; hij had Engeland 

lief en begeerde met al de warmte van zijn gemoed in staat te worden 

gesteld het welzijn van zijn land te bevorderen. De eigenaardige grond

trekken van zijn karakter vereenigden zich nu vooral in zijn jongere 

jaren niet gemakkelijk tot een éénheid; van ongeveer 1625 tot 1638 

maakte hij een zeer moeilijke periode door. We behoeven niet aan te 
nemen, dat hij in zijn jeugd, speciaal tijdens zijn studiejaren (1616, 

1617) te Cambridge, een ongebonden leven heeft geleid, om te kunnen 

begrijpen, dat zijn ziel onder den invloed van de Puriteinsche wettelijk-
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heid in sterke mate door zondebesef werd gedrukt; meer nog moeten 
we echter op den voorgrond stellen, dat ook de toestand van zijn land 
hem somber moet hebben gestemd. Met spanning volgde hij het ver
loop van den grooten oorlog in Duitschland, waar zijn Zweedsche 
held, GVSTAAF AOOLF, zijn bloed stortte voor de zaak der godsdienst
vrijheid; met ongerustheid zag hij de vorderingen van het papisme in 
Europa. Hoe hartstochtelijk moet hij hebben begeerd de zaak der 
vrijheid te dienen, doch hoe onmogelijk werd het hem gemaakt te 
handelen; geen wonder, dat een geneesheer hem in deze periode als 
"val de melancholicus" teekende. Hoe moet het hem hebben gekweld, 
dat Engeland voor de vrijheid van het Protestantisme niets deed; was 
het niet het gevolg van de vermenging van kerk en staat, van de 
Anglikaansche staatskerk met haar politiek karakter, van LAVO'S sys
teem, dat terwille van de uniformiteit in het kerkelijke de éénheid der 
natie vernietigde? En was dat alles in den grond van de zaak iets 
anders dan papisme, streven naar macht en heerschappij in kerkelijk 
opzicht? Hoe weinig was de Engelsche kerk eigenlijk in staat de poli

tieke en nationale éénheid te versterken, hoe zwak maakte zij den staat! 

Bij dit alles kwam nog, dat ook de sociale toestanden CROMWELL hin
derden: toen een compagnie van rijke kooplieden te Hull het recht 
had verworven moerasgronden bij de Wash-baai, die de boeren dier 
streek tot nu toe als gemeenschappelijke weide hadden kunnen ge
bruiken, droog te leggen en voor den landbouw te bestemmen, nam 
CROMWELL - het was na 1634, toen hij te St. Ives en Ely woonde -
het voor die arme lieden op en streed er jarenlang voor, dat zij schade
vergoeding kregen. Ook in deze zaak trad CROMWELL heftig en harts
tochtelijk op; hij ontving deswege meermalen een terechtwijzing van 

de autoriteiten. 
CROMWELL was een ijverig Independent; in 1636 deed hij veel moeite 

om te bewerken, dat de ledurer, die tot dat jaar de gemeente te 
St. Ives had gesticht, zijn ambt kon behouden. We laten daar of zijn 
gelijkstelling van Roomsch-Katholicisme en Protestantisme met heer
schappij en vrijheid, zooals we die juist behandelden, van een goed 
inzicht in de kerkelijke stroomingen getuigde; een groot theoloog was 
CROMWELL niet en hij kon in latere jaren niet nalaten over de weten

schappelijke theologie schouderophalend te glimlachen. Zeker lag 
echter het terrein van de religie en de kerk hem na aan het hart; men 
heeft gevraagd, welk gebied het sterkst zijn belangstelling had, het 
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godsdienstige of het nationaal-politieke, 21) en misschien moet het 
antwoord zijn: beide in gelijke mate; daarom was hij er juist zoo be
zorgd voor, dat zij met elkaar werden verward en vermengd. Van 
groote dwalingen in spiritualistische of individualistische richting be
merken we overigens voorloopig nog weinig bij hem. CROMWELL'S 
vroomheid 22) legt den nadruk op de persoonlijke gemeenschap met 

God, op de practische toepassing van de leer in het leven, maar hij is 
ook volkomen overtuigd van de nietigheid van alle menschenwerk en 

weet, dat de reohtvaardigmaking uit genade om Christus' wil het 
eenige is, waarop de geloovige steunen kan; hij noemt deze recht
vaardigmaking later het gevolg van een "covenant" tusschen God en 
Christus' dat vaststaat door Jezus' zoendood, en hij verklaart te weten, 
dat ook hijzelf uit genade in dit "covenant" is opgenomen. Deze zeker
heid zal hem hebben verheven boven de sombere stemming, waarin 
hij tot 1638 verkeerde; het besef van den rijkdom van Gods genade 

verdreef de oude zwaarmoedigheid steeds meer. Zeker, de oude onrust 
en prikkelbaarheid verlieten hem niet opeens; in 1640 teekende een 
hoveling hem als een langen man in weinig-correcte kleeding, die met 
een harde, schreeuwerige stem en een gelaat, rood van opwinding, 
in het Lagerhuis stond te spreken: we gevoelen, dat ook nu nog een 
rustige werkzaamheid in het zekere vooruitzicht van de overwinning 
van het koninkrijk Gods hem niet steeds gemakkelijk viel. Als lid van 
het Parlement na 1640 openbaarde CROMWELL zijn politieke en kerke
lijke denkbeelden in breederen kring: hij was sterk vóór de afschaffing 
van het episcopaat, ontkende heftig, dat democratisch bestuur in de 
kerk tot democratie op politiek terrein moest leiden, toonde zich een 
tegenstander van de Presbyteriaansche staatskerk, daar hij op kerkelijk 
terrein van geen dwang en heerschappij wilde weten, en stemde voor 

toezicht van het Parlement op de kerkelijke aangelegenheden, blijkbaar 
in de verwachting dat op deze wijze een zekere mate van godsdienst
vrijheid zou worden verkregen. CROMWELL had ongetwijfeld dezelfde 
denkbeelden als JOHN OWEN, die later eenigen tijd zijn predikant en 
medewerker was. Deze stond op het standpunt, dat kerk en staat ge

scheiden terreinen waren, elk met een eigen taak en een eigen wet; het 
gebied der religie kan zijn normen niet ontvangen van den staat even
min als de kerk orde, veiligheid, recht en bezit op een bepaald terrein 

kan beschermen. Niet alle ethische vergrijpen bedreigen het algemeen 
welzijn en de maatschappelijke orde; in zulke gevallen treedt de staat 
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niet straffend op, maar onthoudt hij zich van inmenging; het is de kerk, 
die dan door de verkondiging van het Evangelie zuiverend werkt. Wat 
bereikt men er trouwens mee, als de staat met zijn machtsmiddelen 
op het terrein van den godsdienst of de moraal optreedt? Slechts door 
geestelijke middelen kan de waarheid overwinnen; naar OWEN'S mee
ning zijn kerken, die de politieke macht gebruiken om zich uit te breiden 

"vleeschelijk" en in den grond van de zaak gevaarlijk voor de éénheid 
en de orde op politiek terrein. OWEN wil dan ook de Roomschen en 
Episcopalen van de tolerantie uitsluiten, omdat zij het politieke leven 
voor zich alleen opeischen. 23 ) 

CROMWELL maakte zich in den burgeroorlog verdienstelijk als aan
voerder van een afdeeling van het parlementsleger ; de overwinningen 
op den koning bij Marstonmoor (1644) en N aseby (1645) waren voor 

een deel zijn werk. Dat de koning en het Lagerhuis op hun standpunt 
geen tolerantie konden invoeren, was duidelijk; toch bleef CROMWELL 

een voorstander van het koningschap en van de standenvertegenwoordi
ging; ongetwijfeld hoopte hij, dat KAREL I en het Lagerhuis aan het 
einde van den strijd wel voor zijn ideeën zouden kunnen worden ge
wonnen. Toen na Naseby velen vrede wilden uit vrees voor het leger, 
overtuigde CROMWELL de Commons er van, dat het sluiten van een vrede 

op dat oogenblik een halfheid zou zijn; de oorlog werd dus voortgezet 
en CROMWELL onderwierp zich daarbij geheel aan de leiding van het 
Lagerhuis, dat door een nieuwe organisatie van het leger (New Model) 
de troepen meer aan zich ondergeschikt wist te maken. Einde 1646 gaf 
de koning zich over en had het Parlement den oorlog gewonnen; het 
trad nu echter èn tegenover de Schotten èn tegenover de Independenten 
onvoorzichtig en overmoedig op, voerde met behoud van eigen opper
toezicht een Presbyteriaansche kerkenorde in, verklaarde de goederen 
der royalisten verbeurd, vervolgde de Baptisten, trachtte zich van het 
leger te ontdoen zonder de beloofde soldij geheel te betalen, en begon 
met den koning te onderhandelen over verzoening. Het bleek thans 
echter, dat het Parlement zonder het leger tot niets in staat was. Hier 

waren tijdens den oorlog de individualistische en spiritualistische stroo
mingen geweldig versterkt, terwijl radicaal-democratische opvattingen 
meer en meer ingang vonden. Hoezeer de burgeroorlog de geesten in 

individualistische richting voortduwde, laat zich duidelijk illustreeren 
aan het voorbeed van MILTON, die in zijn oudere geschriften niet veel 
verder ging dan OWEN, doch in zijn Areopatica (1644) en latere werken 
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volkomen vrijheid van uiting aanprees, opdat door den strijd der 
meeningen de waarheid zou zegevieren, en die door gelijkstelling van 
het natuurrecht en de Christelijke zedewet er toe kwam de stelling te 
verdedigen, dat alle burgers vrij en gelijk zijn en recht hebben op 
invloed in de regeering. 24) 

We wezen er reeds op, dat het leger voor een groot deel bestond uit 
pachters en handwerkers, die van den burgeroorlog verbetering van 
hun economische positie verwachtten; sinds den tijd der Tudors leefde 
er onder de plattelandsbevolking van Oost-Engeland een revolution

naire, anti-kapitalistische geest, die meermalen tot opstand had ge
voerd en die thans steun vond in de radicaal-democratische theorieën 
van mannen als jOHN LILBURNE, 25) die behalve tolerantie uitbreiding 
van het kiesrecht en afschaffing van koningschap en Hoogerhuis eisch
ten. De soldaten kozen in 't begin van 1647 eigen leiders, de zg. 
agitators, en besloten het Parlement met wapengeweld tot inwiIIiging 
van hunne eischen te dwingen. Ofschoon CROMWELL enkele jaren 
geleden nog fel voor de belangen der kleine boeren had gestreden, 
begreep hij thans, welk gevaar er in het optreden der radicalen lag; 
steunend op de betere elementen in het leger bewerkte hij, dat de 
agitators werden afgezet; verder wist hij de instemming der troepen 
te verkrijgen met een gematigd program, door zijn schoonzoon IRETON 
opgesteld en aan het Parlement aangeboden, de zg. Heads of Propo
sals, waarin tolerantie en eenige uitbreiding van het kiesrecht werden 
gevraagd, maar aan den anderen kant een regeeringsvorm werd voor

gesteld, die het koningschap en het Hoogerhuis handhaafde, groote 
macht gaf aan den Staatsraad en weinig invloed toekende aan het 
Parlement. Toen bij de onderhandelingen over deze voorstellen het 
Parlement onwi\1ig bleek om aan de wenschen van het leger gevolg te 
geven, trachtte CROMWELL het door onderhandelingen met den koning 
in de engte te drijven; in verband daarmee rukte het leger naar Londen 
op en namen zijn bevelhebbers, waaronder CROMWELL een eerste plaats 
innam, de leiding van de zaken in handen (Juni 1647). 

Deze loop der gebeurtenissen is volkomen verklaarbaar. De standen
vergadering kan haar taak tot bescherming van de vrijheden der volks
groepen niet vervullen, zonder in bloedige conflicten te geraken met 

de kroon, daar een scherpe bepaling van beider competentie ontbreekt; 
zij is verder bij ontstentenis van een koning allerminst in staat zelf te 
regeeren, daar zij bestaat uit afgevaardigden, die de groepsbelangen 
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op den voorgrond stellen en voor het welzijn der gemeenschap geen 
oog hebben. De standenvergadering heeft als noodzakelijk complement 
een koninklijke regeering, die de verschillende concurreerende belangen 
tot een éénheid weet te verwerken; is de heerschende vorst daartoe 
niet in staat, dan zal naast de standenvergadering zich alIicht een 
nieuwe staatsleiding ontwikkelen, die de functie van het staatshoofd 
overneemt. Bovendien staat de vertegenwoordiging der standen zwak 
tegenover het volk, welks belangen zij heet te behartigen doch met 
welks wenschen zij toch slechts in zeer beperkte mate rekening kan 
houden; en de kans is niet gering, dat de nieuwe staatsleiding tegen
over de eenzijdigheid van het parlement zich tot steun voor zijn positie 
zal kunnen beroepen op de wenschen van breede kringen der onder
danen. Zelfs in den modernen tijd, nu de volksvertegenwoordigers door 
het optreden van groote, op principiëel-politiek standpunt staande 
partijen worden geschoold in kwesties van algemeen belang, nu in 
een geschreven constitutie, met zoo groot mogelijke instemming tot 
stand gebracht, de verhouding van regeering en volk is vastgelegd, 
nu door een uiterst nauwkeurig overwogen regeling van het kiesrecht 
de volksvertegenwoordiging in sterke mate - misschien in te sterke 
mate - uitdrukking geeft aan de volkswenschen, zelfs nu loopt in 
staten, waar de volksvertegenwoordiging onder invloed van het indi
vidualistische natuurrecht de uitvoerende macht geheel beheerscht of 
waar zij de kroon, de representante der volkséénheid, tot een ornament 
heeft verlaagd, zulk een stand van zaken op een catastrophe uit; en 
geen wonder, want met de beteekenis der kroon verdwijnt een hinder
paal voor partijbelang en partij twist, voor marchandeeren met begin
selen en streven naar partij voordeel. In al deze gevallen is het opkomen 
van een tyrannis, of wil men liever van een dictatuur, van een illegi
tieme alIeenheerschappij, steunend op de door het parlement verwaar
loosde volksbelangen, begrijpelijk. 

Het is nu natuurlijk de groote vraag, in hoeverre de begeerten, 
waarop de dictatuur steunt, inderdaad nationaal zijn. Die van 
CROMWELL rustte op het beginsel der tolerantie. Voorzoover nu de 
invoering van tolerantie de samenwerking van alle Engelschen in één 

zuiver-politiek staatsverband mogelijk maakte, was zij inderdaad 
nationaal; maar daarenboven was het noodig, dat die invoering in het 
kader van de bestaande geestelijke en materiëele ontwikkeling der 
natie paste. Bij invoering van tolerantie zou het bestuur van CROMWELL 
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niet kunnen steunen op een staatskerk, waardoor vorige regeeringen 
steeds hun invloed op het volk hadden versterkt; zou het hem nu 
mogelijk blijken voor zijn bewind in die mate de nationale gevoelens 
wakker te roepen, dat hij den steun der kerk kon missen? Het valt te 
betwijfelen, of CROMWELL zich deze vraag bewust heeft. gesteld; In 

elk geval moet hij hebben verwacht, dat zijn ideaal instemming zou 
vinden bij de natie. Voorloopig zetten de legerbevelhebbers de onder
handelingen met den koning en het Parlement voort; het bleek echter, 
dat beiden vast overtuigd waren niet te mogen toegeven aan CROM

WELL'S wensch, daar deze naar hun opinie tot anarchie moest leiden. 
Toen de koning zich aan de bewaking van parlement en leger onttrok en 
met steun van de teleurgestelde Schotten den strijd weer opnam, 
stelden deelen van de standenvergadering en van haar leger zich aan 
zijn zijde; aan het hoofd der Independenten versloeg CROMWELL deze 
coalitie van royalisten, Presbyterianen en Schotten echter (1648). Dit 
bewerkte allereerst, dat de band tusschen CROMWELL en het leger 
nauwer werd, en verder overtuigde het den eerste meer dan iets anders 
van het afschuwelijke in de politiek van KAREL I en de Presbyterianen. 
Had deze politiek er niet toe geleid, dat hij zijn Schotsche broeders 
met het zwaard in de vuist had moeten bestrijden? Was KAREL I 
niet een man des bloeds, als hij ter wille van zijn episcopale kerk zijn 
onderdanen tegen elkaar in 't harnas joeg? En was de verdwazing 
der Presbyterianen en van het Parlement niet misdadig, nu ook zij in 
vleeschelijk begeeren nog steeds naar kerkelijke heerschappij streefden, 
ook al ging het tegen geloofsgenooten? Voor CROMWELL stond het 
na zijn overwinning bij Preston vast: het was zijn dure plicht in te 
grijpen; reeds te lang had hij onderhandeld! Men moet niet denken, 
dat hij bij al wat hij in 1649 deed, nog weifelde: de uitzetting der 
Presbyteriaansche leden uit het Lagerhuis had zijn instemming, de 
gevangenneming van KAREL I was zijn werk, met het proces tegen den 
koning bedoelde hij diens afzetting, maar toen KAREL tot op het laatste 
oogenblik weigerde het episcopaat en de staatskerk voorgoed prijs te 
geven en voortging buitenlandsche hulp te zoeken, zette hij beslist 
ondanks de aarzelingen zijner mede rechters 's konings veroordeeling 
en terechtstelling door. 

CROMWELL had een wettig, erfelijk koningschap en een in de historie 
wortelend parlement op zij gezet, omdat zij door hun kerkelijke politiek 
de nationale éénheid verstoorden en strijd veroorzaakten binnen de 
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staatsgemeenschap; wat gaf hem het recht daartoe? CROMWELL'S ant

woord op deze vraag is duidelij k genoeg. In 1648 en 1651 verweet 
ROBERT HAMMOND, een verwant van den dictator, dezen terecht, dat 

hij zich tot optreden tegen de door God gestelde overheid had laten 
verleiden; 26) de wijze, waarop CROMWELL zich toen verdedigde, be

wijst, dat ook zijn gedachtenwereld onder invloed stond van de spiri
tualistische opvattingen der oude secten en dat hij in verband daar

mede voor het historisch gewordene niet den vereischten eerbied bezat. 
Zeker, aan individueele ingevingen, ervaringen en visioenen moet men 

naar CROMWELL'S meening geen gezag toekennen; de Heilige Geest 

leidt de harten der menschen naar Gods wet en Diens getuigenissen; 

maar naast die wet en die getuigenissen, meende CROMWELL, wordt 

Gods wil toch ook klaar en duidelijk voor ieder, die het wil verstaan, 

geopenbaard in de feiten der historie. Reeds na de slagen bij Mar

stonmoor en Naseby had CROMWELL in zijn rapporten aan het Parle

ment er telkens weer den nadruk op gelegd, hoe merkwaardig het was, 

dat een kleine schaar Independenten de koninklijke legers had weten 
te verslaan; dat ook de Schotten hadden meegewerkt tot de over

winning, negeerde hij blijkbaar maar liever. Zegende God de wapenen 
der Independenten niet in bijzondere mate, rustte Zijn genade niet 

klaarblijkelijk op hen in de eerste plaats? Zoo schrijft hij aan HAM
MOND: ziet gij niet, dat God groote dingen in Engeland volbrengt door 

het leger, dat Hij vrede wil stichten door middel van godsdienstvrijheid; 
mogen wij ons aan Zijn werk onttrekken door te zien op het zondige 

in de werktuigen, waardoor Gods wil wordt volbracht? Deze rede
neering overtuigde HAMMOND niet; hij weigerde met zijn machtigen 

verwant samen te werken. En inderdaad, verzette CROMWELL zich niet 

tegen de wettige machten om eigen ideaal te kunnen doorzetten; was 

het geen fout in eigen resultaat onmiddellijk het werk Gods te willen 

zien; mocht hij zich wel boven het historisch gewordene stellen en 

eigen werk zetten in de plaats van Gods werk; had hij niet moeten 

bedenken, dat Gods wil pas na eeuwen van loutering en van strijd 

tegen menschelijke eigengerechtigheid verwerkelijkt wordt? CROM
WELL'S opvatting en handelwijze waren onjuist, doch we kunnen ons 

wel voorstellen langs welken weg hij tot de gegeven rechtvaardiging 

van zijn optreden kwam: als een enkele persoon het waagt eigen op

vatting als hèt nationale belang tegen den wil der wettige overheid 
in practijk te brengen, moet hij dan niet van de goddelijkheid zijner 
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roeping doordrongen zijn? Ook in den modernen tijd zien we, dat de 
dictatuur zich tracht te legitimeeren door in de richting van goddelijke 
inspiratie te wijzen; bij de Tudors vinden we tendenties van gelijke 
strekking en hèt voorbeeld voor het vergoddelijken van den heerscher 
blijft steeds de antieke despotie. Gods leiding op politiek terrein be
staat echter niet in de schepping van onfeilbare individuen of in de 
generatie van een door verwantschap verbonden reeks van onfeilbare 

autoriteiten, zooals de oud-Egyptische voorstelling ongeveer moet ge
weest zijn, maar in de historische wording van een erfelijk vorsten

geslacht, dat met erkentenis van eigen zonden en gebrek in aansluiting 
bij de door God gegeven ordening van het leven binnen de staatsge

meenschap het algemeen welzijn zoekt. 
Nu was CROMWELL ongetwijfeld geen tyrannus of dictator uit over

tuiging; hij was een voorstander van koningschap en parlement; zijn 
bezwaren gingen alleen tegen KAREL I en het uiteengejaagde Parlement, 
die hij door betere dragers van dezelfde functiën hoopte te kunnen 
vervangen. 27) Zouden niet een koningschap en een standenvergadering 
mogelijk zijn, die de tolerantie wilden aanvaarden en die in sterkere 
mate door de wenschen en behoeften des volks werden gesteund dan 
dat tot nu toe het geval was geweest; kon men niet tot een regeering 
en een parlement komen, die het instituut van een staatskerk niet meer 
noodig hadden om zich te handhaven? CROMWELL wilde de militaire 

dictatuur zoo spoedig mogelijk omzetten in een wettige regeering, die 
steun zou vinden in de nationale gevoelens, zonder dat de staatskerk 
werd hersteld; zou hij daartoe in staat zijn? Hij dacht er niet aan de 
meeningen van LILBURNE en diens aanhangers, de LevelIers, in practijk 
te brengen; tot tweemaal toe (1647 en 1649) dienden de leiders van 
die partij in het leger een ontwerp-regeeringsvorm in, dat op de leer 
van de overdracht der heerschappij door het volk (agreement of the 
people) berustte, zeer uitgebreid kiesrecht voorstelde en met de af
schaffing van het koningschap en het Hoogerhuis de volkssouvereiniteit 
vereenigde. CROMWELL begreep echter zeer goed, dat een regeering, 

die op deze wijze aansluiting zou zoeken bij het volk, alle kracht en 
éénheid zou missen; hij weigerde dergelijke natuurrechtelijke construc
ties in toepassing te brengen en bestreed ze heftig. Het was echter de 
vraag, of hij in de behoudende en meer kapitalistische of agrarische 
elementen onder de Independenten en in het leger voldoende aanhan
gers had om zijn plannen te kunnen verwezenlijken; direct na de 

A. St. 3-m. X 
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terechtstelling van KAREL I stond hij bijzonder sterk onder den invloed 
van de radicale agitatoren en het leger en was hij genoodzaakt de 
souvereiniteit van het Lagerhuis tegelijk met de invoering der tolerantie 
te proclameeren. Gelukkig kon hij den eisch der LevelIers, die wilden, 
dat algemeene verkiezingen zouden worden uitgeschreven, afwijzen 
met het argument, dat eerst de royalisten en de buitenlandsche vijanden 
der republiek, de leren en de Schotten, moesten worden vernietigd; 

het Rompparlement bleef zoo regeeren en werd daarbij gesteund door 
een Staatsraad, die het zelf had benoemd. Ofschoon dit bestuur al de 
gebreken vertoonde van een partij bewind en er voortdurend gemis aan 
samenwerking was tusschen de wetgevende macht en haar uitvoerend 
orgaan, hield het de volslagen anarchie gedurende een aantal jaren 
(1649-1653) tegen. Nadat CROMWELL te Drogheda en Wexford op 
de Roomsche leren wraak had genomen voor het in Engeland vergoten 
bloed en nadat hij de Schotsche Presbyterianen, die een covenant 
hadden gesloten met den zoon van de Roomsche HENRIETTA MARIA 

van Frankrijk, den lateren KAREL 11, bij Dumbar en Worcester had 
verslagen, kon hij zich er toe zetten de toestanden in Engeland definitief 

te ordenen; in Januari 1652 benoemde hij een commissie voor het ont
werpen van een nieuw regeeringsstelsel, waarin JOHN OWEN zitting had 

en grooten invloed uitoefende op de regeling der kerkelijke zaken. 
OWEN wilde een soort federatieve staatskerk: de Presbyterianen, Inde
pendenten en Baptisten zouden bevoorrechte congregaties zijn, wier 
predikanten door een onpartijdig samengestelde staatscommissie zou
den worden onderzocht op 't stuk van kennis en levenswandel en bij 
onbehoorlijke ambtsvervulling door locale commissies konden worden 
afgezet; verder zou er tolerantie zijn voor alle gezindten behalve 
voor Roomsehen en Episcopalen, en tenslotte zouden er maatregelen 
worden genomen tot verbetering van het onderwijs, de publieke mora
liteit, de Zondagsheiliging en de armenzorg. LILBURNE en de LevelIers 
eischten sociale maatregelen ten behoeve van pachters en handwerkers, 
groote macht voor het Lagerhuis en algemeen kiesrecht voor gezins
hoofden; CROMWELL, die vooral op de kleinere grondbezitters en de 
kooplieden buiten de compagnieën steunde en die de Presbyteriaansche 

groothandelaren door maatregelen als de Navigation-Act meende te 
kunnen winnen, wees LILBURNES plannen af; 28) toen echter het Romp
parlement OWENS kerkelijke voorstellen verwierp, besloot tot een staats
kerk met zeer beperkte tolerantie voor dissenters en een middel vond 
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om zelf de leden van komende parlementen gedurende een reeks van 
jaren te kunnen aanwijzen, meende CROMWELL iets in de richting van 

het leger te moeten doen. Hij zond het Rompparlement naar huis, 
wees uit een lijst van vooraanstaande Independenten een aantal hem 

aangename personen aan en trachtte met dit college (het zg. BAREBONE

parlement) te regeeren (1653). Dat een dergelijk "parlement" hem 
geen steun kon geven in breede kringen van het volk, zal ook CROMWELL 

hebben geweten; de tijd was echter blijkbaar nog niet gekomen om 
een door breede volkslagen aangewezen vergadering van afgevaar

digden bijeen te roepen. Dat echter ook zelfs het BAREBoNE-parlement 
tot radicale maatregelen overging, zal CROMWELL hebben teleurge

steld; het riep LILBURNE, die in 1651 was verbannen, terug, maakte 
sociale wetten ten behoeve van pachters en arbeiders, schafte de 

tienden af, veroorzaakte daardoor en doordat het geen staats geld voor 

den eeredienst beschikbaar stelde, dat in sommige streken geen gods

dienstoefeningen meer konden worden gehouden, en wekte zoozeer 

de ontevredenheid der bezittende klassen op, dat CROMWELL het na 

een half jaar naar huis zond. 
CROMWELL moest thans aIleen regeeren; met het oog daarop had hij 

het laatste parlement gedwongen hem den titel Protector te verleenen. 

Zou het den Protector gelukken, de radicale elementen, waaraan hij 
zijn macht te danken had, voorgoed op den achtergrond te dringen, 

zich met succes te verzetten tegen de voorstanders der volkssouvereini

teit en een middenweg te vinden, die samenwerking met de onderdanen 

mogelijk maakte, zonder hun de regeering in handen te geven? Het 
moet CROMWELL al spoedig duidelijk zijn geworden, dat hij, de on

wettige heerscher, de usurpator, geringere kans op steun had dan de 

wettige dynastie. In 1654 voerde hij de door OWEN ontworpen maat
regelen op het gebied van de kerk en de publieke zedelijkheid in; ze 

vonden echter overal bestrijding, niet het minst bij de LeveIlers, die 

evenals sommige royalisten aanslagen smeedden tegen het leven van 

den Protector. Nog tweemaal probeerde deze samenwerking te ver

krijgen met het Parlement; beide keeren trachtte hij zich daarbij iets 

meer onafhankelijk te maken van het leger. 29) In 1654 geschiedde het 

naar een ontwerp, het zg. Instrument of Government, door JOHN 
LAMBERT opgesteld; een Lagerhuis, door een gering aantal kiezers 

aangewezen, zou om de drie jaren worden vernieuwd, elk jaar vijf 
maanden vergaderen, doch in invloed op de regeering achterstaan bij 
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den Staatsraad, die ook de maatregelen van den Protector zou con
troleeren. Ofschoon CROMWELL de leden van het Lagerhuis, dat in het 
najaar van 1654 bijeenkwam, een stuk liet teekenen, waarbij zij ver
klaarden met het Instrument of Government in te stemmen, besloten 
dezen toch de grondslagen der staatsregeling en het Instrument aan 
een onderzoek te onderwerpen; van hun standpunt volkomen terecht, 
daar samenwerking op de basis van een eenzijdig opgelegde constitutie 

een onmogelijkheid was. Het Lagerhuis bestreed de groote macht van 
den Staatsraad, ging eigenmachtig over tot het vervolgen van ketters, 
eischte medezeggingschap in militaire zaken en trachtte aan CROMWELL 

zelfs het Protectorschap te ontnemen. Nog altijd had het Parlement 
bezwaar tegen tolerantie, wilde het toezicht uitoefenen op de kerkelijke 
zaken, meende het aan de geweldige toeneming van het aantal secten 
na 1651 paal en perk te moeten stellen en wenschte het invloed op de 
militaire zaken; de Protector verlangde naar samenwerking met de 
vertegenwoordiging der standen, was echter tegelijk bang, dat zij te 
veel macht zou krijgen, wilde geen afstand doen van tolerantie, en be
greep, dat hij zonder het leger nog altijd niet zou kunnen regeeren. In 

Januari 1655 werd het Parlement ontbonden; een vrij lange periode 
van alleenheerschappij volgde, gedurende welke de Protector met 

ijzeren vuist het steeds groeiende verzet tegen zijn regeering moest 
onderdrukken. Engeland werd in elf militaire districten verdeeld, die 

onder Major-Generals werden gesteld; op de uitvoering der wetten 
werd streng toegezien en overtreding tegen CROMWELL'S Puriteinsche 
maatregelen zwaar gestraft. Ook nu weer uitte de tegenstand zich in 
aanslagen op het leven van den dictator; de bekwame THURLOE wist 
echter als chef van den geheimen politiedienst alle samenzweringen 
te verijdelen. Welk een geweldige teleurstelling moest dit alles zijn 
voor den man, die hartstochtelijk begeerd had het welzijn van Engeland 
te dienen, die ook nu nog steeds niets vuriger wenschte dan het herstel 
van het normale bestuur! Steeds duidelijker bleek, dat CROMWELL'S 

hoop in Engeland een nationaal-politieke regeering te kunnen vestigen 
op den grondslag der tolerantie een dwaling was geweest, dat de 
regeeringsvorm, dien hij met geweld had vernietigd, beter paste bij de 
ontwikkeling van het Engelsche volk dan zijn politieke idealen. Nog 
eens probeerde de Protector met de vergadering der standen tot 

overeenstemming te geraken: in September 1656 riep hij opnieuw een 
Lagerhuis bijeen; onder invloed van het strenge optreden der Major-
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Generals vielen de verkiezingen echter niet gunstig voor hem uit en 
hij moest beginnen met aan een aantal hem antipathieke afgevaardig

den den toegang tot de vergaderzaal te ontzeggen. Toen ook zoo ndg 
de gewenschte samenwerking niet werd verkregen, stelden enkele aan

hangers van den Protector in het Lagerhuis voor volgens een vrij uit

gebreid kiesrecht een nieuw Huis der Gemeenten te doen aanwijzen, 

een Hoogerhuis in te stellen om de Commons te controleeren en den 

dictator op te nemen in het herstel der normale regeering door hem 

den koningstitel te verleenen; het nieuwe koningschap zou niet abso

lutistisch zijn, maar in sterke mate van het parlement afhankelijk; in 
een aan CROMWELL aangeboden ontwerp-staatsregeling, de z.g. Humbie 

Petition and Advice, werden de grondslagen der regeering nader uit

gewerkt. Het voorstel was geheel in den geest van den Protector: de 

tolerantie bleef gehandhaafd, het parlement steunde op breede lagen 
van het volk, de mogelijkheid van koninklijke willekeur was vrijwel 

uitgesloten. Toch mislukte ook deze poging tot herstel der normale 

regeering; de Protector zelf, die in de plaats van het oude, erfelijke 
koningshuis de politieke éénheid der natie zou moeten representeeren, 

gevoelde blijkbaar, dat hij tot die taak niet in staat was: na lang 
aarzelen sloeg hij de koningskroon af. Het staat vast, dat deze weige

ring het gevolg was van pressie, door de aanvoerders van het leger 
op CROMWELL uitgeoefend; ongetwijfeld zal deze echter ook hebben 

gevoeld, dat hij te zeer partijman was om als drager van het hoogste 

politieke gezag in Engeland op te treden. De tijd, waarin CROMWELL 

verwachtte, dat de tolerantie door heel het Engelsche volk met geest

drift zou worden aanvaard, was voorgoed voorbij; misschien begreep 

hij reeds, dat de periode, waarin hij leefde, nog niet rijp was voor 

de idealen, die hij met geweld had willen verwerkelijken. Ondanks 
zijn weigering werd de Humbie Petition and Advice toch in practijk 

gebracht; de Protector riep een Hoogerhuis, dat uit zijne vrienden en 

verwanten bestond, bijeen en liet de in September 1656 uitgesloten 

leden van het Lagerhuis weer toe. De Commons toonden zich met de 

staatsregeling geenszins ingenomen: zij weigerden het Hoogerhuis 
House of Lords te noemen, betitelden het als Second Chamber en 

raakten er mee in heftig conflict; CROMWELL, die het Hoogerhuis zeer 

genegen was, trachtte de beide kamers met elkaar te verzoenen, maar 

blijkbaar was zijn prestige daartoe niet groot genoeg; zoo zond hij 
ook dit Parlement naar huis (Februari 1658). Het werd steeds duide-
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lijker, dat het juist CROMWELL was, die het herstel der normale regee
ring in den weg stond. Lang duurde dit niet meer; nog eens werd een 
parlement bijeengeroepen, maar de Protector mocht er niet meer mee 
werken: hij stierf Sept. 1658 op 59-jarigen leeftijd. Na zijn dood 
namen de zaken een snel verloop: RICHARD CROMWELL, die zijn vader 
als Protector opvolgde, onderwierp zich geheel aan het pas bijeen
geroepen Parlement, maar nu ging het leger zich verzetten; nog steeds 
wilde het van een heerschappij der rijke klassen niet weten. RICHARD 
werd afgezet, het Parlement naar huis gezonden; generaal MONK rukte 
naar Londen op zonder eenig verzet te ontmoeten; het Engelsche volk 
verlangde boven alles rust, herstel der orde, terugkeer tot een wettige 
regeering. Welnu, deze kwam tot stand: MONK riep de nog in leven 
zijnde leden van het in 1649 en 1653 ontbonden Parlement bijeen om 
als constituante op te treden; en deze vergadering herstelde de Stuarts. 
Wat er in 1660 gebeurde, beteekende feitelijk het herstel van den ouden 
dualistischen standenstaat, die tot voortdurende conflicten had geleid 
en dien CROMWELL had trachten te overwinnen; voor wie goed zag, was 
het echter duidelijk, dat dank zij het optreden van den grooten Protec
tor twee beginselen in Engeland voortaan zouden blijven heerschen: 
dat van de vrijheid van eeredienst voor alle burgers en dat van het 
recht der standenvergadering op controle over de regeering. Na een 
periode van conflicten tusschen kroon en parlement van 1660 tot 1688, 
gelukte het een vorm te vinden, waardoor een groote mate van samen
werking tusschen deze beide elementen van het staatsbestuur werd be
reikt, waardoor verhinderd werd, dat de vergadering der standen in 
voortdurend wantrouwen moest opletten, of de kroon het leger of de 
kerk zou aanwenden als een middel om haar te bestrijden. Op breede 
basis rustte het Parlement na 1688 nog niet: het gelukte aan de 
Glorious Revolution van dat jaar niet de positie van de gen try en de 
groothandelaren als de invloedrijkste volksgroepen in Engeland te 
breken; daarom bleef ook de tolerantie na 1688 beperkt, beteekende 
zij alleen vrijheid van godsdienst, niet gelijkheid in politiek opzicht, 
voor de gezindten buiten de staatskerk. Nog altijd stond de centrale 
regeering zwak tegenover de locale besturen, waarin gentry en rijke 
burgers deden wat ze wilden; pas in de 1ge eeuw gelukte het haar, haar 
macht op breede basis te vestigen door uitbreiding van het kiesrecht; 
toen kon ook de tolerantie volledig worden ingevoerd. Daarmee was het 
ideaal verwezenlijkt, dat CROMWELL reeds voor oogen had gestaan. 30) 
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Scherper dan iemand anders in het Engeland van de 17e eeuw zag 
OUVIER CROMWELL in, dat het politieke leven onafhankelijk moet zijn 
van andere levensterreinen, dat de verbinding van de kerk met de 
politieke macht niet Christelijk maar vleeschelijk is, fataal voor kerk 
en staat beide; hij wist, dat de bevordering van een bepaalde gods
dienstige richting door de overheid niet tot verwezenlijking van Christe
lijke idealen leidt, doch een samenwerking is, die machtsvermeerdering 
en heerschappij tot doel heeft; hij kende de beperktheid van het 
politieke leven op ethisch en religieus terrein. In het belang van Enge
land trad hij op tegen een koning en een parlement, die in hun strijd 
om de macht ook de kerk als wapen wilden gebruiken; hij voelde 
intuïtief, dat wanneer het zou gelukken koningschap en volksvertegen
woordiging te vereenigen in de zorg voor het welzijn des volks en 
aan beide zoo een plaats te verschaffen in het leven en streven der 
natie, het misbruik, dat van de kerk werd gemaakt, zou zijn opgeheven. 
Het is echter de vraag, of CROMWELL heeft begrepen, dat volledige 
samenwerking tusschen regeering en vertegenwoordigers der volks
belangen in verband met de machtstendenties, die van den staat onaf
scheidelijk zijn, steeds uiterst moeilijk zal blijven; en of hij heeft in
gezien, dat alle bevordering van de samenwerking door constitutioneele 
maatregelen en wettelijke bepalingen niets baat, als de tijd niet rijp 
is voor rustig politiek overleg. CROMWELL'S fout was, dat hij te weinig 
doordrongen was van de beteekenis van historischen groei, te weinig 
respect had voor het historisch gewordene; hij vergat, dat de invoering 
van tolerantie een ontwikkeling van de politieke organisatie en van 
het geestelijk leven der natie veronderstelt, die Engeland en de 
Engelschen in zijn tijd niet bezaten; dat hij in een periode leefde, 
waarin de staat de kerk nog niet geheel kon missen en misschien 
ook de kerk den staat niet. Toen CROMWELL in zijn hartstochtelijk 
enthousiasme voor zijn ideaal den strijd aanbond met de historisch 
gegroeide machten, gaf hij zich daarmee tegelijk over aan stroomingen, 
wier invloed in de toenmalige omstandigheden slechts vernietigend kon 
werken. Want het volk had zoowel kerkelijk als staatkundig nog in 
hooge mate leiding, opvoeding noodig; slechts de adel en de groot
handelaren waren zoover, dat zij in politicis een woord konden mee
spreken; een parlement, rustend op breede basis, was een onmoge
lijkheid en in verband daarmede was ook de invoering van tolerantie 
uiterst bedenkelijk. De idee der tolerantie en van een zelfstandige, 
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op heel het volk steunende staatsmacht heeft CROMWELL gegrepen in 
een tijd, toen het niet mogelijk was haar te verwerkelijken. 

1) Sedert de algemeene opvatting, die in dit opstel gegeven wordt, gevormd 
was, verscheen het boek van HERMANN ONCKEN, Cromwell: vier Essays über 
die Führung einer Nation (1935). Na de lezing van het werk heb ik besloten 
mijn opstel onveranderd uit te geven; de lezer kan op eenige punten ONCKEN 
vergelijken, overigens loopt de wijze van behandeling nogal uiteen. CROMWELL'S 
buitenlandsche politiek heb ik niet besproken; daarvoor kan ik nu verwijzen 
naar ONCKEN'S derde en vierde essays. 

2) Prof. dr. CARL SCHMITT, Der Begriff des PoIitischen (1933). 
3) Over Middeleeuwsche opvattingen zie men F. KERN, Gottesgnadentum und 

Widerstandsrecht (1914); O. HINTZE, Die weltgeschichtliche Bedeutung der 
Repräsentativverfassung (Historische Zeitschrift, CXLlII, 1931). 

4) KERN, S. 142 ff. 
5) Men zie over deze zaken en over de ontwikkeling der regeering in Enge

land: j. HATSCHEK, Englische Verfassungsgeschichte (1913), S. 197 ff.; G. M. 
TREVELYAN, History of England (1932), p. 162, 251 seq.; A. F. POLLARD, Evo
lution of Parliament (1920). Korter Prof. dr. j. HUIZINOA in: Tien Studiën 
(1926). 

6) In de Oudheid werd een gelijk effect bereikt, als men door een over-elkaar
groeien van volksvergadering, koningschap en aristocratische regeeringsvormen 
een verbinding kreeg van monarchie, democratie en aristocratie; voor CICERO 
was zulk een verbinding het ideaal op politiek terrein; men zie o. a. E. MEYER, 
Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompejus (1918), S. 176 ff. 

7) Over de gebreken van den standenstaat zie men het boven aangehaalde 
artikel van O. HINTZE; verder F. TEZNER, Technik und Geist des ständisch
monarchischen Staats rechts (Schmollers Forschungen, 1901). 

8) Men zie vooral het overzicht bij G. TREVEL YAN, History of England, p. 
267 seq .. Verder: A. F. POLLARD, History of England 1547-1603 (1923), waarin 
zeer goede hoofdstukken over de kerkgeschiedenis. 

9) Over de financiëele en economische grondslagen van de regeering der 
Tudors zie men F. C. DIETZ, English government finance, 1485-1558 (University 
of IlIinois studies, 1920); ELI HECKSCHER, Mercantilism (1934) I, p. 46, 221, 
373 seq .. 

10) Over de Stuarts zie men o. a. G. M. TREVELYAN, England under the 
Stuarts (History of England, edited by C. Oman; 1926) en de groote werken 
van S. R. GARDINER: History of England 1603-1642 (1893); History of the 
Great Civil War (1893); History of the Commonwealth and Protectorate (1903). 

11) Over de sociale toestanden en de opkomst der democratie: G. P. GOOCH, 
English democratic ideas in the l7th century (1927); GEORO LENZ, Demokratie 
und Diktatur in der englischen Revolution 1640--1660 (1933). 

12) Over de Kerk tijdens de Tudors: j. GAIRDNER, The English Church from 
the accession of Henry VIII tot the death of Mary (1903); W. H. FRERE, The 
English Church in the reigns of Elisabeth and James I (1902); W. P. M. 
KENNEDY, Studies in Tudor history (1916); vooral ook CH. BURRAOE, The 
early English dissenters 1550--1641 (1912) en W. PAUCK, Das Reich Gottes 
auf Erden (1935). 

13) BURRAOE geeft een aantal documenten uit, waaronder geloofsbelijdenissen 
van Independentistische geestelijken. Men zie ook KARL MÜLLER, Kirchen
geschichte II 2 (1923), S. 438, 455 ft .. Nog altijd de lezing waard is H. WE IN
GARTEN, Die Revolutionskirchen Englands (1868), ofschoon diens opinies over 
het Calvinistisch karakter der Independenten veel bestreden zijn. De verhouding 
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van de Nederlandsche Gereformeerden tot het Independentisme behandelde Prof. 
dr D. NAUTA in een rede (1936); uit de periode vóór 1643 komen hier vooral 
de Brownisten ter sprake, die zich reeds ten tijde van ELiZABETH van de Staats
kerk hadden afgescheiden en verder gingen dan de Independenten. 

14) Zoo zijn er onder de Engelsche kooplieden, die met de Noordhollandsche 
watersteden handel dreven in visch, personen, die in het begin der 17e eeuw 
onder de Independenten een leidende plaats innemen. Men moet deze relaties 
echter niet overschatten; belangrijker is ongetwijfeld de vestiging van Neder
landsche handwerkers omstreeks 1568 in Oost-Engeland, o. a. te Norwich. Men 
zie het artikel van dr. A. A. VAN SCHELVEN in NederIandsch Archief voor Kerk
geschiedenis N. S. XVII. 

15) MICHAEL FREUND, Die Idee der Toleranz im England der grossen Revo-
lution (1927). 

16) GEORG LENZ, S. 32, 61 ff .. 
17) Men zie C. H. FIRTH, CromweIl's Army (1'902). 
18) GEORG LENZ, S. 47, 69 ff .. 
19) De laatste, mij bekende biografieën van CROMWELL zijn: jOHN BUCHAN, 

Oliver Cromwell (1934); HILAIRE BELLOC, Cromwell (1934) en dr. H. BAUER, 
Oliver CromweIl; ein Kampf urn Freiheit und Diktatur (1932). Zij geven, 
zooals vanzelf spreekt, weinig nieuwe feiten. Men zie verder S. R. GARDINER, 
Oliver Cromwell (1899), en C. FIRTH, Oliver Cromwell and the rule of the 
Puritans in England (1923). Brieven en redevoeringen van CROMWELL zelf 
vindt men in THOMAS CARL YLE, CromweIl's Letters and Speeches (ed. Lomas, 
1904) .Onbekend is mij gebleven: F. H. HAYWARD, The unknown Cromwell 
(1934). 

20) Door het werk van HELMUTH KITTEL, OIiver CromwelI; seine Religion 
und seine Sendung (1928). 

21) Men zie HELMUTH KITTEL, S. 169, 211 ff., die de uiteenloopende opinies 
van WEINGARTEN en GARDINER ter zake bespreekt. Vgl. ONCKEN, S. 55 ff .. 

22) HELMUTH KITTEL, S. 110 ff.; ONCKEN, S. 45 ff .. 
23) Over OWEN: MICHAEL FREUND, Die Idee der Toleranz, S. 121 ff .. 
24) MICHAEL FREUND, Die Idee der Toleranz, S. 145-202. 
25) MICHAEL FREUND, S. 268 ff.; GEORG LENZ, S. 80, 91 ff .. 
26) Uitvoerig besproken bij HELMUTH KITTEL, S. 149ff.; men zie ook 

ONCKEN, S. 45 ff., 58 ff .. 
27) GEORG LENZ, S. 91 ff .. 
28) GEORG LENZ, S. 131 ff.; ONCKEN, S. 16 ff .. 
29) ONCKEN, S. 21 ff .. 
30) Over de ontwikkeling na 1640, zie men naast HATSCHEK: KEITH FEILlNG, 

A history of the Tory Party 1640-1714 (1924). 
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GROEN VAN PRINSTERER EN DE POLITIEK 
VAN BISMARCK 

DOOR 

DRS H. SMITSKAMP. 

In September van het jaar 1867 bracht GROEN VAN PRINSTERER 

een kort bezoek aan Berlijn. Zijn relatie met een hooggeplaatst ambte
naar, den "geheimen Oberfinanzrath" VON KOENEN, verschafte hem 
bij die gelegenheid toegang tot een zitting van den Rijksdag, het 
parlement van den Noord-Duitschen Bond. Geen wonder, dat hij daar 
zijn oogen en ooren den kost gaf! Een der onderwerpen, die in deze 

vergadering ter sprake k~amen, was immers de Luxemburgsche 
kwestie, die kort te voren in Nederland de gemoederen in beroering 

had gebracht. Maar bovendien: onder hen, die zich in het debat meng
den, was niemand minder dan BISMARCK zelf! 1) 

Het is niet slechts bij wijze van curiosum dat deze bijzonderheid 
hier vermeld wordt. AI had GROEN zijn reis niet speciaal ondernomen 
om den Pruisischen minister-president in levenden lijve te aanschouwen, 
wèl stond zij met diens optreden in nauw verband. In zekeren zin 
vormde zij een onderdeel van een campagne, die als geen andere, 
den schoolstrijd alleen uitgezonderd, beslag heeft gelegd op GROEN'S 
activiteit in zijn laatste tiental levensjaren. Zijn geschriften uit deze 
periode wemelen van passages, die de politiek van BISMARCK betreffen. 

Deze belangstelling is volkomen begrijpelijk. Drieërlei motief dwong 
er hem toe. 

In de eerste plaats een principieele overweging. Zijn leven lang is 
GROEN gewoon geweest, om met groote opmerkzaamheid de verwikke
lingen te volgen van de internationale politiek en om hen te toetsen 
op hun gehalte aan recht of onrecht. BISMARCK, die in de Europeesche 

verhoudingen zulke grondige wijzigingen te weeg bracht, kon hem 
wel allerminst onverschillig laten. 
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Ook als Nederlander voelde GROEN zich hier tot deelneming geroe
pen. Toen ons volk zich door de Pruisische machtsuitbreiding, terecht 
of ten onrechte, bedreigd voelde in zijn zelfstandigheid, behoorde 
GROEN tot de eersten, die den strijd aanbonden tegen eventueele 

"Annexionsgelüste" . 
En ten slotte was er nog een meer persoonlijk motief. Niet alleen 

tusschen staten en partijen, ook tusschen de antirevolutionaire geest

verwanten onderling veroorzaakte het optreden van BISMARCK verdeeld
heid. Eenigermate was dit reeds het geval in Nederland, waar boven
dien GROEN'S politieke antagonisten niet nalieten, om van zijn ver
onderstelde homogeniteit met de Pruisische staatkunde gebruik te 

maken als aanvalswapen. Maar vooral de houding van zijn Duitsche 
geestverwanten tegenover de politiek van hun land noopte GROEN tot 
bezinning op zijn relatie tot hen, en vormde voor hem een belangrijke 
drijfveer om zich met het optreden van BISMARCK bezig te houden. 2) 

Om al deze redenen verdient het oordeel van den antirevolutionairen 

staatsman over de politiek van den "ijzeren" kanselier een opzettelijke 
behandeling. Ik stel mij voor om, na eenige inleidende opmerkingen, 

achtereenvolgens GROEN'S houding tegenover BISMARCK'S buitenlandsch 
en tegenover zijn binnenlandsch beleid na te gaan. Dat daarbij kwesties 
ter sprake komen, die nog steeds of weer opnieuw actueel zijn, en 
waarover het laatste woord nog lang niet gezegd is, dwingt tot een 
zekere behoedzaamheid, maar mag voor dit onderzoek geen beletsel 

vormen. 

I. Groen, de Pruisische conservatieven en Bismarck vóór 1862. 
Onder de Nederlandsche antirevolutionairen heeft, zij het in af

nemende mate, langen tijd een voorkeur bestaan voor Duitschland, of, 
in engeren zin, voor Pruisen. Tegenwoordig bemerkt men van deze 
sympathie weinig meer, maar in de dagen van Dr. KUYPER was zij, 
ondanks tal van uitzonderingen, nog vrij sterk. Ten deele vormde zij 
een erfgoed, in zoover zij namelijk berustte op dezelfde overwegingen, 

die aan GROEN'S gezindheid tegenover Pruisen ten grondslag lagen. 
AI was zijn opvoeding Fransch georiënteerd (zelfs de geschriften 

aan zijn vrienden te Berlijn zijn in het Fransch geschreven), GROEN'S 
sympathie is steeds uitgegaan naar onze Oostelijke naburen. Dezelfde 
Germaansche oorsprong, de eenheid van Protestantsche overtuiging 
en de gemeenschappelijke herinnering aan gewichtige momenten, waar-



164 DRS. H. SMITSKAMP 

op beide landen schouder aan schouder hadden gestreden, legden een 

hechte band tusschen Pruisen en Nederland, gelijk tusschen de HOHEN

ZOLLERN'S en de ORANJE'S. 3) 

Maar wat nog meer beteekende dan historische herinneringen: tegen

over Frankrijk, de permanente revolutie-haard sinds 1789, was Pruisen 

steeds opgetreden als één der bolwerken van het behoud. Reeds vóór 

1840 werkten daar een reeks van mannen, met wie GROEN zich verwant 

voelde in de bestrijding van de revolutionaire vernieuwingszucht op 

elk gebied. Daar ook regeerde, sinds dat jaar, een vorst als FRIEDRICH 

WILHELM IV, die zich in zijn regeeringsdaden liet leiden door positief

christelijke beginselen. Onder zijn regeering vormde zich bovendien, 

gelijk nergens elders het geval was, een partij, die met de antirevolu

tionairen vele overeenkomsten vertoonde. Tot haar vooral heeft GROEN 

zich gewend bij zijn beoordeeling van BISMARCK's politiek. 

Als min of meer georganiseerd verband is deze Pruisische conserva

tieve partij ontstaan kort na het revolutie-jaar 1848. Zij was de reactie 

op de liberale vloedgolf, die ook te Berlijn het bestaande regeerings

systeem op zijn grondslagen deed wankelen. Als zoodanig vormde zij 

de verwezenlijking van wat GROEN in Juni 1848 ook voor Nederland 

begeerd had: aaneensluiting der welgezinden tegen den revolutionairen 

stormloop. 4) Zij droeg dan ook terstond zijn sympathie weg. 

Laat u, zoo waarschuwt hij zijn lezers, door den naam niet in ver

warring brengen. Is de conservatieve richting ten onzent principieel aan 

het liberalisme verwant, te Berlijn is zij identiek met "de christelijk
historische rigting, die, door consequente belijdenis van het Evangelie, 

ook op wetenschappelijk en politiek terrein, in bestuur en wetgeving, 

ongeloof en revolutie bestrijdt." 5) De geest van de Neue Preuszische 

Zeitung, haar dagblad, naar het kruisteeken in den kop doorgaans 

Kreuzzeitung genoemd, is "grootendeels aan die van de Nederlander 

gelijk." 6) 

Achteraf bezien lijdt het geen twijfel, dat GROEN zich in dit oordeel 

over de Pruisische conservatieven vergist heeft. In verband met zijn 

reactie op hun latere houding tegenover de politiek van BISMARCK 

is het van belang, de oorsprong van dit verschijnsel op te sporen. 

Zoowel GROEN'S karakter als de toenmalige omstandigheden bieden er 

een gereede verklaring voor. 

Zijn leven lang of althans totdat herhaalde decepties hem er van 

genazen, heeft GROEN de neiging gehad om, waar hij geestverwant-

• 



GROEN VAN PRINSTERER EN DE POLITIEK VAN BISMARCK 165 

schap in de hoofdzaken bespeurde, ondergeschikte verschilpunten over 

het hoofd te zien of te verwaarloozen als van minder belang. Deze 

eigenschap heeft hem meermalen teleurstellingen bezorgd. Men denke 
aan het conflict met VAN DER BRUGGHEN in 1857 en aan het optreden 

van VAN ZUYLEN VAN NVEVEL T in 1866. In beide gevallen speelde o. a. 

een rol, dat juist die schijnbaar minder gewichtige verschilpunten later 
de kiem bleken te bevatten van diepgaande oneenigheid. Eenzelfde 

teleurstelling heeft GROEN ook van de Pruisische conservatieven onder

vonden. In zijn vreugde over hun verzet tegen de Revolutie heeft hij 

het, in verscheidene opzichten vrij sterke, verschil tusschen zijn en hun 

denkbeelden zich aanvankelijk niet genoeg gerealiseerd. 

Daar komt bij, dat in zijn eigen opvattingen een geleidelijke wijzi
ging heeft plaats gevonden, waarvan hij zich niet of nauwelijks bewust 

is geweest. Men kan haar het best karakteriseeren als een accent

verschuiving, waardoor sommige elementen, die steeds in zijn be

schouwing aanwezig waren geweest, sterker, andere daarentegen lang

zamerhand zwakker beklemtoond werden. Men vergelijke, om iets te 
noemen, zijn denkbeelden over den aard der constitutioneele monarchie, 

resp. in 1830, 1849 en na 1867. Welnu, in 1848 en de onmiddellijk 
volgende jaren stond GROEN dichter bij de Duitsche conservatieven 

dan in later tijd, m. n. ook in zijn opvatting van het grondwettig 
koningschap. Wat hij later als één van zijn verschilpunten met STAHL 

is gaan zien, het onderscheid veroorzaakt door de verschillende toe

standen in de Nederlandsche en de Pruisische monarchie, lag mede op 

dit terrein. 

Ook in ander opzicht moet men hier "juger après la date". Voor een 
buitenlander, die de gebeurtenissen slechts op een afstand kon volgen, 

moesten de conservatieven te Berlijn aanvankelijk een veel homogener 

gezelschap lijken, dan zij inderdaad waren. Dit gezichtsbedrog werd in 

de hand gewerkt door de omstandigheid, dat GROEN juist met die
genen onder hen, door briefwisseling, lectuur en persoonlijk contact, in 

aanraking kwam, die hem het naast stonden. 

Hier immers vond hij de mannen terug, die zich indertijd hadden 

vereenigd om het "Berliner Politisches Wochenblatt", nog in 1847 

door hem geroemd om de "schat van politieke wijsheid, uit de ware 
regtsbeginselen ontleend." 7) Kopstukken van de conservatieve partij, 

als de gebroeders VON GERLACH, waren voortgekomen uit den voor
maligen kring van het W ochenblatt. 
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Ook trof hij hier aan de orthodox-Luthersche groep, die onder lei

ding van HENGSTENBERG reeds lang geijverd had voor de verdediging 

van leer en inrichting der kerk tegen de vrijzinnige theologie. Haar 

orgaan, de Evangelische Kirchenzeitung, is den lezers van GROEN'S 

werken welbekend. Ondanks bezwaren tegen zijn ultra-Lutherschen 

geest, citeert en prijst hij het herhaaldelijk om de "onberekenbare 
diensten" die het in 1848, en al van 1827 af, "in het moedig opvatten 

en volhouden van den strijd tegen ongeloof en bijgeloof bewees." 8) 

En wat vooral van invloed was: vooraan in het antirevolutionair 

verzet te Berlijn stond de man, met wiens geschriften GROEN in 1847 

bekend was geworden en dien hij sinds toen als zijn geestverwant bij 
uitstek is blijven beschouwen, FRIEDRICH JULIUS STAHL. 

Maar al vormden deze mannen een belangrijk deel van de conser

vatieve partij, naast hen stonden tal van anderen, wier opvattingen 

grondig van de hunne verschilden. De eensgezinde afweer van het 

revolutiegevaar en de verknochtheid aan de monarchie had hen ver

bonden. Maar Pruisische jonkers, wier gevoelens omtrent de verhou

ding van vorst en onderdanen regelrecht uit de Middeleeuwen stamden; 

conservatieven zonder meer, die in den verdwenen standenstaat hun 

onovertrefbaar politiek ideaal bleven zien; en een groote groep, die 

zich alleen door opportunistische of materialistische overwegingen liet 

leiden: zij vormden, tesamen met de bovengenoemde elementen, een 

zeer heterogeen gezelschap. Aanvankelijk bleef de eenheid wel min of 

meer bewaard, althans tot enkele jaren vóór het optreden van BISMARCK 

toe. Maar daarna vielen al spoedig de verschillende elementen uit 
elkaar. 

GROEN heeft dit moeilijk kunnen voorzien. Voor zijn besef vertegen

woordigden juist diegenen, met wie hij sympathiseerde, de overtui

gingen van heel de conservatieve partij. Wederkeerig vond hij bij hen 

een instemming met zijn eigen politieke actie, die zijn gevoel van geest

verwantschap met hen niet weinig versterkte. Wanneer zijn vriend, 

de Amsterdamsche Réveilman KOENEN, in 1856 Berlijn bezoekt, ver

langt LEOPOLD VAN GERLACH van hem een uitvoerig verslag over 

GROEN'S staatkundige werkzaamheid, en, zoo meldt hij naar Den Haag, 

STAHL zelf "nam het grootste belang in uw schrijven en streven en 

heeft mij verzocht U van zijne innige hoogachting en sympathie te 
verzekeren." 9) 

* * * 
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Deze relatie nu tot zijn Duitsche geestverwanten vormt de achter

grond, waartegen GROEN's bestrijding van de politiek van BISMARCK 

zich heeft afgespeeld. Het verband dringt zich terstond op, wanneer 
men bedenkt dat voor vele tijdgenooten de benoeming van BISMARCK 

tot minister-president in 1862 een overwinning beteekende van de 

conservatieve partij, na enkele jaren van min of meer liberaal bewind. 
Met hem kwam, naar het woord van OPZOOMER, de politiek van STAHL, 

"de orthodoxie aan het staatsroer." 

Tot dit misverstand bestond aanleiding. Want welke keer zijn ont

wikkeling later ook heeft genomen, zijn politieke loopbaan is BISMARCK 

begonnen onder de vaan der conservatieven. Omstreeks 1848 zagen 

LEOPOLD VON GERLACH, wiens intimus en protégé hij was, en andere 

kopstukken der partij in den Pommerschen jonker één der meest

belovende kampioenen voor hun staatkundige en godsdienstige idealen. 
Dit verklaart, hoe GROEN, als hij VOor het eerst van BISMARCK gewag 

maakt, dien kan prijzen als "een der redenaars van de anti-revolutio

naire partij in de Pruissische Tweede Kamer." 10) 

BISMARCK'S uitlatingen en handelwijze in 1848 en de jaren kort 

daarop doen vermoeden, dat hij zich toen volkomen thuis heeft ge
voeld op den uitersten rechtervleugel der conservatieven. Een andere 

vraag is, in hoe verre hij ook innerlijk de overtuiging van zijn naaste 

medestanders heeft gedeeld. AI heeft hij ook in deze periode van zijn 

leven, vooral door en na de aanraking met de orthodoxe omgeving van 

zijn latere vrouw, ernstige religieuze indrukken ondergaan, evenzeer 
is waar dat hij zich in de jaren na 1850 weer uit dezen kring heeft 

losgemaakt. Zijn verdere leven rechtvaardigt de conclusie van MEI

NECKE, dat hij au fond met de principieele conservatieven toch nooit 

geheel eensgeestes is geweest. Zijn samengaan, en tevens zijn funda
menteel verschil met STAHL c.s., kan men wellicht het best aldus 

formuleeren: BISMARCK'S waardeering en lidmaatschap van de chris

telijk-conservatieve partij vloeit voort uit de overweging, dat háár 
streven den grootsten waarborg bood voor de versterking van Pruisen's 

macht, mede door haar sterk-monarchale tendenz; daarentegen berust 

STAHL'S waardeering van Pruisen op zijn overtuiging, dat in dit land, 

gezien de houding van den vorst en den invloed der conservatieven, 
in de practijk de dichtste benadering mogelijk was van zijn politieke 

beginselen, en m. n. van den christelijken staat. Anders gezegd: Voor 
BISMARCK is de macht van Pruisen doel, het christelijk-conservatieve 
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staatsideaal middel, voor STAHL ligt de zaak juist andersom. 11) 

Zoo valt ook het juiste licht op BISMARCK'S staatkundige denkbeelden 

in verband met zijn godsdienstige overtuiging. Mogelijk heeft hij in 

zijn particuliere leven enkele christelijke vormen behouden, al zijn ook 

mettertijd zijn uitingen van positieve vroomheid steeds zeldzamer ge

worden. 12) LUDWIG VON GERLACH zeide althans, toen GROEN hem, 

tijdens zijn reeds vermelde Duitsche reis, naar BISMARCK vroeg: "Er 

betet." Maar kenmerkend is, wat hij daaraan toe voegde: in de poli

tiek kent hij geen principes; die is voor hem "chose à part." 13) 

Bij de beoordeeling van BISMARCK'S politiek kan men dan ook de 

vraag, wat de religie voor hem persoonlijk beteekende, buiten be

schouwing laten. Want naar zijn overtuiging bestond er hoegenaamd 
geen verband tusschen godsdienst en practische politiek. Wat voor het 

persoonlijk leven geldt, heeft voor de gedragingen van den staatsman 

geen kracht; de religie is één terrein, de godsdienst een ander, en tus

schen die twee bestaat geen gemeenschap. 

IJ. Groen en Bismarck's buitenlandsche politiek. 
Geen ander staatsman van de tweede helft der 1 ge eeuw heeft door 

zijn toedoen de kaart van Europa zoo grondig gewijzigd als BISMARCK. 

Toen hij in 1862 de teugels van Pruisen's buitenlandsch beleid in 

handen nam, was Frankrijk nog de vooraanstaande mogendheid op 

het vasteland, Keizer NAPOLEON III de "scheidsrechter van Europa". 

Duitschland daarentegen vormde een conglomeraat van zelfstandige 

vorstendommen, en in den Duitschen Bond, die hen zoo goed en kwaad 

als het ging te samen hield, speelde niet Pruisen maar Oostenrijk de 

eerste viool. 

Nog geen tien jaar later zijn de borden totaal verhangen! Frankrijk, 

verslagen en vernederd, heeft de handen vol aan zijn binnenlandsche 

tegenstellingen. Oostenrijk heeft zich, tegen wil en dank, terug moeten 

trekken binnen de grenzen van de Donau-monarchie, en is afgezakt tot 

een mogendheid van minderen rang. Pruisen echter bezit de hegemonie 

in het ééne Duitsche Keizerrijk, dat een opbloei te gemoet gaat, die 

pas in 1914 gestuit zal worden. 

Zonder BISMARCK is deze ontwikkeling niet denkbaar. Zijn beleid, 

mengeling van weergaloos opportunisme en ijzeren consequentie, 

dwong zelfs zijn tegenstanders bewondering af. Ook GROEN, ondanks 

zijn felle critiek, is niet blind geweest voor BISMARCK'S genialiteit. Na 
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jarenlang diens politiek nauwkeurig gevolgd en fel bestreden te hebben, 
kwam hij tot de conclusie: "Bismarck (de hoofdpersoon der ontwikke
ling van het europesche drama van dezen tijd) is, ook in mijne schat
ting, een staatsman en diplomaat, zoo als de wereldgeschiedenis er, in 
genialiteit van combinatie en in schranderheid en veerkracht van uit
voering en doordrijving, slechts weinigen kent." 14) 

Maar al erkent hij BISMARCK'S ongeëvenaarde bekwaamheid, en al 

is hij zelfs bereid, hier en daar verzachtende omstandigheden in reke
ning te brengen, in hun geheel vormen GROEN'S beschouwingen over 
de buitenlandsche politiek van Pruisen tusschen 1864 en 1871 een 
requisitoir, waarin de punten van aanklacht vele zijn. Een kort over

zicht van zijn grievenlijst brengt dit onmiddellijk aan het licht. 
Allereerst is daar de Sleeswijk-Holsteinsche kwestie. Op het bezit 

van deze beide hertogdommen kon Denemarken, waarmee zij tot 1863 

door een personeele unie verbonden waren, een dubieuse, maar Pruisen 
zeker géén aanspraak doen gelden. BISMARCK heeft de rechtspuzzle op

gelost met het zwaard. Hij heeft eerst Denemarken, daarna Oostenrijk, 
dat aanvankelijk als dief en diefjesmaat met hem had samengewerkt, 
tot toegeven gedwongen. Daar elke andere oplossing voor Pruisen 
schadelijker zou zijn, werden de hertogdommen ten slotte zonder meer 
ingelijfd. Deze handelwijze heeft GROEN, op grond van de overweging 
dat ook voor staten het achtste gebod geldt, kort en goed gequalificeerd 
als een Statenroof, en haar als zoodanig onvoorwaardelijk afge
keurd. 15) 

Meer gecompliceerd is zijn oordeel over de gebeurtenissen van 1866. 
Aanleiding tot den Pruisisch-Oostenrijkschen oorlog van dat jaar was 
een geschil over het gemeenschappelijk beheer van de geannexeerde 
landen. Maar de diepere oorzaak lag in de rivaliteit tusschen Pruisen 
en Oostenrijk in den Duitsehen Bond. Met dit wankele bouwsel, dat 

zoowel de Duitsche landen als het gemengde bevolkingscomplex van 
Oostenrijk omvatte, was eigenlijk niemand meer tevreden. Ook GROEN 

was er geen bewonderaar van. Hij erkent dat de Bond "weinig nut en 

veel schade" heeft gedaan, en onder leiding van Oostenrijk een klein
geestig-reactionaire, voor Pruisen krenkende politiek had gevoerd. 

Bondshervorming, "in het belang van duitsche eenheid en kracht", acht 
hij "een loffelijk doel", en het streven naar nationale aaneensluiting 

van de Duitsche staten en staatjes "op zichzelf goed en heerlijk". 16) 

Het zou GROEN niet gemakkelijk gevallen zijn, om in concreto een 

A. St. 3-m. X 12 
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bevredigende èn practisch doorvoerbare oplossing van de Duitsche 
kwestie aan te geven. Hij heeft zich bepaald tot algemeene aandui
dingen over een federatief statenverband en aaneensluiting met eer
biediging van bestaande rechten. Maar wèl wist hij, welke oplossing hij 
niet kon aanvaarden, nl. de oplossing van BISMARCK, die eerst den Noord

Duitschen Bond, daarna het Duitsche Keizerrijk tot stand bracht. 
Zijn eerste bezwaar richtte zich tegen haar "Klein-Duitsche" karak

ter. In het ééne Duitschland van BISMARCK was voor Oostenrijk geen 
plaats, want vóór alles ging het hem om de hegemonie van Pruisen. 
Daardoor werd zijn oplossing de realiseering van het programma der 
z.g. Klein-Duitsche partij, die eveneens, maar op grond van het natio
naliteitsprincipe, Oostenrijk met zijn niet-Duitsche gebieden buiten de 
te vormen Duitsche eenheid wilde houden. Maar voor GROEN speelde 
de historische herinnering aan het oude Duitsche Keizerrijk, waarin 
Oostenrijk den toon had aangegeven, een grooter rol dan nationaliteits
overwegingen. Al erkent hij theoretisch de wenschelijkheid, dat staat
kundige en nationale eenheid samenvallen, practisch heeft hij het natio
naliteitsbeginsel als politiek ideaal nooit willen aanvaarden. Hij heeft 

het niet los kunnen zien van zijn compromitteerende verbinding, ge
durende heel de 1ge eeuw, met de liberaal-revolutionaire bewegingen 

in Italië en Duitschland, waardoor het "instrument der Revolutie" was 
geworden. Niet op de nationale eenheidsverlangens der bevolkingen, 
maar op het historisch gevormde stelsel van de bestaande verhoudin
gen lag voor hem den nadruk en op de oude rechten der dynastieën. 
Daarom beschouwde hij, wat BISMARCK na 1866 tot stand bracht, niet 

als een Duitsch Keizerrijk, een op historische leest geschoeide ver
werkelijking van Germaansche tradities, maar als een "empire prus
sien" naar napoleontisch-revolutionairen trant. 

Meer tegen den Pruisisch-Oostenrijkschen oorlog zelf dan tegen 

zijn gevolgen, richt zich GROEN'S tweede bezwaar. Die oorlog immers 

is een "burger- en broederkrijg" tusschen twee landen, wier samen
werking hij als het laatste bolwerk beschouwde tegen het overwicht in 
Europa van het revolutionaire Frankrijk. GROEN sluit zich met deze 
opvatting volkomen aan bij STAHL en de Pruisische conservatieven: 

"Die Einigkeit Preuszens mit Oestreich ist Deutschlands Macht und 
Einheit, sie ist der gros ze Wall gegen die Revolution, den uns Gott 
gegeben und den wir nicht leichtsinnig aufgeben mögen." 17) Als zij 
beschouwt hij als criterium voor de houding tegenover een buitenland-



GROEN VAN PRINSTERER EN DE POLITIEK VAN BISMARCK 171 

sche mogendheid allereerst de vraag, of die mogendheid al of niet aan 
de zijde der Revolutie staat. Oostenrijk en Pruisen nu waren de landen, 
wier vorsten zich in 1815 met den tsaar van Rusland aaneengesloten 
hadden tot bestrijding van de Revolutie. In de practijk was er van 
den christelijken grondslag dezer "Heilige" Alliantie niet veel ge
bleken. Zij was in de handen van METTERNICH een reactionair dwang
instituut geworden, dat reeds in 1830, tijdens den Belgischen opstand, 
gefaald had. Haar oorspronkelijke bedoeling had echter GROEN'S in
stemming, al veroordeelde hij haar practijk en al was haar stelsel niet 
in die mate voor hem een soort geloofsdogma als het dat tot 1866 voor 
de Pruisische conservatieven was. 18) 1866 nu beteekende de defini
tieve liquidatie van dit systeem. Voor BISMARCK speelden in de buiten
landsche betrekkingen antirevolutionaire sympathieën geen rol. Tegen 

Oostenrijk had hij zich verbonden met Italië, dat om de wijze waarop 
in 1859 zijn staatkundige éénwording was tot stand gekomen, als het 
ware een belichaming vormde van de revolutiegedachte. Bovendien 
had hij, zoo meende GROEN, om zijn handen vrij te hebben een entente 
cordiale gesloten met het andere revolutieland bij uitnemendheid, 
Frankrijk. 19 ) Zoo was Pruisen, waar tot voor kort de christelijk
conservatieve staatsgedachte zoo'n grooten invloed had geoefend, over

gegaan naar den kant van de Revolutie. 
En wat de maat vol maakte: er van overtuigd, dat niet door rede

voeringen en parlementsbesluiten, maar alleen "durch Blut und Eisen" 
de Duitsche kwestie kon worden opgelost, had BISMARCK welbewust 
op den oorlog tegen Oostenrijk aangestuurd. Tegen dit grijpen naar 
de wapenen tot slechting van internationale geschillen, op geen enkelen 
anderen grond dan het naakte staatsbelang en met schending van be
staande verdragen en rechtsverhoudingen, kwam heel GROEN'S wezen 
in verzet. Men mocht dan van Pruisisch-conservatieve zijde betoogen, 
dat deze handelwijze ten slotte de eenig mogelijke was om aan onhoud
bare toestanden een eind te maken, en dat zij noodzakelijk uit de om
standigheden voortvloeide, voor deze redeneering was GROEN niet toe
gankelijk. Het is den Christen niet geoorloofd, "medewerking of goed
keuring te schenken aan daden van geweld", ook niet al zijn zij "van 
gegeven toestanden het noodzakelijk gevolg". 20) Het is beter (men 
denke aan GROEN' s beschouwing van onzen opstand tegen Spanj e) , 
onrecht en verdrukking te lijden, dan gebruik te maken van onrecht
matig geweld! 
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Anders dan in 1866 heeft GROEN in zake den Fransch-Duitschen 
oorlog van 1870 niet onmiddellijk stelling genomen tegen BISMARCK. 
De schuld aan dezen oorlog zocht hij in het begin geheel bij NAPOLEON 
lIl, die "verraderlijk" den krijg begon om révanche te bekomen voor 
zijn vroegere échecs en zijn verlies aan prestige. 21) AI is dit element 
ongetwijfeld mede van invloed geweest, toch heeft GROEN hier, geleid 
door zijn sterke antipathie tegen den "usurpator" NAPOLEON lIl, in 
zijn oog de incarnatie van den revolutionairen despoot, al te uitsluitend 
de schuld naar één kant verlegd. Reeds spoedig heeft hij ingezien, dat 
ook BISMARCK wel degelijk dezen oorlog gewild heeft. Dit, en de 
voortzetting van den krijg nadat NAPOLEON van het tooneel verdwenen 
was, bracht een zwenking in zijn oordeel. 22) Ten scherpste keurt hij 

het dan af dat BISMARCK, ook na de gevangenneming van den Fran
schen Keizer, den oorlog onverzwakt bleef voortzetten, en deze zoo
doende "denatureerde" tot een strijd tegen de Fransche natie, die 
onschuldig was aan NAPOLEON'S bedrijf. Alleen als strafoefening over 

dezen laatste (wat allerminst BISMARCK'S bedoeling was!) kon hij den 
oorlog tot op zekere hoogte billijken. Vandaar zijn meening, dat 

Pruisen, "tot Sedan, allez ins regt had tegen NAPOLEON, maar, sedert 
Sedan, allezins onregt heeft tegenover het Fransche volk." 23) 

Van eenige overdrijving ten koste van BISMARCK is dit oordeel niet 
vrij. Zij leidde er GROEN ten slotte zelfs toe, de heele verantwoordelijk
heid voor den oorlog op Pruisen te schuiven, culmineerend in de won
derlijke, met zijn andere uitspraken moeilijk te rijmen verklaring, dat 
na 1866 de krijg voor Frankrijk, "zoo het niet, of eigen grensver
sterking, of neutralizatie van een Tusschenstaat verkreeg,... even 
regfmatig als onvermijdelijk was." 24) 

Uit deze opinie spreekt de weerslag van wat spoedig in den loop 
der gebeurtenissen duidelijk werd, nl. dat BISMARCK den oorlog tegen 
Frankrijk wilde benutten tot vestiging en consolideering van de Duit
sche eenheid, en hem te dien einde, meent GROEN, zelfs het karakter 

van een rassenoorlog gaf en opvoerde tot een "voor God en menschen 
onveranfwoordeliJken graad van verwoedheid." 25) Scherp keurt hij 
deze handelwij ze, het gebruik van elk middel tot bereiking van het 
politieke doel, af. 

Hier komt weer, gelijk bij zijn oordeel over diens vroeger beleid, 
het diepere verschil aan den dag tusschen GROEN en BISMARCK. Want 
wanneer men GROEN'S bezwaren losmaakt van tijdelijke indrukken 



GROEN VAN PRINSTERER EN DE POLITIEK VAN BISMARCK 173 

en van andere bijmengselen, zooals wij er enkele aangewezen hebben, 
blijft als kern over een principieele antithese in de waardeering van 

den staat en zijn beteekenis. 
Is de staat autonoom en vindt hij zijn einddoel in zichzelf, dan zijn 

alle middelen geoorloofd om zijn macht, invloed en aanzien te ver
grooten. Verdragen en overeenkomsten, rechten van en plichten tegen
over anderen behoeven dan slechts zóó lang gerespecteerd te worden, 

als deze eerbiediging dienstig is aan het staatsbelang. Is zij dat niet 
meer, dan is dit alleen al voldoende "rechts"-grond voor schending. 
Nationale macht als zoodanig reeds is immers "sittIiches Recht", en 
de staat is in zichzelf amoreel: een Hegeliaansche stelling die grooten 
invloed heeft gehad op heel de Pruisische politiek van de tweede helft 
der 1ge eeuw, en die in den jongsten tijd voor de Duitsche Staatsleer 
(maar niet all één voor de Duitsche!) opnieuw maatgevend is ge
worden. 26) 

Omgekeerd wordt op dit standpunt de houding tegenover verdrag

breuk van anderen niet bepaald door de vraag naar recht of onrecht, 
maar door de overweging, of een optreden er tegen voor- dan wel 
nadeel beteekent voor den eigen staat. Is het risico te groot, dan berust 
men, al of niet met vertoon van zedelijke verontwaardiging, in het 
fait accompli, het feitelijk (zij het onrechtmatig) tot stand gekomene. 

Waar het belang van het vaderland op het spel staat, behooren 

immers alle andere overwegingen te zwijgen. Nood breekt wet, en de 
"Staatsnotwendigkeit" moet desnoods over recht en billijkheid doen 
heenstappen. In de verhouding van staat tot staat kan geen rekening 
worden gehouden met wat als recht en moraal geldt tusschen individuën. 
Daar beslist alleen het recht van den sterkste, alle "doctrinairen" en 

idealisten ten spijt. 
Deze opvatting, waarvan MACHIAVELLI en HEGEL de geestelijke 

vaders, en in Duitschland FREDERIK II (evenzeer door BISMARCK ver
eerd als door GROEN verfoeid) de uitvoerder is geweest, heeft GROEN 
keer op keer aangewezen als de leidende factor in BISMARCK'S politiek. 
Pruis in hart en nieren, zette deze voor zijn vaderland alles op het 
spel. Althans liet hij zich in zijn staatkunde niet leiden door over
wegingen van godsdienst of moraal, al versmaadde hij, in usum populi 
ac regis, geenszins de bekleeding van zijn naakte Realpolitik met een 

dekmantel van ethische motieven. "Chacun pour soi" is het adagium 
van zijn politiek, of, om zijn eigen woorden te gebruiken: "Die einzige 
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gesunde Grundlage eines groszen Staates ist der Staatliche 
Egoismus." 27) 

Deze uitspraak dateert reeds van 1850, dus uit den tijd toen BISMARCK 
nog deel uitmaakte van de christelijk-conservatieve partij. Zij is karak
teristiek voor een ander element, dat naast het Machiavellistisch
Hegeliaansche invloed heeft doen gelden op zijn staatsbeschouwing. 
Want tegenover die conservatieven, die evenmin als GROEN wilden 

weten van een scheiding tusschen godsdienst en politi~k, stonden 
anderen, die wel in hun particuliere leven als christenen wilden hande
len, maar die een christelijke politiek onbestaanbaar achtten. Zij 
volgden daarbij de redeneering : "Staat und Volksthum haben ihre 
Sphäre im Gebiet des natürlichen und zeitIichen Lebens und sind damit 
von selbst durch dasselbe normirt." 28) De bron, waaruit deze be

schouwing afkomstig is, is duidelijk herkenbaar. Zij ligt in de Luther
sche opvatting van den staat, als een terrein waarvoor het evangelie 
geen voorschriften geeft. 

Tegen deze beide staatstheorieën heeft GROEN zich verzet met hand 
en tand. Hij kent, in het politieke en in het particuliere leven, maar 

één code van recht en zedelijkheid. Het "eerste dogma" van zijn 
politiek luidt: "De ordonnantiën Gods zijn, op elk gebied, van staats
regt zoowel als van volkenregt, te 's Gravenhage zoowel als te Berlijn, 
in de onvoorwaardelijkheid van voorschrift en verbod, gangbaar." 29) 

Van hun geldigheid alléén voor het persoonlijk leven wil hij niet weten. 
Hij stemt het LUDWIG VON GERLACH toe, "dat Gods wet niet nevens 
of onder, maar boven de sferen van diplomatie, staatkunde en krijg 

is, en ze allen, evenzeer als het individueele leven, met souverein gezag 
omvat." 30) 

Wel zijn ook voor hem staat en vaderland dierbare goederen. Maar 
er bestaan zaken van hooger orde. Boven de heerschappij, zelfs van 
het staatsbelang, gaat de heerschappij van het recht. En niet in de 
eerste plaats macht en aanzien, maar (taIIooze malen heeft GROEN 

dezen tekst aangehaald) "gerechtigheid verhoogt een volk." 
Het is deze tegenstelling die ten slotte aan al GROEN'S beschou

wingen over de buitenlandsche staatkunde van BISMARCK ten grondslag 

ligt. Zijn bestrijding er van ziet hij als een consequentie van den strijd 
tegen de Revolutie op elk gebied. Want in deze politiek constateert 

hij de beginselen van het revolutionaire volkenrecht. BISMARCK is een 
leerling (en wat voor een!) uit de Napoleontische school. 31) 
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Dat na Frankrijk en Italië nu ook Pruisen zich in zijn buitenlandsch 
beleid liet meesleepen door deze beginselen, vervulde GROEN met 
groote bezorgdheid. In een van zijn laatste geschriften, "Maurice et 
Barnevelt", heeft hij aan deze bezorgdheid uiting gegeven. Evenals de 
Revolutie van 1848 en den Italiaanschen oorlog van 1859, noemt hij 
daar de gebeurtenissen van 1866 een symptoom van de toeneming van 
het ongeloof. De ontchristelijking van het volkenrecht, te samen met 
den wassenden invloed van radicalisme en socialisme, zijn het begin 
van het einde, voorteekenen van de vervulling der profetieën omtrent 

de komst van den Antichrist. En zijn beschouwing eindigt in de apo
calyptische verwachting: "Le Seigneur vient." 32) 

* * * 
In zijn karakteriseering van BISMARCK en diens politiek heeft GROEN 

termen gebezigd, die zelfs van een pen, zóó scherp als de zijne, ver
bazen. "Een, vooral ook in het onregt, geniale staatsman", een speler, 

"door wien met het bloed, met het welzijn en aanzien der Natiën ge
speeld wordt" 33): het zijn geen zachtzinnige qualificaties! 

Uit de scherpte er van spreekt een verontwaardiging die, door de prin
cipieele tegenstelling reeds gemotiveerd, te begrijpelijker wordt wan
neer men let op een tweetal bijkomende omstandigheden. In BISMARCK 
bestreed GROEN niet alleen den beginselloozen politicus, maar ook 
den man, die zijn Pruisische geestverwanten op een dwaalspoor geleid 
had en wiens optreden een bedreiging vormde voor de Nederlandsche 
onafhankelijkheid. 

Hier te lande was de sympathie voor Pruisen, sinds zijn buiten
landsche politiek door BISMARCK geleid werd, sterk afgenomen. Maar 
de gebeurtenissen van 1866 riepen een uitgesproken anti-Pruisische 
stemming in het leven. In de volkstaal kreeg BISMARCK'S naam de be
teekenis van brutaal geweld. 34) Tot deze stemming droeg bij, dat 
vele Nederlanders in het bezit waren van Oostenrijksche staatspapieren. 

Maar ook edeler motieven dan "metalliek-gezindheid" waren in het 
geding. Terecht of ten onrechte wekten de annexaties van 1864 en 
1866 de vrees, dat ook Nederland vroeg of laat het slachtoffer zou 
kunnen worden van een dergelijke behandeling als Denemarken had 
ondergaan, of zelfs van algehee\e inlijving. 

Reeds in 1864 had KOENEN, tijdens een reis in de Rijnstreek, bij vele 
Duitschers een gezindheid tegenover Nederland waargenomen, die 
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hem het hodie tibi, cras mihi, "heden ik, morgen gij", voor den geest 
bracht. 35) De uitlatingen van Duitsche kranten in 1867, toen de 
onderhandelingen van WILLEM III met Frankrijk over den eventueelen af
stand van Luxemburg, Nederland in internationale verwikkelingen dreigde 
te betrekken, waren allerminst geschikt om die vrees te doen afnemen. 

Het was onder deze omstandigheden dat GROEN in 1867 zijn bro
chure "La Prusse et les Pays-Bas" in het licht zond. 

Geen enkel van zijn geschriften heeft zóó'n onmiddellijk succes 
gehad als dit. Ook politieke tegenstanders betuigden hun instemming. 
Ten deele was het een vertolking van wat er leefde in de overgroote 
meerderheid der natie. Als zoodanig werd het ook door Fransche en 
andere buitenlandsche kranten beschouwd en geprezen. Binnen enkele 
maanden was een vierde oplaag noodig! 36) 

Ook in Duitschland trok GROEN'S vlugschrift de aandacht. Zijn 
vrienden en kennissen daar haastten zich hem de verzekering te geven, 
dat geen enkel weldenkend Pruis zelfs maar aan annexatie van Neder

land (die ook inderdaad geheel buiten BISMARCK'S plannen lag) dacht, 
en dat een desbetreffend artikel uit de Kreuzzeitung, door GROEN als 

uitgangspunt van zijn beschouwingen gekozen, in geen enkel opzicht 
representatief was. 37) 

GROEN zelf had trouwens in zijn brochure reeds gezegd, dat hij 
onmiddellijk gevaar van de zijde van Pruisen niet aanwezig achtte. 
Wèl betoogt hij, dat de ondermijning der grondslagen van het volken

recht en hun vervanging, onder lijdelijk toezien van Europa, door het 
recht van den sterkste, voor de toekomst der kleine staten het ergste 
moest doen vreezen. Daarom verdedigt hij in een krachtig pleidooi 
Nederland's recht op zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Hij spoort 
zijn landgenooten aan, op elke gebeurtenis voorbereid te zijn en de 
woorden van WILLEM III uit de troonrede van 1866 ter harte te nemen: 

"In dezen veelbewogen en ernstigen tij d behoort ons volksbestaan, 
naast God, in zich zelven zijn hechtsten steun te zoeken." 

Ook in 1870 kwam de veiligheid van Nederland weer aan de orde. 

GROEN bestrijdt dan een uitspraak van Mr. S. VAN HOUTEN in de 
Tweede Kamer, dat voor Nederland geen gevaar aanwezig was. AI 
gelooft ook hij niet aan direct oorlogsgevaar, hem lijkt, gezien het 
politieke verleden van BISMARCK en NAPOLEON lIl, de mogelijkheid 

niet denkbeeldig dat na den oorlog de overwonnene, in Nederland of 
in België, compensatie zal zoeken voor afgestaan gebied. De snelle en 
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totale vernietiging van het Fransche leger ontnam spoedig aan deze 
vrees haar grond. Desniettemin prijst GROEN het streven van het 
3e ministerie-THORBECKE naar versterking van de weermacht, en ver
dedigt hij, als stelregel voor de Nederlandsche politiek, gewapende 
neutraliteit "tegen elk die zou willen dwingen tot deelgenootschap 

aan den krijg." 38) 

* * * 
La Prusse et les Pays-Bas was niet alleen een vaderlandsch ver

toog, maar tevens het eerste van een tweetal vlugschriften, die GROEN 
onder den gemeenschappelijken titel "Essais historiques sur les événe
ments d' Allemagne en 1866", adresseerde "à mes amis de Berlin" . 
Als zoodanig bevatten zij, speciaal met het oog op de Duitsche conser
vatieven, een nadere uitwerking van zijn oordeel over de politiek van 

BISMARCK. In het voorwoord van de eerste brochure geeft hij de be
doeling van deze verhandelingen aan in de vragen: Is het juist, dat de 
Berlijnsche vrienden in meerderheid de gebeurtenissen van 1866 niet 
veroordeelen? en zoo j a, moet men dan concludeeren dat de anti

revolutionaire partij te Berlijn in staat van oplossing verkeert, of heeft 
zij er wellicht iets op gevonden om de politiek van BISMARCK te ver

zoenen met de beginselen van STAHL? 
GROEN achtte zich volkomen gerechtigd, en zelfs verplicht, aldus 

als mentor op te treden van de Pruisische conservatieven. Had STAHL 
zelf hem niet onder zijn medestanders gerangschikt, en stond hij daar
door niet tot de Berlijnsche geestverwanten in een "exceptioneele be
trekking"? 39) Hun houding bracht den naam van STAHL, en bovendien 
GROEN'S eigen apologieën voor het antirevolutionair karakter van diens 

leer, in discrediet, ook bij de christelijke vrienden in Frankrijk en 
Engeland, die toch al weinig sympathie voor Pruisen toonden. En wat 

het pleit beslechtte: "In de goedkeuring van het onregt door hen die 
de Kruisbanier omhoog heffen, in hun bewonderend kniebuigen voor 
zegevierend geweld en revolutionaire taktiek, ook in hun lijdelijkheid 
en voorzigtig zwijgen, is meer dan de eer der Pruisische natie, is de 
eer der christelijke belijdenis op het spel." 40) 

GROEN'S bovengenoemde vragen droegen een rhetorisch karakter. 
Reeds in zijn volgende brochure, L' Empire Prussien et l' Apocalypse, 
wil hij aantoonen, dat de politiek van BISMARCK diametraal tegenover
gesteld is aan de leer en het voorbeeld van STAHL. 41) 

4 
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Indien GROEN de illusie heeft gekoesterd, zijn Pruisische geestver
wanten te kunnen overtuigen van de juistheid zijner beschouwingen, is 

hij volkomen bedrogen uitgekomen. Zijn geschrift vond onder hen "nur 
entschiedene Gegner." 42) 

Reeds eerder gedeeltelijk bereid om BISMARCK te volgen, waren de 
Berlijnsche conservatieven na de verbluffende successen van 1867 in 
groote meerderheid overstag gegaan. Zij bevonden zich dan ook wel 

in een lastig parket! Geslingerd tusschen hun trouw aan de oude partij
dogma's van de onschendbaarheid der historische rechten van Oosten
rijk en van de samenwerking tusschen Pruisen, Oostenrijk en Rusland 
tegenover het revolutionaire Frankrijk eenerzijds, en de liefde tot hun, 
door BISMARCK'S politiek zoozeer in macht en aanzien gestegen vader
land anderzijds, trachtten zij zoo goed en kwaad als het ging hun 
vroegere houding in overeenstemming te brengen met hun adhaesie 
aan de recente Pruisische staatkunde. Hun, die daarbij de scheiding 
van godsdienst en politiek te baat namen, viel dat niet al te moeilijk. 
Met hen was voor GROEN overeenstemming niet mogelijk. Zijn teleur
stelling over hun houding, hoe begrijpelijk ook, had hij zich kunnen 

besparen, wanneer hij niet, gelijk wij zagen, ten onrechte de conser
vatieve partij vereenzelvigd had met dat gedeelte er van, waarmee hij 
tot op zekere hoogte homogeen was. 

Anderen echter trachtten BISMARCK'S optreden voor te stellen als een, 
zij het door gebreken ontsierde, christelijke politiek, of althans als een 
politiek die christelijke belangen diende en daarom steun verdiende. 43) 

Op krasse wijze heeft GROEN deze houding veroordeeld. Reeds de 
titel van zijn brochure, die verband legt tusschen het Duitsche Rijk en 
de Openbaring van Johannes, bevat een aanklacht. GROEN doelde 
daarmee op een eerder door hem geciteerde uitspraak van VON HODEN
BERG, waarin de Pruisische politiek gebrandmerkt werd als antichris
telijk. Deze uitspraak neemt hij nadrukkelijk in bescherming. 44) 

Zonder zich in theologisch-exegetische vragen omtrent de leer van den 
Antichrist te willen verdiepen, betoogt hij dat de geest van de Revo
lutie, d. w. z. de omkeering van de door God gestelde verhoudingen 
en hun grondvesting op de menschelijke willekeur, in wezen anti
christelijk is. Een overtuiging, door hem reeds vele malen, van 1830 af, 
uitgesproken. In zoover nu de Pruisische politiek, door zich los te 
maken van recht en zedelijkheid, in dienst trad van den Revolutie
geest, moet zij antichristelijk genoemd worden. 
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Wanneer de Duitsche conservatieven, zoo vervolgt GROEN, deze 
politiek goedkeuren, verloochenen zij hun verleden en hun beginselen. 
Onder de bedwelming van het succes zijn zij er blind voor dat aldus 
hun vaderlandsliefde, op zichzelf prijzenswaard, ontaardt in afgoden
dienst. Want waar men er toe komt om aan het vaderland ook eer en 
geweten op te offeren, is het patriottisme een idool, een werktuig van 
den Antichrist geworden. Het stelt zich dan immers in dienst van het 
moderne imperialisme, het ongebreideld streven naar vergrooting van 
de nationale macht, met zijn antichristelijke tendenzen, die in de Apo

calypse aangewezen en in de Revolutie gerealiseerd zijn. 
Is dit oordeel over de Pruisische conservatieven, van GROEN'S stand

punt volkomen consequent en in abstracto onaanvechtbaar, niet wat al 
te werkelijkheidsvreemd? Het komt mij voor dat GROEN, in zijn veront
waardiging, niet steeds gedachtig is geweest aan zijn eigen waarschu
wing, om niet te vergeten "hoe moeijelijk het is, bij dergelijke omme
zwaai (als van het gros der conservatieven), pal te blijven staan." 45) 

Voor hem, den buitenlander, die zich vrijer tegenover de gebeurtenissen 
kon plaatsen dan zij, die er met beide voeten midden in stonden, viel 
het licht om den loop der zaken met een critisch oog te volgen. Het 
conflict tusschen vaderlandsliefde en beginseltrouw deed zich voor 

hem niet voor. 
Ook is het onmiskenbaar (zijn Duitsche antagonisten verzuimden 

niet, daar op te wijzen), dat in enkele gevallen zijn kritiek haar doel 
voorbij schoot. Zoo ten aanzien van de annexatie van Hannover. Dit 
land was in 1866, nadat het de zijde van Oostenrijk gekozen had en 
verslagen was, bij Pruisen ingelijfd. GROEN stelt de houding van vorst 
en volk al te gunstig voor, wanneer hij die uitsluitend bepaald acht 
door de vraag van geweten en beginsel. 46) Zonder twijfel stond hij 
hier onder invloed van den voormaligen Hannoveraanschen gezant in 
Den Haag, Freiherr VON HODENBERG, die zich als overtuigd Christen 
vele vrienden had gemaakt in den Réveil-kring. Van hem zijn de 

brieven over de gebeurtenissen in Duitschland, die GROEN zonder 
naamvermelding heeft meegedeeld in zijn Parlementaire Studiën en 
Schetsen. 47) Zij ademen een geest van haat tegen BISMARCK die, hoe 

begrijpelijk ook in een slachtoffer van diens politiek, door hun per
soonlijke aanvallen de perken te buiten gaan. Al laat GROEN de "vol
komen juistheid" van zijn beweringen in het midden, zijn publicatie 
er van bewijst reeds, dat hij waarde hechtte aan de opinie van dezen 

; 
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bovenmate verbitterden man,48) die hem voortdurend tot feller be

strijding van BISMARCK en de conservatieven aanspoorde. 

Niet onaantastbaar is ten slotte ook GROEN'S meening dat STAHL, 

had hij nog geleefd, in 1866 vierkant partij gekozen zou hebben tegen 

BISMARCK. Verscheidene van STAHL'S medestanders, o. a. ook de door 

GROEN zeer gewaardeerde HENOSTENBERO, kozen wèl BISMARCK'S 

zijde, en waren er van overtuigd dat STAHL even zoo gehandeld zou 

hebben. Wel was LUDWIG VON GERLACH van een tegenovergesteld 

gevoelen, maar ook hij pleitte hier in eigen zaak. 49) Gezien de neiging 

van STAHL, om achteraf zijn theorieën pasklaar te maken bij wat 

eenmaal tot stand gekomen was 50), lijkt de vraag gewettigd of GROEN 

zich ook in dit opzicht STAHL niet al te consequent en met hemzelf 

homogeen heeft voorgesteld; een "optisch bedrog", dat voor heel zijn 

verhouding tot den Pruisischen staatsrechtleeraar kenmerkend lijkt. 

Maar al valt er zoo op zijn beweringen wel iets af te dingen, in 

de hoofdzaak had GROEN ongetwijfeld het gelijk aan zijn zijde, toen 

hij tot diegenen onder de Duitsche conservatieven, die hem steeds 

na gestaan hadden, het verwijt richtte van inconsequentie en beginsel

verzaking. Tevergeefs hebben verscheidene hunner, die op GROEN'S 

oordeel prijs stelden, in 1867 en volgende jaren argumenten aangevoerd 

om hun houding te rechtvaardigen en de politiek van BISMARCK aan

vaardbaar te maken. Noch de geschriften, opzettelijk of terloops tegen 

hem gericht, van NASSE, HOFFMANN en FABRI, noch particuliere brieven 

van KÖOEL en anderen, hebben hem kunnen overtuigen. 51) 

In zoo verre zij zich, gelijk FABRI, op het standpunt stelden van de 

scheiding tusschen godsdienst en politiek en zich beriepen op den nood, 

die wet breekt, hebben wij GROEN'S antwoord reeds leeren kennen. 

Een nieuw en ook voor GROEN'S eigen denkbeelden karakteristiek 

element brachten zij in de discussie, door aan den oorlog tegen Oosten

rijk een religieuse tint te geven. Dit geldt niet zoozeer van hun typisch

Duitsche redeneering, "dasz Gott diese Politik habe triomphiren lassen 

und also sie gutheisse und segne", want, merkt GROEN op, de Christen 

weet "dat de overwinning niet is een onbedriegelijke toetssteen van 

zedelijkheid en regt." 52) Maar wèl geldt het van hun poging, om 

dezen oorlog voor te stellen als een strijd tusschen het Protestantisme 

en Rome. Een voorstelling, die ook bij Nederlandsche bestrijders van 

het Roomsch-Katholicisme ingang vond. Geheel in denzelfden geest 

als Or. FABRI, die in 1871 BISMARCK zag als uitvoerder van de oor-
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deelen Gods, zelfs tegen wil en dank, over de eeuwenoude schuld van 
het mammonnistische en materialistische Frankrijk, 53) stelde de be

kende Heraut-redacteur Ds. SCHWARTZ, al had hij niet de geringste 
sympathie voor de middelen van BISMARCK'S politiek, den laatste voor 
als een JEHU, die het Godsoordeel voltrekt over het huis Habsburg, 
onderdrukker en vervolger der Protestanten van eeuwen her. 54) Ook 
anderen neigden tot een dergelijke opvatting. Zoo uitte Ds. DONNER 
in de Wekstem zijn sympathie voor Pruisen als Profesfanfschen Staat, 
en zelfs KOENEN nam SCHWARTZ min of meer in bescherming. Zij be

hoorden tot de "bon nombre de mes coreligionnaires les plus ortho
doxes" , waarvan GROEN zegt, dat zij in 1866, "devant de si terribles 
coups portés à I'ultramontanisme", elke andere overweging van onder
geschikt belang achtten. 55) 

Eén stap verder in deze richting, en men landde aan bij de meening 
van Or. HOFFMANN, dat de annexatiën van 1866 evenmin strijdig 

waren met de geboden Gods als de "annexatie" van Kanaän door de 
Israëlieten! 56) 

Deze argumenten raakten bij GROEN een gevoelige plek. Hij zelf 
had ze voor eigen gebruik niet altijd versmaad! Nog in 1866 had hij 
Oostenrijk's nederlaag een oordeel Gods genoemd over het onrecht, 
aan Denemarken gepleegd. 57) Wel blijft hij ook nadien in de rampen 
van Oostenrijk en Frankrijk straffen Gods zien, maar veel sterker na

druk legt hij er op, dat daardoor de handelwijze van den overwinnaar 
in geen enkel opzicht gerechtvaardigd wordt, en geheel voor diens 
verantwoordelijkheid blijft. Bovendien: in het aanwijzen van de JEHU'S 

en de ACHABS kan men zich vergissen, en het is "een zeer hagchelijke 
taak", om Gods oordeel en in de wereldgeschiedenis aan te wijzen. 
Niet de vraag, "wie vroeger onregt bedreef, maar wie thans regt heeft" 
is beslissend. 58) 

Daarom verzet hij zich tegen deze poging, om van den oorlog tegen 
Oostenrijk een soort heiligen krijg te maken. Veeleer schaart hij zich 
geheel aan de zijde van den Roomsehen aartsbisschop van Mainz, 
VON KETTELER, die het ten sterkste betreurde dat Pruisen zich tegen 
Oostenrijk verbond met VICTOR EMANUËL, GARIBALDI en NAPOLEON IJl. 

Niet, gelijk monomane anti-papisten meenden, de tegenstelling 
Roomsch-Protestantsch, maar die van christelijk of onchristelijk gaf 
hier den doorslag. 

De Fransch-Duitsche oorlog heeft in GROEN'S verhouding tot de 
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Pruisische conservatieven geen wijziging van beteekenis gebracht. Ook 
toen richtten zijn Nederlandsche Gedachten zich herhaaldelijk tot de 
vrienden te Berlijn, om hen, in hun nationale geestvervoering, te wijzen 
op het onrecht in de politiek van BISMARCK en hen op te wekken tot 
terugkeer naar hun beginselen van vóór 1866. GROEN vleide zich daar
bij met de hoop, orgaan te zijn van die geestverwanten, die uit kiesch
heid of voorzichtigheid tijdens den oorlog zwijgen raadzaam of plicht
matig achtten. Maar ondanks het feit, dat in deze periode de Neder
landsche Gedachten elkaar met groote snelheid opvolgden, en GROEN 
er zorg voor droeg dat zij hun weg vonden naar Berlijn, bleef ant
woord vrijwel uit. Hij was blijkbaar, merkt hij ironisch op, door zijn 

Duitsche vrienden in den "Rijksban" gedaan, en zijn Hollandsche 
taal, door de annexionisten als een Germaansch dialect beschouwd, 
scheen voor hen onverstaanbaar geworden. 59) 

Des te meer verheugde het hem, dat althans Dr. FABRI, met wien 
hij het overigens op vele punten oneens was, gelijksoortige verwijten 
tot de conservatieven richtte als hijzelf. 60) Maar nog meer waarde 
had voor hem de instemming, die hij vond bij LUDWIG VON GERLACH, 

één der veteranen van de partij, die steeds naast STAHL in het voorste 
gelid had gestaan. In zijn geschrift "Die Annexionen und der Nord
deutsche Bund" had deze, op geheel dezelfde gronden als GROEN, 
protest ingediend tegen de politiek van BISMARCK en tegen de houding 
van zijn partijgenooten, van wie hij sindsdien, met enkele andere 
"doctrinairen" , geïsoleerd kwam te staan. Mede op zijn uitnoodiging 
ondernam GROEN zijn reis naar Duitschland in 1867. Verscheidene 
dagen vertoefde hij in Maagdenburg, waar hij met den grijzen staats
man lange gesprekken voerde over personen en toestanden in Pruisen. 
Dit bezoek werd het volgende jaar door VON GERLACH, in Den Haag, 
gereciproceerd. 61 ) 

Ook tijdens den Fransch-Duitschen oorlog handhaafde VON 
GERLACH zijn zelfstandigheid, en bleef hij met GROEN homogeen in 
de afkeuring van BISMARCK'S beleid en van de houding der conserva
tieven. Bij herhaling heeft GROEN in de Nederlandsche Gedachten met 

voldoening daar op gewezen. 

111. Groen en Bismarck's binnenlandsche politiek. 
Veel minder dan met de buitenlandsche, heeft GROEN zich bezig 

gehouden met de binnenlandsche politiek van den Duitschen staats-
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man. Uit den aard der zaak trok die buiten de Pruisische grenzen lang 
niet zoo sterk de aandacht. Toch heeft GROEN zich ook over haar 
uitgesproken, zoowel ter wiIIe van zijn betrekkingen met de conserva
tieven daar te lande, als tegenover zijn bestrijders in Nederland. Maar 
vooral ook om de beginselen, die op het spel stonden. De diepste 
beweegreden van zijn kritiek op BISMARCK, diens verabsoluteering van 
de politiek tot een autonoom terrein waarop niet de christelijke over
tuiging en de maatstaf van recht of onrecht, maar in de eerste plaats 
het belang van den staat, i. c. de versterking van het staatsgezag, 
beslissend is, beheerscht ook zijn oordeel over de binnenlandsche 
politiek van den Rijkskanselier. 

Vooral twee fasen uit de Pruisisch-Duitsche ontwikkeling van zijn 
tijd hebben GROEN aanleiding gegeven tot positie kiezen. Zij staan 
bekend als de "Conflictentijd" en als de "KuIturkampf". Onder
scheidenlijk kwamen daarbij in het geding de verhouding van regeering 
en volksvertegenwoordiging en van kerk en staat. 

Toen BISMARCK in 1862 aan het bewind kwam, verkeerde Pruisen 
volop in een politieke crisis. Aanleiding was de weigering van het, in 
meerderheid liberale, Huis van Afgevaardigden om het legerbudget 
goed te keuren. Koning WILHELM I echter achtte legerversterking nood
zakelijk. En daar toegeven hem plichtshalve ongeoorloofd leek, stond 
hij voor het alternatief: aftreden of regeeren zonder parlement. Maar 
ook het laatste, dat schending van de grondwet zou beteekenen, 
druischte tegen zijn geweten in. Zoo had hij de acte van troonsafstand 
reeds klaar, toen hij als laatste redmiddel, met een bezwaard gemoed, 
overging tot de benoeming van BISMARCK. Deze maakte den Koning 
duidelijk, "dasz es sich für ihn nicht urn Conservativ oder Liberal in 
dieser oder jener Schattirung, sondern urn königliches Regiment oder 
Parlamentsherrschaft handle, und dasz die letztre unbedingt und auch 
durch eine Periode der Dictatur abzuwenden sei." 62) Vier jaar lang 
heeft hij, alleen steunend op den koninklijken wil, tegen de meerder
heid van de volksvertegenwoordiging en tegen de publieke opinie in 
(hij was weldra in Pruisen "der bestgehaszte Mann"), geregeerd, on
danks voortdurende conflicten met de Kamer. Zelfs dreef hij welbewust 
de tegenstelling met het parlement op de spits door maatregelen. die 
nauwelijks met de letter, en zeker niet met den geest der constitutie 
in overeenstemming waren. 63) Pas na de successen van 1866 kwam 
een toenadering tot stand. 
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Zoo GROEN neiging gehad mocht hebben, zich van een oordeel over 
dezen binnenlandsch-Pruisischen strijd te onthouden, dan zouden zijn 
politieke tegenstanders hem wel uit zijn tent gelokt hebben. 

Reeds in 1863 had OPZOOMER, vanouds één van GROEN'S felste 
bestrijders, een redevoering gepubliceerd, waarin hij betoogde dat een 

"theocratische" regeering, gelijk die van Pruisen onder BISMARCK, een 
noodzakelijk gevolg was van de christelijk-historische leer van STAHL. 

"Mogen wij dan", zoo vroeg hij met een duidelijke toespeling op 
GROEN'S geschrift van 1862 "Ter nagedachtenis van Stahl" , "mogen 
wij er dan blind voor zijn, dat Nederland op Stahl gewezen wordt 
als op den Christen staatsman bij uitnemendheid?" 64) Niet ten on

rechte distilleerde GROEN uit dit betoog de beschuldiging, "een 
ijveraar ... voor despotiek gezag, doordrijver in spe van de bismarck

sche politiek" te zijn. 65) 

Ook anderen legden een rechtstreeksch verband tusschen den 
regeeringstoestand in Pruisen en de antirevolutionaire beginselen. Zoo 
op meer bedekte wijze de Amsterdamsche hoogleeraar BOSSCHA, meer 
openlijk de Gids-redacteur Prof. VISSERING, die aan het slot van een 

artikel over de ministeriëele crisis hier te lande de stelling verkondigde, 
dat "het Nederlandsche volk zich (nooit) uit eigen beweging zal wer
pen in de liefdearmen van het landsvaderlijk régime bij de genade Gods 
van Pruisen." 66) De entourage van deze uitspraak gaf GROEN het 

volste recht, er "een vrij scherpe toespeling op het antinationale van 
(zijn) absolutistischen toeleg" en een beschuldiging aan zijn adres van 
antiparlementaire neigingen in te zien. 67) 

Deze misvattingen van zijn denkbeelden, in verband met den con
flictentijd in Pruisen, gaven GROEN aanleiding, zich nog eens op
zettelijk uit te spreken over de verhouding van regeering en parlement. 
Dit te meer, waar zich onder het ministerie-VAN ZUYLEN-HEEMSKERK 
hier te lande een constitutioneele crisis ontwikkelde, die met de 
Pruisische van enkele jaren terug veel overeenkomst vertoonde, al was 
hun afloop verschillend: hier bevestigde zij definitief den constitutio
neel-parlementairen regeeringsvorm, in Pruisen eindigde zij ten voor
deele van het constitutioneel-monarchaal bewind. 

GROEN heeft in 1866 en de volgende jaren, anders dan vele zijner 
geestverwanten, partij gekozen vóór KEUCHENIUS en tegen de ver

dedigers van het ministerie. Het is hier de plaats niet, om in bijzonder
heden en in haar concrete uitwerking de theorie omtrent de verhouding 
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van overheid en volksvertegenwoordiging na te gaan, die hij naar aan

leiding van dit conflict heeft verkondigd, noch in hoe verre deze theorie 

zich laat rijmen met vroeger door hem verdedigde meeningen en met 

zijn adhaesie aan STAHL. Slechts zij opgemerkt, dat hij in 't algemeen 

het pleit gevoerd heeft, zoowel tegen de machtsconcentratie in één 

persoon, met wegcijfering van den volksinvloed, als tegen de over

woekering van het vorstelijk door het parlementair bewind. Hij bleef 

daarin trouw aan zijn reeds veel eerder uitgesproken meening: geen 

"automaat", maar ook geen "autocraat" op den troon, geen koning

despoot, maar ook geen koning-figurant. Ten gevolge van de concrete 

situatie, die hem deze uiteenzettingen in de pen gaf, kwam daarbij de 

nadruk te liggen op de rechten der volksvertegenwoordiging. Met in

stemming en voldoening citeert hij in dit verband de uitspraak van een 

anderen Gids-redacteur, Prof. Buys, in 1865: "Misschien heeft, sedert 

1848, geen lid van de Tweede Kamer meer gedaan om de bevoegd

heden van het Parlement uit te breiden dan de heer Groen." 68) 

Beter kijk op GROEN'S overtuigingen toonde ook zijn geestverwant 

VAN ZUYLEN VAN NYEVELT. Sinds 1862 Nederlandsch gezant te Berlijn, 

hield hij door uitvoerige brieven GROEN op de hoogte van het verloop 

van den politieken strijd in Pruisen. Met BISMARCK'S methoden had hij 

heel weinig op. Met name diens optreden tegen het parlement deed 

hem veronderstellen, dat een ministerie-BIsMARCK "in Holland de af

gevaardigde van Arnhem [d. i. GROEN] niet onder zijne vrienden 
tellen" zou. 69) 

Toch schijnt er bij GROEN aanvankelijk eenige aarzeling te hebben 

bestaan, om zonder meer BISMARCK'S politiek te veroordeelen. Althans 

wilde hij niet terstond gelooven wat de vroegere Pruisische minister 

VON BETHMANN HOLLWEG hem schreef, dat n.l. onder BISMARCK een 

terugkeer plaats vond tot het "absoluten hausväterlichen Regiment" 
van vóór 1848, zonder parlement en liefst ook zonder grondwet. 70) 

Tot deze aarzeling gaf hem ongetwijfeld aanleiding de houding van 

het meerendeel zijner Pruisische geestverwanten, met wie hij zich in 

dezen tij d nog steeds in hoofdzaak homogeen voelde. Vóór 1866 

hebben zij BISMARCK in zij n binnenlandsche politiek steeds gesteund. 

Zijn streven naar versterking van de vorstelijke macht tegenover den 

invloed van het parlement strookte met hun overtuigingen. Ook LUDWIG 

VON GERLACH, die zich toch meer dan vele andere conservatieven met 

het constitutionalisme verzoend had, stond gedurende den conflictentijd 
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aan de zijde van BISMARCK, en zelfs VON HODENBERO ontkende tegen
over GROEN de juistheid van BETHMANN HOLLwEo's kritiek. 71) Hoe

veel meer instemming moest dan BISMARCK vinden bij hen, wier roya

lisme in de grondwet een noodzakelijk kwaad zag. Tot deze opvatting 

had trouwens ook STAHL bij tijd en wijlen neiging aan den dag gelegd. 

Zijn sterke nadruk op de rechten van de kroon tegenover die van de 

volksvertegenwoordiging rechtvaardigt tot op zekere hoogte de be

wering, dat hij een wegbereider is geweest van BISMARCK in diens 

houding tegenover het parlement. 72) Een deel der conservatieven is 

dan ook tegen BISMARCK in oppositie gegaan toen deze, na de successen 

van 1866, zich met de Pruisische Tweede Kamer verzoende. Zij be

schouwden dit als een concessie aan het liberalisme. 

Zoowel het latere optreden van BISMARCK, als zijn ervaringen tijdens 

,den Nederlandschen "confIictentijd", hebb~n GROEN tot het inzicht 

gebracht, dat juist in dit specifiek-Pruisische royalisme één van zijn 

verschilpunten met de Duitsche conservatieven en ook met STAHL lag. 

Heel de historische ontwikkeling, eenerzijds van het Calvinistische en 

"republikeinsche" Nederland, andererzijds van het Luthersche en aarts

vaderlijk-monarchale Pruisen, dreef tusschen zijn en hun opvattingen 

een wig. Niet ten onrechte karakteriseert hij dan dit Pruisische roya

lisme als "een zwijgend berusten in het sic volo, sic jubeo, sic censeo, 
van den onfeilbaren Vader des Vaderlands"; een mentaliteit, waar 

"Calvinistische schriftuurlijkheid en veerkracht" den HoIlander voor 

heeft behoed. 73) 

Met zijn protest in Nederland, waar de regeeringsvorm reeds zooveel 

minder uitgesproken-monarchaal was dan in Pruisen, tegen beknotting 

van de rechten van het parlement, en zijn verdediging van "de vrije 

beoordeeling door de Staten-Generaal van elke regeringsdaad" als 

"het sine qua non van een constitutioneel gouvernement" 74), is tevens 

GROEN'S oordeel gegeven over de politiek van BISMARCK. Diens beleid 

noemt hij tegelijkertijd reactionair en revolutionair. De contradictio in 

terminis is slechts schijn. Reactionair is het doel, dat BISMARCK na

streeft, revolutionair zijn de middelen, die hij daarbij gebruikt. 

Spoedig werd duidelijk, dat de terugkeer tot een aartsvaderlijk be

wind, in den trant van het verlicht despotisme, niet in BISMARCK'S 

bedoeling lag. Ondanks zijn persoonlijke afkeer van het parlements

wezen heeft hij na 1866 steeds getracht, in de volksvertegenwoordiging 

een, hoe dan ook samengestelde, meerderheid te vinden voor zijn 
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politiek. Zelfs bleek hij, uit opportuniteits-overwegingen, bij de vorming 

van den Noord-Duitschen Bond bereid tot de invoering van het alge

meen stemrecht, door hemzelf minachtend gequalificeerd als "die 
damals stärkste der freiheitlichen Künste" 75), maar door GROEN ver

foeid als uitvloeisel van de revolutionaire leer der volkssouvereiniteit. 

Elk middel immers was BISMARCK welkom tot versterking van het 
regeeringsgezag en tot beteugeling van het liberalisme en het op

komend socialisme. 
Voor geen van deze beide bewegingen gevoelde GROEN eenige 

sympathie. Tot op zekere hoogte kon hij het waardeeren dat BISMARCK, 

tijdelijk althans, "het roode spook" met kracht terugdrong. 76) Maar 

de manier waarop keurt hij ten eenenmale af. Want tegenover de 

revolutie-van-onderen-op plaatst BISMARCK de revolutie-van-boven-af. 

Tegen de vrijheid zonder orde kiest hij de orde zonder vrijheid, naar 

het alternatief der vrijzinnige wijsheid. Daarmee komt hij op één lijn 
te staan met de beide NAPOLEON'S, die eveneens de Revolutie hadden 

bedwongen met revolutionaire middelen. Het gemeenschappelijk resul
taat is, wat GROEN noemt, het Imperialisme of Caesarisme, d. w. z. de 

"autocratie, op revolutionair-democratischen grondslag, gesteund door 
centralisatie en militair geweld." 77) In de plaats van de willekeur van 

het souvereine volk komt daarbij, al of niet met behoud van den parle
mentairen vorm, de even revolutionaire willekeur van den alvermogen

den staat, geconcentreerd in zijn leider, het zij dan een koning of een 

almachtig minister. 78) 
Tegenover dit "gouvernement personnel, waar een autocraat eigen

dunkelijk zijn persoonlijken wil doordrijft", tegenover de "verpersoon
lijking van het staatsalvermogen" , evenzeer als tegen het prijsgeven 

van het koninklijk gezag aan de willekeur van de parlements-facties, 
bepleit GROEN "de voortreffelijkheid van het constitutioneel koning

schap", dat ruimte laat voor de rechten van kroon en volk beide. 79) 

* * * 
De z.g. "KuIturkampf" is de laatste fase in BISMARCK'S binnen

landsche politiek, waarvan GROEN nog getuige is geweest. 

Nadat Frankrijk verslagen en de Duitsche eenheid tot stand ge
komen was, richtte BISMARCK zich, tot consolideering van zijn werk, 

tegen een anderen vijand, nl. de Roomsche Kerk. Ongetwijfeld speelde 

daarbij voor hem ook deze overweging een groote rol, dat de Roomsche 
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Rijksdagfractie (het "Centrum", dat tot voor enkele jaren zoo grooten 

invloed heeft geoefend in de Duitsche politiek) een verzamelpunt 

vormde van ontevredenen uit de vroeger zelfstandige Duitsche staten 

en uit de Poolsche gebieden van Pruisen. Maar principieel was de 

KuIturkampf een strijd tusschen kerk en staat. 

De "Meiwetten" van F ALK, minister in BISMARCK'S kabinet, beteeken- , 

den een ondubbelzinnige inbreuk op de zelfstandigheid van de 

Roomsche Kerk. Behalve de verdrijving der Jezuïeten en de vervanging 

van het kerkelijk door het burgerlijk huwelijk, bevatten zij de bepaling, 

dat de opleiding der geestelijken alleen onder toezicht, hun benoeming 

slechts onder goedkeuring van den staat mocht plaats hebben. 

Tegen deze knotting van haar vrijheid kwam de Roomsche Kerk in 

verzet. BISMARCK, ditmaal gesteund door de liberalen, wilde echter 

van concessies niet weten: "N ach Canossa gehen wir nicht". Door 

beslaglegging op kerkelijke goederen, door afzetting, beboeting en ge

vangenneming van weerspannige geestelijken, trachtte hij den tegen

stand te breken. 

Maar als zoovele staatslieden vóór en na hem heeft hij de kracht 

van de kerk onderschat. Na jarenlangen strijd heeft hij ingebonden, 

en zijn ten slotte de Meiwetten langzamerhand buiten werking gesteld. 

GROEN heeft dezen strijd, welks afloop hij niet meer beleefd heeft, 

met groote belangstelling gevolgd. Het standpunt, dat hij daarbij in

nam, lag geheel en al in de lijn van zijn verleden. Bij alle wisseling 

in zijn opinie omtrent de verhouding van kerk en staat, is hij toch 

altijd, tegenover het alvermogen van den staat, de verdediger geweest 

van de zelfstandigheid der kerk. Evenzeer als hij in vroeger jaren de 

maatregelen van Koning WILLEM I tegen de Roomsche geestelijkheid 

in België had afgekeurd, bestreed hij nu de gelijksoortige politiek van 

BISMARCK. 

Dit ondanks zijn afkeer van het Ultramontanisme, die er sinds de 

onfeilbaarheidsverklaring van den Paus niet op verminderd was. Wel 

verontrustte het hem aanvankelijk eenigszins, dat VON GERLACH reeds 

in 1872 toenadering zocht tot de vervolgde Roomschen. 80 ) Maar 
weldra zag hij, voorgelicht door Dr. FABRI, 81) in, dat BISMARCK, indien 

hij consequent bleef, zich niet zou kunnen beperken tot een bestrijding 

van het Ultramontanisme, maar dat in principe zijn politiek de kerk 

in het algemeen raakte. 

Trouwens, zelfs van diegenen onder de Pruisische conservatieven, 
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die BISMARCK steeds gevolgd waren en hem het naast stonden, be
gaven zich in dezen tijd (GROEN constateert het met vreugde) ver
scheidene in een oppositie, die soms vrij scherpe vormen aannam. 82) 

Evenals GROEN beseften zij de juistheid van FABRI'S waarschuwing: 
"Veel gevaarlijker voor de Evangelische dan voor de Roomsche Kerk 
is een liberale staatkunde die, ter bestrijding van het ultramontanisme, 
in Kerk en School het Staatsidee doordrijft." 83) 

In den absoluten staat is immers voor de kerk slechts plaats, wan
neer zij haar zelfstandigheid prijsgeeft. Maar daarmee begeeft zij zich 
in een toestand van afhankelijkheid, waarin ten slotte de staat ook zal 
beslissen over al dan niet toelaatbaarheid van haar leer. 

Al is het onder BISMARCK in Duitschland zoo ver niet gekomen, de 
consequentie van diens optreden heeft GROEN zeer duidelijk aan
gegeven. Onvermijdelijk loopt de antieke en moderne staatsidee, d. w. z. 
de uitbreiding van de staatsmacht over elk levensgebied, uit "op een 
staatskerkelijkheid, waardoor ten laatste, voor het Evangelie, de Staats
religie in de plaats gesteld wordt." 84) 

De slotsom van zijn beschouwingen over den staatkundigen toestand 
in Duitschland, tevens beknopte samenvatting van zijn oordeel over 
BISMARCK'S binnenlandsche politiek, luidt dan ook somber: 

"In tweederlei opzigt is Duitschland dreigend voor geheel Europa. 
Om de ontzachelijkheid der feitelijk in de wiIlekeur van één persoon 

geconcentreerde macht. 
Om het ook daar l'eldwinnend ongeloof. Tegen het Evangelie in Kerk 

en School met den felIen haat van dweepziek Humanitarisme ge
kant." 85) 

Een uitspraak, die eens te meer bevestigt, wat de voorgaande uit
eenzettingen reeds deden zien: 

Noch met het binnenlandsch, noch met het buitenlandsch beleid van 

den Duitschen Rijkskanselier, in zijn groote lijnen, in zijn principieelen 
grondslag en in zijn consequenties, heeft Groen zich ooit kunnen 
vereenigen. 

1) Vgl. GROEN-KoENEN, 6 Oct. 1867, R. A. (Met deze afkorting worden 
hier en vervolgens de stukken aangeduid, die zich bevinden onder GROEN'S 

papieren in het Rijksarchief.) 
2) Daarom zal hier aan de Pruisische conservatieven en GROEN'S verhouding 

tot hen een groote plaats worden ingeruimd, althans voor zoover het onderwerp 
dit gedoogt. Een alzijdige behandeling van GROEN'S relatie tot deze geest
verwanten, en m.n. tot hun voorman STAHL, voor de kennis van zijn staatkundige 
ideeën uiterst belangrijk, gaat het kader van dit artikel ver te buiten. 
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3) V g!. La Prusse et les Pays-Bas, p. 9 S.S.; Neder!. Gedachten (hier wordt 
steeds, tenzij anders vermeld, de 2e serie bedoeld), dl I, blz. 341, 399; dl 11, 
blz. 26v. 

4) Vg!. Aan G. Graaf Schimmelpenninck over de vrijheid van onderwijs 
(1848), blz. 93; Grondwetherziening en Eensgezindheid (1849), blz. 470. 

5) Ned. Ged., dl 11, blz. 74 v. (cursiveering hier en overal elders van GROEN 
zelf). Deze uitspraak betreft, blijkens het verband, de Pruisische conservatieven 
van vóór 1866. 

6) De Nederlander, No 235 (3 April 1851). De Kreuzzeitung, langen tijd 
orgaan der conservatieven gebleven, is onlangs, naar de couranten meldden, 
bezweken onder "den drang der omstandigheden." 

7) Ongeloof en Revolutie, Ie druk (1847), blz. 35. In den lateren druk neemt 
hij, nadat hij inmiddels oog had gekregen voor de gebreken van VON HALLER, 
den geestelijken vader van het Wochenblatt, dezen lof goeddeels terug. V g!. 
a. w. 5e druk, blz. 28. 

8) T. a. p., 5e dr., blz. 18. 
9) Koenen-Groen, 6 Dec. 1856, R.A. KOEN EN, die veel met GROEN ver

keerde, vormde door zijn verwantschap en correspondentie met den genoemden 
VON KOEN EN, die tot den Duitschen tak van zijn familie behoorde, één der 
trait-d'unions tusschen GROEN en de Berlijnsche conservatieven. 

10) De Nederlander, No 201 (22 Febr. 1851). 
11) V g!. FRIEDRICH MEINECKE'S studies over BISMARCK'S geestelijke ontwik

keling, verschenen in het Hist. Zeitschrift, Bd. 72 en 90, en herdrukt in zijn: 
Preuszen und Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert. (München-Berlin 1918). 
Ook: B. MICHNIEWICZ: Stahl und Bismarck (diss. Berlin 1913), S. ll7f, 126ff. 

12) Vg!. OTTO BAUMGARTEN, Bismarcks Religion. (Göttingen 1922), S. 8 ft. 
13) Zie GROEN'S aanteekeningen van zijn gesprek met VON GERLACH, i. d. 

18 Sept. 1867, R. A. 
14) Neder!. Ged., dl I, blz. 342. 
15) L'Empire prussien et I' Apocalypse, p. 52. 
16) Ter nagedachtenis van Stahl, blz. 13; Parlementaire Studiën en Schetsen, 

dl 11, blz. 193, 391, 423; Neder!. Ged., dl 11, blz. 37. 
17) Par!. St. en Sch., dl I, XV, blz. 29. 
18) Vg!. Handboek der Geschiedenis van het Vaderland, § 979; MICHNIEWICZ, 

a. a. 0., S. 196 f. 
19) een veronderstelling, die in 1866 voor de hand lag. Spoedig zou blijken 

dat Frankrijk's neutraliteit vooral een gevolg was van de zwakheid van NAPO
LEON'S beleid, dat door BISMARCK volkomen overtroefd was. 

20) Groen-Nasse, 9 Mei 1867 (copie), R. A. Vooral NASSE had in een brief 
aan GROEN (6 Mei 1867, R. A.) en in een daarbij gevoegde brochure, dit argu
ment op den voorgrond gesteld. Vg!. ook L'Empire prussien, p. 64. Over NASSE 
en zijn brochure, zie hierna, noot 51. 

21) Neder!. Ged., dl I, blz. 3110 V.v., 326. 
22) Zijn Nederlandsche vrienden hebben deze zwenking niet meegemaakt. Zij 

verbaasden zich, met eenig recht, over GROEN'S plotselinge "franschgezindheid", 
en over zijn "Germanophobie," die volgens de N. Rott. Crt. een idée fixe van 
hem dreigde te worden. Ten deele beseften zij het principieel karakter niet 
van GROEN'S oordeel over de politiek van BISMARCK, of vonden hem àl te fel 
in zijn afkeuring. Zij hadden immers van GROEN altijd gehoord, dat Frankrijk 
en NAPOLEON de bronnen van alle internationale euvelen waren. V g!. Neder!. 
Ged., dl 11, blz. 3,34, 162v.v.; Zie ook: dl I, blz. 394: "Orgaan mijner geest
verwanten ben ik in de buitenlandsche politiek niet." 

23) Neder!. Ged., dl 11, blz. 43'; vg!. dl I, blz. 340 v.v. en passim. 
24) Neder!. Ged., dl III, blz. 42 v. 
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25) Nederl. Ged., dl I, blz. 340, 345. 
26) V gl. FR. MEINECKE, Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte 

(München-Berlin 1924), m. n. de 3e Afd.: Machiavellismus, Idealismus und 
Historismus im neueren Deutschland; en: J. HUIZINGA, In de schaduwen van 
morgen (Haarlem 1935), blz. 129--143. 

27) Geciteerd door MEINECKE, Hist. Zeitschrift, Bd. 72, S. 57. 
28) Aldus de (Luthersche) Neue Evangelische Zeitung, geciteerd in L'Empire 

prussien, p. 20. 
29) February 1868, blz. 28. 
30) ParI. St. en Sch., dl lIJ, blz. 206. 
31) Van een nadere weergave van GROEN'S beschouwingen over het revolutio

naire en antirevolutionaire volkenrecht mag ik mij ontslagen rekenen. Men vindt 
haar, grondig en uitvoerig, ook in de toepassing op de politiek van BISMARCK, 
in de rectorale rede van Prof. Mr. D. P. D. FABIUS, Volkenrecht. (Amster
dam 19(7). 

32) Maurice et Barnevelt, p. CCXJII-CCXXIJ. Dat GROEN ook het Ultra
montanisme onder de symptomen van het naderend einde rekent, typeert zoowel 
zijn verhouding tot de Roomschen, als den weerslag van het Vaticaansche Con
cilie van 1870 op vele toenmalige Protestanten. - Merkwaardig is, dat de ge
schiedwetenschap, na een periode van nationalistisch-liberale verheerlijking van 
BISMARCK, tegenwoordig weer meer oog krijgt, geleerd door de ervaring, 
voor het goed recht van de toenmalige conservatieve opvatting, die de politiek 
van CAVOUR en BISMARCK destructief en subversief noemde, en reeds besefte 
"dat uit de verheffing van het absoluut recht van de nationaliteit, en uit de 
bevestiging daarvan in den eenheids- en machtsstaat, Europeesche anarchie en 
zelfvernietiging moest voortkomen." Vgl. Dr. P. GEYL, in een bespreking van 
R. C. BINKLEY, Realism and Nationalism, 1852'-1871 (1936), in de Nieuwe 
Rott. Crt., 24 Febr. 1936, Avondblad. 

33) Neder!. Ged., dl I, blz. 96, 311. 
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MOEILIJKHEDEN VAN HET CHRISTELIJK 
ONDERWIJS IN HONGARIJE 

DOOR 

PROF. DR. J. SEBESTYÈN. 

Reeds dadelijk na het ongelukkig einde van den wereldoorlog en 
den smadelijken vrede van Trianon is het Hongaarsche leven over de 
geheele linie aan de crisis ten prooi geworden. 

De Gereformeerde (Herv.) Kerk ondervindt de gevolgen van deze 
crisis natuurlijk ook in velerlei opzichten, onder anderen op het gebied 
van het schoolwezen. 

De scholen hebben altijd een groote rol gespeeld in het Hongaarsch 
Gereformeerde leven. Dat het Calvinisme in Hongarije altijd en overal 
naast de verkondiging des Woords ook Christelijke scholen heeft op
gericht, behoort tot de schoonste uitingen van de Reformatie. Deze 
scholen zijn tot groote ontwikkeling gebracht. Bovendien zijn ze in 
Hongarije altijd kerkelijke scholen geweest en gebleven. Nu nog altijd 
onderhoudt de Kerk ze. Zoowel in den tijd der Contra-reformatie als 
later tegenover de Habsburgers en het overmachtig Roomsch-katholicisme 
heeft de Geref. Kerk deze scholen tot het uiterste verdedigd. 

Als gevolg hiervan heeft het Gereformeerde volk in Hongarije een 
hoogen trap van ontwikkeling bereikt. 

De Kerk zorgde voor uitstekend lager onderwijs en schonk bovendien 
door goede opleiding op de middelbare scholen een zeer sterke zelf
bewuste en beginselvaste, ontwikkelde klasse aan de Hongaarsche maat
schappij. 

Zoo gelukte het de Hongaarsche Gereformeerde (Herv.) Kerk om 
niet alleen aan een belangrijken boeren- en nijverheidsstand een goede 
opvoeding te geven, maar met behulp van middelbaar en hooger onder
wijs bovenal een zeer waardevollen, intelligenten middenstand te kweeken, 
die op elk gebied tot leiding geven bekwaam was. Deze middenstand 
nam dan ook inderdaad een leidende positie over het geheele land in, 
zoowel op wetenschappelijk, als op politiek en cultureel gebied. 

Het is intusschen zeer jammer, dat deze menschen door de heerschende 
staatsmacht - de Roomsche dynastie der Habsburgers en het over
machtige clericalisme - eeuwenlang gedoemd waren bijna uitsluitend 
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de rol van oppositie te spelen. Zoodoende konden zij de in het Calvinisme 
verborgen, geweldige geestelijke en moreele krachten alleen ontplooien 
in de oppositie-politiek en in het publieke leven der z.g. Comitaten 
(provincies), gemeenten en plattelandssteden. 

De Hongaarsche Gereformeerde (Herv.) Kerk beseft dus héél goed 
de groote beteekenis der Christelijke scholen. Het is merkwaardig om 
na te gaan, hoeveel offers zoowel het volk als de adel zich ten allen 
tijde voor deze scholen getroost heeft. Ook nu nog zijn er in de groote 
Hongaarsche Alföld (Laagvlakte) plaatsen, waar het héél gewoon is, 
dat kinderlooze menschen bij hun dood hun huis of vermogen aan de 
Geref. (Herv.) Kerk nalaten, ten behoeve van zulk een school. Voor 
moderne doeleinden, zooals de uitgave van een boek, Christelijke pers, 
evangelisatie hebben ze nog geen offer over, omdat de goed-gesitueerde, 
maar primitief-denkende boeren de beteekenis daarvan niet inzien. Maar 
voor de school zijn ze tot elk offer bereid. 

Daardoor kwam het, dat in Hongarije de z.g. staats- of openbare 
scholen nooit algemeen werden. Want de verschillende Kerken wed·· 
ijverden met elkander in het oprichten en onderhouden van eigen scholen. 
De Staat richtte dus enkel en alleen dáár een openbare school op, waar 
een of andere Kerk daartoe niet geneigd of onbekwaam was. 

In de tweede helft der XIXe eeuw, toen het onder invloed van het West
Europeesche liberalisme, in de Hongaarsche Gereformeerde (Herv.) Kerk 
helaas mode werd om ernaar te streven, van alle Christelijke scholen 
openbare scholen te maken, werd de situatie plotseling zeer gevaarlijk. 
Onder invloed en op aandrang van enkele kortzichtige liberale kerkelijke 
leidslieden bood de Kerk honderden Christelijke scholen aan den Staat 
aan, zeggende, dat het onderhoud der scholen toch eigenlijk een taak 
van den Staat was, en dat de Kerk, die op deze wijze groote uitgaven 
bespaarde, het vrijgekomen geld veel beter voor kerkopbouw in den 
strikten zin kon gebruiken. 

Onder den fatalen invloed van dien tijdgeest gingen in het geheele 
oude Gereformeerde Groot-Hongarije zeer vele Christelijke scholen ver
loren, omdat de kerkeraden die eenvoudig aan den Staat aanboden. 
Wel stelden zij de voorwaarde, dat in die school ten allen tijde Gerefor
meerde onderwijzers zouden worden benoemd. Maar die naieve menschen 
van 50-60 jaar geleden meenden werkelijk, dat daardoor een Gerefor
meerde opvoeding op de openbare school gewaarborgd was. Als de 
onderwijzer maar in het bezit was van een Gereformeerd doopbriefje' 
Dan dachten ze er niet verder over na, in welken geest zij hun onderwijs 
zouden geven. Ook niet van welken geest het onderwijs zou doortrokken 
zijn, dat de Regeering zou voorschrijven en welke richting de onderwijzer 
zelf zou zijn toegedaan, die door den Minister van onderwijs, zonder 
den plaatselijken kerkeraad geraadpleegd te hebben, zou worden be
noemd. Het duurde dan ook niet lang of de dorpen en steden, die zoo 
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voetstoots van hun Christelijke scholen hadden afstand gedaan en hadden 
toegelaten, dat het openbare scholen werden, begonnen te bemerken, dat 
de geest daar absoluut niet Gereformeerd meer was. Er werd slechts 
twee uur per week godsdienstonderwijs gegeven. Ook merkten ze, dat de 
onderwijzers al héél weinig voor de Kerk voelden. 

Hierbij kwam nog, dat de Regeering, doordat het clericalisme steeds 
meer invloed begon te krijgen in het Ministerie van Onderwijs, héél vaak 
zich niet hield aan de afspraak waarbij bepaald was, dat men in steden en 
dorpen met overwegend Gereformeerde bevolking ook Gereformeerde 
onderwijzers zou benoemen. Meer dan eens werden dan ook Roomsche 
onderwijzers en onderwijzeressen benoemd in Gereformeerde gemeenten. 

Gelukkig nam tegen het eind van de vorige eeuw de invloed van het 
liberalisme af en in de Geref. (Herv.) Kerk begon men - juist door 
den druk der clericalen - in te zien, dat men tot aan het bittere einde 
aan de eigen Christelijke scholen moest vasthouden; dat men die scholen 
tot geen prijs meer aan den Staat mocht overlaten; want dat dan de 
geest op die scholen ten allen tijde afhankelijk zou zijn van den geest 
en de politiek der Regeering. Het gevolg is, dat vrijwel de geheele 
Hongaarsche Gereformeerde (Herv.) Kerk haar Christelijke scholen lief
heeft en in waarde houdt, omdat men nu de beteekenis dier scholen voor 
het volksleven veel dieper beseft dan een 50 jaar geleden. 

Er dreigen echter tegenwoordig moeilijkheden van een geheel anderen 
kant. 

We kunnen spreken van een finantieele aisis. 
De algeheele ineenstorting van het economische leven in Hongarije 

heeft de instandhouding der Christelijke scholen wel zeer bemoeilijkt. 
Tot nu toe gaf de Staat een schoolsubsidie aan de afzonderlijke plaatse
lijke Kerken. Deze subsidie dekte weliswaar de uitgaven niet geheel, maar 
maakte de instandhouding der Christelijke scholen toch gemakkelijk. 

Vóór - en gedurende - den wereldoorlog tot aan de economische 
ineenstorting toe, ging het als volgt: wanneer de een of andere plaatse
lijke Kerk een bedrag van 100 gouden Kronen voor een onderwijzers
tractement kon garandeeren, gaf de Staat toestemming tot het instellen 
van een onderwijzersplaats en schonk dan aan die Kerk de rest van 
het onderwijzerstractement onder den naam van staatssubsidie. Hierdoor 
kwam het dat ook arme, kleine plaatselijke Kerken zich opofferingen 
getroostten om een onderwijzersplaats mogelijk te maken, opdat ze 
een eigen school zouden kunnen bezitten. 

In het begin der XXe eeuw vergemakkelijkte de Hongaarsche Staat 
dus het werk der Kerken tot het oprichten van Christelijke scholen. Waar
schijnlijk deed zij dit uit welbegrepen eigenbelang, daar zij er zoo nog 
altijd goedkooper afkwam dan wanneer zij alle kosten der scholen voor 
haar rekening nam. 

N a den vrede van Trianon kwam echter de groote economische crisis 
en de Staat begon plotseling de subsidie der Christelijke scholen sterk 
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te verminderen. Zij eischte, dat de plaatselijke Kerken hun gegarandeerde 
bijdragen voor de Christelijke scholen van jaar tot jaar zouden ver
meerderen. Het gevolg van deze politiek was, dat de plaatselijke Kerken 
in plaats van met een maandelijksche bijdrage van 8 Pengö (pl.m. 
3 Gulden) nu met 50 tot 120 Pengö werden belast! Als we nu bedenken, 
dat vele grootere gemeenten niet slechts een of twee, maar soms wel 30 
of 40 onderwijzers-plaatsen hadden, dan kunnen we makkelijk berekenen, 
dat de Kerken in plaats van twee à vier duizend Pengö, nu samen 40 à 48 
duizend Pengö moesten opbrengen om hun scholen in stand te houden. 

Deze groote lasten konden de Hongaarsche Geref. (Herv.) gemeenten 
nog wel opbrengen zoo lang in de twintiger jaren, in den korten tijd 
van de gunstige economische conjunctuur, de agrarische producten (voor~ 
namelijk de tarwe) in Hongarije een hoogen prijs maakten. En daar de 
leden der Hong. Geref. (Herv.) Kerk grootendeels uit boeren en land
bouwers bestaan, konden zij een tijd lang nog wel betalen wat noodig 
was. Maar toen de tarweprijs aanzienlijk begon te dalen, ja zelfs tot 
op een derde van de oorspronkelijke prijs werd teruggebracht, begonnen 
de gemeenteleden te verarmen. Men kon niet zóóveel meer voor de Kerk 
bijdragen, terwijl de groote lasten voor de scholen bleven bestaan. Het 
kan ons dus niet verwonderen, dat in de laatste jaren tengevolge van de 
economische crisis bij de boeren der Geref. (Herv.) Kerken opnieuw de 
gedachte post vatte of het toch maar niet beter was om de Christelijke 
scholen aan den Staat over te dragen. De aan den rand van een 
bankroet gebrachte groote boeren-gemeenten in de Alföld (Laagvlakte) 
die vele onderwijzers moesten betalen, begonnen er zelfs op aan te 
dringen, dat men toch bijtijds de scholen met haar hooge lasten aan 
den Staat zou afstaan. 

De zaken stonden wat dat betreft echter nu geheel anders dan een 
50-60 jaar geleden! 

De Staat was niet meer zoo tuk op het overnemen van de scholen 
als toen. En daarom gaat dit - gelukkig! - niet meer zóó gemakkelijk. 
De kwestie is daarmee echter nog niet opgelost. 

De Kerken zitten op groote lasten en de kerker aden van Kerken die 
zelf Christelijke scholen te onderhouden hebben, benijden niet zelden 
de andere Kerken, die reeds vóór den oorlog hun scholen aan den Staat 
overdroegen. 

Het is duidelijk dat dit geen rechtvaardige toestand is. 
De Hongaarsche Gereformeerde kerkelijke leidslieden voelen dan ook 

het onnatuurlijke van deze situatie. Want terwijl de kerkelijke gemeenten, 
die hun Christelijke school trouw bleven bijna bezwijken onder den last 
van onderhoud, komen die andere gemeenten, die dikwijls lichtvaardig, 
hetzij onder invloed van het liberalisme, hetzij door politieke overwegin
gen reeds vóór den oorlog hun scholen overdeden, betrekkelijk gemakke
lijk door de groote economische crisis heen. 

De gevolgen dezer moeilijke situatie doen zich ook gevoelen in het 
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leven der onderwijzers zelf. Want de Kerken met eigen scholen die met 
de algemeene malaise te kampen hebben, kunnen hun onderwijzers niet 
zoo ruim en niet zoo regelmatig betalen als de Staat dit doet. Zoo 
hooren we meer dan eens de klacht, dat maar een klein percentage van 
de Christelijke onderwijzers hun salaris op tijd ontvangt. Volgens een 
vakblad zijn er gemeenten waar de onderwijzers hun salaris 4-17 
maanden te laat ontvangen. Er zijn onderwijzers van wie het salaris 
niet slechts voor 10 % maar voor 90 % niet wordt uitbetaald. Het is 
nog een geluk, dat de Kerken in Hongarije hun predikanten en ook hun 
onderwijzers sinds onheugelijke tijden gedeeltelijk in grond en in natura 
betalen. De arme onderwijzers hebben dus ten minste een stuk grond, 
dat hun dagelijksch brood verzekert in geval hun salaris in geld vanwege 
de crisis grootendeels uitblijft, en de prijzen der uitkeeringen in natura 
zóó dalen, dat zij ook daarvoor niet veel krijgen. 

Maar niet alleen in finantieel opzicht bevinden de Hongaarsche 
Christelijke scholen zich in een crisis, maar ook door de krachtige in
menging van den Staat. Overal waar de Staat subsidie geeft, zoowel 
voor de lagere als voor de middelbare school, bemoeit de Staat zich 
steeds meer met kwesties van onderricht, leerplan enz. Bij de middelbare 
scholen eischt zij b.v. het recht op om uit hoofde van de versterkte 
subsidie twee à drie tot zes à acht onderwijzers te benoemen. 

Uit deze staatsbemoeiing vloeit voort, dat de Staat het onderwijs over 
de geheele linie wil uniformeeren. Ook aan de Christelijke school wil 
zij haar eigen geest opdringen door het vaststellen van het leerplan, de 
leerboeken enz. 

Als wij nu bedenken, dat in Hongarije het clericalisme met den dag 
toeneemt en zich ook in het Ministerie van Onderwijs krachtig doet 
gelden, dan kunnen we ons voorstellen welken zwaren strijd de Hon
gaarsche Gereformeerde (Herv.) Kerk te voeren heeft, niet slechts om 
haar scholen in materieel opzicht te behouden, maar ook om haar 
Christelijken geest te verzekeren. 

Maar ook indien het Ministerie van Onderwijs toevallig niet Roomsch 
is, maar radikaal of revolutionair, wordt het gevaar daardoor niet 
kleiner. Want dan hebben wij voortdurend te strijden om onze scholen 
voor den geest van ongeloof en revolutie te beveiligen. 

Dat hebben we duidelijk gezien na de October-revolutie van 1918, toen 
de Sociaal-democratie en spoedig daarop het Communisme aan de Re
geering kwam en met een enkele pennestreek het verdwijnen - respec
tievelijk het in staatsschool veranderen - van alle Christelijke scholen 
gelastte. We twijfelen er dan ook niet aan, of zij zouden hetzelfde weer 
doen als ze nog eens de macht in handen kregen. 

Maar niet alleen tengevolge van het sterke staatsoverwicht en door 
den druk van staatswege op onze Christelijke scholen uitgeoefend, be-
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vinden deze zich in een cnsls, maar helaas ook door den geest onder 
de onderwijzers zelf. Het corps van de Hongaarsche Christelijke onder
wijzers is nl. wat hun geestelijke gedachten sfeer betreft de gevaarlijke 
gevolgen van den afval nog niet teboven gekomen, de afval welke in de 
geheele XIXe eeuw, maar voornamelijk in de tweede helft het geheele 
kerkelijke leven ondermijnde. Om niet verkeerd begrepen te worden, 
leggen we er den nadruk op, dat er onder de Hongaarsche Christelijke 
onderwijzers zeer velen zijn, die een trouwe garde vormen, die hun 
roeping ernstig vervullen en hun Kerk lief hebben. Maar het onder
wijzerscorps in zijn geheel dient de Gereformeerde idealen niet met de 
volle wapenrusting en het zelfbewustzijn dat zoo noodig is. Dit ver
schijnsel is hieruit te verklaren, dat ook de onderwijzers in de tweede 
helft der vorige eeuw beinvloed werden door de toen heerschende liberale 
gedachte inzake het aan den Staat overdragen der Christelijke scholen. 

Dit was voor de onderwijzers des te verleidelijker, omdat ze niet alleen 
uit principieel en theoretisch oogpunt er vóór waren, maar meestal ook 
uit welbegrepen eigenbelang. Het staatssalaris achtten ze beter, het 
door den Staat gegeven brood zekerder! Als ze dus geen sterk geloof, 
geen groote liefde voor hun Kerk hadden, beschouwden ze den dienst 
van de Kerk als een last. Ze kwamen er tegen in verzet en héél vaak 
waren het juist onderwijzers, die de gedachte van overdracht aan den 
Staat propageerden. Het beste wordt deze onhoudbare toestand gekarak
teriseerd door hun leuze: "Het Koninkrijk van den Staat kome", die men 
langen tijd kon lezen op de frontpagina van hun officieele orgaan. 

Toen wij de Gereformeerde Beweging in Hongarije begonnen, hebben 
we dadelijk op het scherpst den strijd aangebonden tegen dezen gevaar
lijken revolutionairen geest. We maakten de onderwijzers er attent op. 
dat het niet fair was om eenerzijds een betrekking en salaris van de 
Kerk aan te nemen en anderzijds de Christelijke scholen in haar bestaan 
zelf te ondermijnen. De linkervleugel der Hongaarsche Gereformeerde 
onderwijzers vatten toen een antipathie op tegen de Gereformeerde Be
weging, welker ideaal en doelstelling ze natuurlijk niet kon of wilde 
begrijpen. 

Ik zou het me kunnen voorstellen, dat veel hiervan de Nederiandsche 
lezers onbegrijpelijk voorkomt. Zij zullen zich afvragen hoe de verhou
dingen überhaupt zoo konden worden? Hoe het mogelijk is dat er kerken 
zijn, die zulk een geest bij hun onderwijzers nog dulden? Het is echter 
wel te verklaren als we bedenken, dat in de Hongaarsche Gereformeerde 
(Herv.) Kerk van de tweede helft der XIXe eeuw af helaas een sterk 
liberale geest heerschte, die in al zulke kwesties den toon aangaf. 

In naam van de vrijheid van leer en van geweten liet men propaganda 
toe van zulke elementen. En het gevolg hiervan was, dat een deel der 
Hongaarsche Christelijke onderwijzers helaas bij lange na niet zulke 
trouwe arbeiders waren als men dit van ernstige en hun roeping-bewust
voelende Christelijke onderwijzers verwachten kon. 
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Hier moeten we vermelden, dat het met den geest der leer aren van 
het Christelijk middelbaar onderwijs helaas in de laatste tientallen van 
jaren óók niet in orde was. Hierbij kwam nog, dat terwijl vroeger een 
aanzienlijk deel der Christelijke leer aren bestond uit menschen die ook 
theologie gestudeerd hadden, in de laatste 80 jaar, als gevolg van de 
staatsbemoeiing uitsluitend die personen als leeraar konden werden aan
gesteld bij het Christelijk middelbaar onderwijs, die een gewoon leeraars
diploma bezaten. Zoo kon dus niemand meer op grond van zijn theolo
gische studies en zijn Predikant-zijn als leer a ar op een Christelijk middel
bare school benoemd worden. Dit zou nog niet zoo erg geweest zijn, als 
dadelijk bij het in werking treden van dien maatregel de Hongaarsche 
Gereformeerde (Herv.) Kerk was overgegaan tot het organiseeren van 
een grondige opleiding voor Gereformeerde leeraren, en op haar middel
bare scholen slechts die leeraren had toegelaten, die zulk een eigen diploma 
konden overleggen. Dit alles geschiedde echter niet: Sinds 1883 werden 
aan de Hongaarsche Christelijke middelbare scholen slechts leer aren aan
gesteld, die aan een staatsuniversiteit gestudeerd hadden, omdat er geen 
Christelijke opleiding bestond. Dit beteekende echter, dat deze leeraren 
veelal weinig gevoelden voor de Gereformeerde beginselen. In wezen was 
dus slechts hun doopbriefje Gereformeerd en de Kerk die hun brood gaf, 
maar zij zelf stonden dikwijls héél ver af van die Kerk en van den geest 
van de Gereformeerde beginselen. 

Zoo kwam het, dat niet slechts de onderwijzers der lagere scholen, 
maar ook de leeraren der middelbare scholen langzamerhand vervreemd
den van hun Kerk en dus geen werkelijk trouwe arbeiders van hun Kerk 
meer konden zijn. 

De Hongaarsche Gereformeerde (Herv.) Kerk beging dus de fout, 
dat zij weliswaar haar middelbare scholen met groote trouwen offer
vaardigheid wilde onderhouden, maar dat zij vergat zorg te dragen. 
voor een eigen leeraarsopleidinK die de noodige waarborg gaf voor een 
Gereformeerden geest. En daar er in Hongarije geen Gereformeerde uni
versiteit was, moest men zich ermee tevreden stellen, dat de leeraren 
aan een Staatshoogeschool hun opleiding ontvingen. 

Toch heeft men wel iets gedaan in de goede richting. 
Het Gereformeerde Kerkdistrikt "over de Theiss" heeft zich in ver

binding gesteld met de Staatsuniversiteit te Debrecen om een leerstoel 
voor de opleiding van leeraren te krijgen, met het doel daar enkele jonge
lui, zonder eigen middelen, te laten opleiden in Gereformeerden geest. 

Bij gebrek aan finantiën kon echter langs dezen weg ook weinig 
bereikt worden. Het is ook nog lang geen grondige Gereformeerde op
leiding, zulks te minder, omdat de Hongaarsche Staat zich zelf het recht 
tot opleiding van leeraren voorbehouden heeft. In Hongarije kunnen 
leeraren voor de middelbare scholen dus alléén aan de staatsuniversiteiten 
gevormd worden en alléén de staat kan een geldig leeraarsdiploma uit
reiken. En zoolang de Hongaarsche Gereformeerde (Herv.) Kerk deze 
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kwestie niet heeft opgelost, zal ze altijd vleugellam blijven, want al zal 
zij ook met ongehoorde offervaardigheid haar eigen middelbare scholen 
onderhouden, het gewenschte resultaat zal zij nooit bereiken, zoolang 
de leeraren die ze in deze scholen aanstelt, aan een staatsuniversiteit 
worden opgeleid. 

De oorzaak van deze moeilijke situatie en zware crisis is niet alleen 
dat de liberale geest van de XIXe eeuw ook de Christelijke onderwijzers 
infecteerde - want ten tijde van den grooten afval verzeilden een aan
zienlijk deel der predikanten in de liberale wateren, zood at we ons er 
dus niet over kunnen verwonderen, dat de Christelijke onderwijzers met 
hen meegingen - maar we staan hier tegenover een ander en nog moei
lijker probleem, nI. de rechtspositie van den Hongaarsehen Christelijken 
onderwijzer. 

Zoo als we hierboven reeds vermeldden, worden de Christelijke scholen 
in Hongarije niet door de ouders, maar door de Kerk onderhouden. Elke 
Christelijke school in Hongarije is dus een kerkelijke school en staat 
onder een kerkeraad. 

Wat volgt hieruit in de praktijk? 
Dit, dat onderwijzers en leeraren, wat de tucht betreft onder de kerke

raden, onder de classes en Particuliere Synodes staan, onder de Kerk 
en onder den predikant. Want ze staan even goed in het kerkelijk ambt 
als de predikant. Hieruit volgt dat volgens artikel 5 par. 41 van de 
Kerkordening "De onderwijzer zonder extra salarieering of vergoeding 
verplicht is ... den predikant in geval van ziekte of officieele verhindering 
in de bediening des Woords te vervangen ... " En volgens par. 20: 
" ... Tegenover den predikant als voorzitter van het schoolbestuur zich 
met allen eerbied te gedragen en hem in zijn werk tot opbouw van de 
Kerk behulpzaam te zijn ... " 

Als de onderwijzer de plaats zijner inwoning en zijner werkzaam
heden tijdelijk zou willen verlaten, behoeft hij daarvoor verlof van den 
predikant, want hij kan, volgens dezelfde paragraaf "zonder toestemming 
van den voorzitter van het schoolbestuur gedurende het loopende school
jaar de kerkelijke gemeente waarin hij werkt, geen enkelen dag verlaten." 

Waar nu de voorzitter van het schoolbestuur altijd de predikant is, 
begrijpt men, dat de onderwijzer ook in dit opzicht van den predikant 
afhankelijk is. Mutatis mutandis bevinden behalve de onderwijzers ook 
de leeraren zich in een zelfde positie. 

Als de predikanten en de onderwijzers geestverwanten zijn en ook 
anderszins sympathiseeren, beiden trouwe arbeiders in de Kerk zijn, dan 
kan zich een mooie collegiale verhouding ontwikkelen, maar wat zal 

• ervan terecht komen, als de onderwijzer en de predikant niet harmoni
eeren en over de dingen heel anders denken! Als de onderwijzer dus 
niet de medewerker van den predikant kan of wil zijn, als hij den dienst 
der Kerk een last vindt en de instellingen van den kerkeraad niet wenscht 
te gehoorzamen! 
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Uit deze situatie zijn maar al te vaak droevige toestanden voort
gekomen. Niet zelden is er voortdurend strijd tusschen den predikant 
en den onderwijzer, een strijd, die ook de gemeente zelf in twee partijen 
verdeelt; de onderwijzer is soms den predikant en zelfs de Kerk vijandig 
gezind en wil het juk van predikant en kerke raad van zich afschudden. 
En de predikant bemerkt soms plotseling, dat hij, die zijn beste mede
werker moest zijn, integendeel de grootste hinderpaal bij zijn arbeid 
wordt. Er ontstaan af en toe toestanden, om wanhopig bij te worden, 
die zelfs door de strengste kerkelijke tucht niet te verhelpen zijn. 

Het is te begrijpen, dat dergelijke onderwijzers er hard aan werken 
om de Christelijke scholen tot staatsscholen te maken, op dat zij zoo
doende aan het kerkelijk opzicht ontkomen en door den Staat aan
gestelde Staatsambtenaren zullen worden. 

Op dit alles zal de Nederlandsche lezer zeggen, wat men tot schrijver 
dezes al zoo vaak gezegd heeft: "laat men dan toch aan de scholen 
het kerkelijk karakter ontnemen en de organisatie der scholen aan de 
ouders toevertrouwen." 

Dit zou schijnbaar een aannemelijke oplossing zijn. In Hongarije zou 
het echter niet opgaan, daar in de Hongaarsche Gereformeerde ge
meenten het principieel bewustzijn en het zuivere inzicht nog niet zóó 
sterk is als in een Nederiandsche gemeente. De keuze der onderwijzers 
zou wellicht nog liberaler zijn en de ongestoorde arbeid der scholen nog 
meer op het spel komen te staan. Daarom leek het de Kerk sinds eeuwen 
het beste om zelf de scholen in stand te houden en er zelf toezicht op te 
houden. Er zijn nu al zooveel moeilijkheden, zoowel met onderwijzers 
zelf als met den geheelen geest op de scholen. Hoeveel grooter zouden 
die worden, als de instandhouding en leiding dier scholen niet in handen 
van de Kerk was? Want de waarlijk ernstige, hun Kerk liefhebbende 
onderwijzers hebben zich nooit tegen de suprematie van de Kerk verzet. 
Zij werkten juist met vreugde en lust samen met predikant en kerke raad. 
Maar de moeilijkheden kwamen dáár, waar hetzij de onderwijzer, hetzij 
de predikant, hetzij beiden, verkeerd handelden. 

We kunnen echter met vreugde constateeren, dat in de laatste 15 jaren 
ook op dit gebied veel verbetering is gekomen. En er zijn teekenen, die er 
op wijzen, dat de geest op de Christelijke scholen elk jaar beter wordt 
en er een krachtiger geloofsleven begint op te bloeien. 

De crisis, waarin de Christelijke scholen in Hongarije verkeeren, is dus 
nog wel zeer groot. We moeten er echter op vertrouwen, dat deze 
scholen, die door de eeuwen heen onder ontelbare moeilijkheden, be
proevingen en vervolgingen zijn blijven bestaan, door Gods genade en 
met Gods hulp ook in de komende eeuwen in stand zullen blijven. 

Eén ding is echter zeker, dat het geheele Hongaarsche Gereformeerde 
kerkelijke leven op een nieuwe basis moet worden gesteld. De beginselen 
moeten gezuiverd worden en deze gezuiverde beginselen véél strenger 
dan tot nu toe óók op Christelijk school gebied worden toegepast. De 



MOEILIJKHEDEN VAN HET CHRISTELIJK ONDERWIJS IN HONGARIJE 203 

Hong. Gereformeerde (Herv.) Kerk had tot op dezen tijd toe geen 
eenheid in haar schoolwezen. Dientengevolge moet de geest, die op de 
scholen heerscht, noodig hervormd worden. De leiding is niet principieel, 
de finantieele verhouding tot den Staat is niet goed geregeld, de af
hankelijkheid van den Staat wordt daardoor voortdurend grooter, de 
zelfstandigheid meer en meer een illusie, en de opleiding der onder
wijzers, hoewel op den goeden weg, is nog verre van het ideaal, terwijl de 
opleiding der leeraren nog slechts in haar eerste stadium is. 

STATISTISCH BIJVOEGSEL. 

Misschien zal het den lezer interesseeren als wij enkele statistische ge
gevens over de Hongaarsche christelijke scholen publiceeren. 

Volgens de officieele gegevens van het Generale Convent telt de Hongaarsche 
Gereformeerde (Herv.) Kerk 1.790.000 zielen, terwijl het aantal plaatselijke 
kerken 1.200 bedraagt. 

Het aantal Christelijke scholen, die door de plaatselijke kerken in stand 
worden gehouden bedraagt 1.118, het aantal herhalingsscholen 73'9, het aantal 
herhalingsscholen met een landbouwcursus 68. 

Op die Christelijke scholen wordt les gegeven door 2.541 onderwijzers, waar
van 1.810 mannelijke, 728 vrouwelijke en 13 predikant-onderwijzers. 

Op de Christelijke lagere scholen gaan globaal gerekend 150.000 kinderen; op 
niet-christelijke scholen eveneens globaal gerekend 60.000 Geref. kinderen. Daar
entegen bezoeken pl.m. 13.000 niet-Gereformeerde kinderen Christelijke scholen. 

Voor het instandhouden der Christelijke scholen ontving men in 1933 van 
de Kerk en kerkelijke stichtingen 3.750.00 P; staatssubsidie: 3.500.000 P; uit 
kerkelijke fondsen pl.m. 600.000 P. 

Als we de officieele verslagen van de afzonderlijke Particuliere Synodes 
lezen, vinden we daarin eenige ontstellende gegevens betreffende de crisis, 
waarin het schoolwezen zich bevindt. Zoo teekent b.V. het verslag van het 
Kerkdistrict "aan den Theiss" kort samengevat den toestand der Christelijke 
scholen, voornamelijk lagere, als volgt: 

"De finantieele crisis neemt elk jaar toe en toont steeds duidelijker de 
onmogelijkheid om het Confessioneele, meer speciaal het Gereformeerde volks
onderwijs in stand te houden. 

De Staat voert tegenover ons in finantieel opzicht een buitengewoon stief
moederlijke schoolpolitiek; de leden van de kerk zijn zóó arm, dat ze geen 
zwaardere belasting meer kunnen dragen en de dorpen en steden betalen haar 
vroegere bijdragen ook al niet meer. Op deze wijze is het niet mogelijk te ver
wachten, dat onze plaatselijke Kerken genoeg inkomsten zullen ontvangen om 
de lasten die het instandhouden der scholen met zich brengt, zelfs met inspan
ning van de uiterste krachten te kunnen dragen." 

Het Kerkdistrict "Over de Theiss" beklaagt er zich over, dat alleen in de 
classis AlsószaboJcs 179 onderwijzers, 177.000 P salaris ten achter zijn. Een 
andere moeilijkheid is, dat in deze zelfde classis, die de grootste is van de 
geheele Hongaarsche Geref. (Herv.) Kerk - 950.000 zielen - de christelijke 
scholen niet meer alle Gereformeerde kinderen kunnen opnemen. "In dit op
zicht - zegt het verslag - wordt de toestand steeds moeilijker, want het 
aantal leerplichtigen groeit op verheugende wijze aan, maar het getal onzer 
scholen, schoollokalen en onderwijzers blijft onveranderd." 

Typeerend is ook de volgende klacht, welke eveneens voorkomt in het verslag 
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van deze groote classis, dat uit Gereformeerd oogpunt aanmerking maakt op 
den geest die uit de leerboeken der Christelijke school spreekt en onder meer 
zegt: "Bij de Roomsch-Katholieken is zelfs het A.B.C. katholiek, bij ons daaren
tegen is het godsdienstonderwijs niet eens Gereformeerd." Deze strenge, maar 
treffende critiek bewijst duidelijk, dat niet slechts op materieel, maar ook op 
geestelijk gebied een crisis bestaat. 

Maar men is doende den toestand der afzonderlijke plaatselijke kerken te ver
beteren. Het plan bestaat aan den Staat te verzoeken om een ontwerp be
treffende algemeene schoolbelasting ten spoedigste in behandeling te nemen 
en een cuituurbelasting van 5 % in te voeren, waardoor dan de ongestoorde 
werkzaamheid der bijzondere scholen en een gegarandeerd tractement voor het 
aan genoemde scholen werkzame onderwijzend personeel mogelijk zal worden. 

Het Gereformeerd Kerkdistrict "aan den Donau" wil het z.g. Nederlandsch 
systeem ook in Hongarije invoeren. 

Wat de middelbare scholen betreft is de statistiek als volgt: De Hongaarsche 
Gereformeerde (Hervormde) Kerk heeft 19 Christelijke middelbare jongens
scholen. Hiervan zijn 8 z.g. "humanisten-gymnasia". d. w. z. gymnasia waar 
voornamelijk de klassieke talen onderwezen worden en 11 z.g. "real-gymnasia", 
gymnasia waar wel is waar Latijn gegeven wordt, maar inplaats van het 
Grieksch een moderne taal, en wel voornamelijk Engelsch of Fransch of 
Italiaansch. In deze scholen bedraagt het aantal leerlingen pl.m. 7.200, waarvan 
pl.m. 4.800 Gereformeerden en pl.m. 1.100 Roomsch Katholieken. Het aantal 
leeraren bedraagt p1.m. 410. Het vermogen van deze scholen bedraagt pl.m. 
16.000.000 Pengö en ze krijgen een jaarlijksche staatssubsidie van 585.000 P. 

Er zijn in Hongarije 5 middelbare meisjesscholen en wel twee meisjes
gymnasia en drie meisjeslycea, met tesamen 1.800-1.900 leerlingen, waarvan 
1.200 Gereformeerden. Het vermogen der meisjesscholen bedraagt 5.000.000 
Pengö en ze krijgen pl.m. 140.000 staatssubsidie. 

Wat de opleiding der onderwijzers betreft, de Hongaarsche Gereformeerde 
(Hervormde) Kerk heeft drie kweekscholen voor onderwijzers en 4 voor onder
wijzeressen met tesamen 124 leeraren en pl.m. 500 mannelijke en 830 vrouwelijke 
leerlingen, waarvan in 1933 1062 Gereformeerd waren. Deze instellingen ont
vingen tesamen een staatssubsidie van pl.m. 1"92.000 P. 

Bovendien heeft de Hongaarsche Gereformeerde (Hervormde) Kerk nog 6 
bewaarscholen, 13 H.B.S.-en, 3 Theologische Hoogescholen en een Juridische 
Hoogeschool. 

ERRATUM. 

Op bladzijde 77, de dertiende regel van onderen van het, in het eerste 
kwartaalnummer verschenen artikel van Dr. J. A. H. ]. S. BRUINS SLOT 
over Oladsfone, worde de zin: "Het "worden opgeheven" zou enz." aldus 
gelezen: 

"Het "worden opgeheven" zou logisch voeren tot het papale systeem 
(met of zonder Paus om zoo te zeggen), het "zich opheffen" gepaard 
aan de Staatskerk-gedachte zou logisch voeren tot een verergerd byzan
tijnsch stelsel." 
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UNE POLITIQUE CHRETIENNE 1 

PAR 

DR. V. H. RUTGERS. 

Ce qui suil sont quelques fragments d' une conférence faile 
par ['auteur à ['occasion du Congrès de Théologie Calviniste 
à Genève. La conférence entière sera publiée dans Ie 
compte-rendu du Congrès, et ['auteur se propose d' en traiter 
Ie sujet plus amplement ailleurs. 

1. Le chrétien et la politique . 
. . . Nous devons encore à l'état notre coopération. Malgré les ten

dances qui se montrent de nos jours et qui ont abouti à établir toute 
une série de dictatures, dans la grande majorité des états Ie peuple 
est encore appelé à exercer son influence décisive sur la conduite des 
affaires. Ce système représentatif, démocratique, parlementaire, n'est 
pas issu directement du Calvinisme ou de la Réforme, mais iJ est 
certain que Ie Calvinisme a grandement contribué à l' épanouissement 
du système, favorisé l'influence populaire SUf Ie gouvernement des 
états. II est évident que ce système de gouvernement comporte pour 
les sujets une vocation et des responsabilités, dont ils doivent se 
rendre compte. Le contraste de gouvernants et gouvernés a perdu une 
bonne part de son importance. Le gouvernement n'est plus une puissance 
en dehors de la nation, il est chair de notre chair, os de nos os. 

II se peut qu'un gouvernement, qu'un état, se détourne délibèrement 
des commandements de Dieu, de telle façon, qu'il reste pour ceux, 
qui veulent obéir à leur Père céleste, aucune possibilité à coopérer dans 
l'exécution de la mission de I'état, qu'il ne leur reste que Ie témoignage 
de leur foi, fût-ce par Ie martyre. Ne concluons pas trop vi te que nous 
en sommes là; rappelons-nous Abdias, chef de la maison du roi impie 
Achab, et Daniel, qui occupa les plus hauts postes dans Ie royaume 
de Nébucadnetsar et du roi des Mèdes Darius. 

A. St. 3-m. X 14 
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La situation du citoyen dans l'état moderne comporte une vocation, 
à savoir de prendre part à l'activité politique. En face de toutes les 
difficultés de cette vocation, qu'on ne croie pas que l'abstention de 
toute activité politique soit l'attitude la plus conforme au service de 
notre divin Maître. L'influence dont nous disposons sur la conduite 

de l'état est un talent, qui nous est confié. Ce n'est pas en cachant 
ce talent dans la terre que nous nous acquitterons de notre devoir. 

Nous ne pouvons nous soustraire à l'activité politique, ne fût-ce 
que comme simple électeur. Dès lors pour Ie chrétien se pose la 

question : comment servir son Maître? 
C'est la question de la politique chrétienne. Je sais qu'on soulève 

bien des objections contre cette expression, mais je crois tout de même 
qu'il faut en retenir l'idée. I1 n'y a aucune partie du monde, qui est 

soustraite aux lois du Créateur, ou Ie Christ n'a rien à dire. 
QueUes sont les objections qui se font entendre contre l'idée d'une 

politique chrétienne? 
Vne politique chrétienne? demande-t-on; mais I'état est là à cause 

du péché; il n'est pas du royaume de Dieu, mais de ce monde. - I1 

est vrai, que I'état est de cette ère. I1 n'aboutit pas, par un progrès 
continu, au renouveUement de I'humanité déchue; il ne fait que con

server un certain ordre extérieur, nécessaire au déploiement des facultés 
dont Ie Créateur à doué l'homme. I1 n'est pas notre vraie patrie; la 

vraie patrie du chrétien est au ciel (Hebr. 11 : 13-16). Mais il n'y 
a pas de contradiction entre cette institution de I'état, bienfait de la 
grace commune, et Ie salut par l'Evangile de Jésus Christ. Le monde, 
ou I'état opère, n'est pas un domaine ou les commandements divins ont 
perdu leur valeur; c'est Ie monde créé par Dieu, Ie monde qu'II a tant 
aimé (Jean 3 : 16), c'est Ie monde qui sera renouvelé à la fin des jours. 

I1 faut Ie reconnaître: I'état ne remplira jamais complètement, par

faitement, sa mission. Les gouvernants sont des hommes. Tout ce qu'ils 
font est souiIlé par Ie péché. Le pouvoir a toujours comporté de 
grandes séductions. On peut s'attendre à I'état totalitaire, à I'état in

juste, à )'état anti-religieux, à I'état pillard. S'il y a progrès dans 
l'histoire du droit, dans Ie gouvernement des états, cela ne veut pas 
dire progrès moral du genre humain. Les facultésd'organisation d'une 

nation peuvent être développées au plus haut degré et en même 
temps être dirigées contre Dieu et ses commandements. L' Apocalypse 
en fait voir un exemple, dans Ie règnede la bête, qui aura autorité 
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sur toute langue et toute nation, qui fera séduire les habitants de 
la terre par les prodiges qu'elle fera faire; qui blasphémera Ie nom 
de Dieu; qui fera la guerre aux saints et les vaincra; qui fera que 
personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir Ie marque et Ie nom 
de Ia bête (Apoc. 13). Ce que Ie monde, ce que l'église aura à 
endurer encore de la part de l'état n'est connu qu'à Dieu seul. Nous 
voyons aujourd'hui partout les états s'arroger une puissance qui 
étouffe la liberté et qui mettrait en danger, si c'était possible, I'exis
tence même de l'église. Nous entendons prêcher des conceptions, natio
nalistes et internationalistes, qui constituent des dangers réels pour 
les droits d'autres nations et pour Ia paix générale. Des persécutions 
sans pa reil les caractériseront Ia dernière période de l'ère ou nous 
vivons, mais Dieu dirige l'histoire et conduira Ie monde jusqu'au jour 
de son renouvellement total. En attendant ce jour rendons gräce à 
Dieu du bienfait qu'est toujours l'institution de I'état; demandons Lui 
de maintenir et de forti fier les magistrats non seulement par sa gräce 
commune, par sa révélation dans Ie nature et dans l'histoire, mais 
avant tout par la lumière de sa Parole et par son Esprit. 

La crise dernière du monde verra se dresser l'état contre Dieu; 
extrême abus d'un don du Créateur. IJ aura rempli alors sa mission; 
et à Ia nouvelle ]érusalem les rois de Ia terre apporteront leur gloire; 
on y apportera Ia gloire et l'honneur des nations (Apoc. 21 : 24, 26). 
La gräce divine par ]ésus-Christ n'est pas en contradiction avec Ia 
nature créée; au contraire elle en est Ia restauration; elle est Ia contra
diction du péché et de la malédiction. Les commandements divins pour 
notre conduite dans ce monde ne sont pas en disharmonie avec la 
position ou la gràce par ]ésus-Christ place les élus. Au contraire, ces 
commandements, qui ne sont qu'imparfaitement connus par la loi natu
relle, ne peuvent être connus comme commandements de Dieu que 
de ceux, qui, par l'oeuvre du Saint-Esprit, entendent sa voix. 

Une autre objection est soulevée contre I'idée d'une politique chré
tienne. Une politique chrétienne, - ne serait-ce pas seulement une 
telle, qui, tant dans ses fins que par ses moyens, s'accomplit en 
obéissance complète et sans réserve en vers Dieu? - Sans aucun doute 
ce n'est pas chose légère que d'attribuer Ie nom "chrétien" à une 
chose de ce monde. Ce n'est pas chose légère que les disciples du 
Christ sont appelés de ce nom (Actes 11 : 26; 26 : 28; 1 Pierre 4 : 16). 
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Cela ne veut pas dire, qu'ils sont dignes de Lui, mais cela veut dire 
qu'II est leur Maître (Catéchisme de Heidelberg, quo 32). En parlant 
de famille chrétienne, d'éducation chrétienne, etc. nous ren dons hom
mage au Rois des rois, notre chef en chaque domaine de la vie. Nous 
proclamons I'idéal, sans aucunement vouloir affirmer que I'idéal est 

atteint ou même qu'i! peut être atteint dans ce monde. 

Mais, dit-on encore, la politique comme telle est nécessairement en 
contradiction avec la loi divine; elle a ses propres lois, elle est dominée 
par I'instinct de la conservation (SelbsterhaItungstrieb); Ie magistrat 
fait des choses, et il est obligé à les faire, que la morale défend aux 
personnes privées; comment, alors, pader de politique chrétienne? -
I1 est vrai que pour Ie domaine du gouvernement des états i! y a 
des lois propres, comme pour chaque domaine de la création. La 
contrainte par la force en est un exemple; Dieu a confié au magistrat 
Ie glaive, I'autorisant à aller, dans la défense du droit, jusqu'à prendre 
la vie humaine. Il est vrai aussi que celui qui gère les affaires d'autrui, 
soit comme tuteur, soit comme magistrat, a d'autres devoirs que celui 
qui administre ses biens à lui. La charité peut demander de vous 
de payer les dettes de votre frère, elle vous demande de contribuer 
selon vos moyens non seulement à l'oeuvre de la mission, mais encore 
au maintien d' asyl es et d'höpitaux en des pays lointains; l' admini
strateur de fonds publics n'est pas appelés à leur donner de telles 
destinations. Mais il n'est pas vrai, que Ie seul fondement sain d'un 
état est l'égoisme étatique (Bismarck), ni que pour I'état la biologie 

doive prendre Ie pas sur la morale. 

La politique vit de compromis; est-ce une atmosphère, demande-t-on, 
ou la vie chrétienne peut s'épanouir? - 11 est vrai que la politique 
vise des résultats, et doit tenir compte de ce qui est possible. Le Christ 
n' a pas réprouvé la possibilité de divorce que Moïse avait laissée à 
cause de la dureté des coeurs des Israélites (Matth. 19 : 8). Ce n'est 
pas dans la politique seulement qu'on doit, et que Ie chrétien 
doit, tenir compte des conséquences de ses actes, et laisser parfois 
déterminer son activité par les résultats qu'i! en peut attendre. Il est 
vrai, que la séduction existe d'esquiver ainsi des devoirs cIairs; la 
politique chrétienne n'est pas chose aisée. Mais elle n'est pas pour 

cela rejetable en soi. 
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Ce ne sont que des observations générales sur la politique chrétienne 
que je vous ai presentées. 

Le contenu concret d'une telle politique varie selon les temps et les 
lieux, selon les questions qui demandent une solution. L'une fois ce 
sera l' autorité, l' autre fois la liberté, qu'il faut défendre. Ce peut être 
la sainteté du marriage, qui est en cause, ou l'intégrité de la famille, 
Ie repos dominical, la position de l'église, Ie maintien de la justice 

pénale, l'organisation de l'instruction, les finances publiques, la justice 
sociale, la défense nationale, la Société des Nations, la politique colo
niale, et tantd'autres sujets. 

La forme, la méthode de la politique chrétienne ne varie pas moins 
que son contenu. Dans tel pays les principes chrétiens ont conservé 
une grande influence dans la vie publique; ils sont généralement 
acceptés sans contradiction ; et il n'y a pas de motifs pour chercher des 
moyens spéciaux pour ramen er la politique à I'obéissance aux com
mandements divins. Dans tel autre pays l'influence de la religion dans 
la vie nationale sera tellement réduite, qu'il serait impossible de trouver 
une base pour une activité politique en sens chrétien. Dans tel autre pays, 

comme dans Ie mien, la lutte des idées, qui se disputent I'äme populaire, 
se prolonge dans Ie domaine de la politique, et la politique chrétienne 
s'organise en un parti politique spécial, - si ce n'est dans plus d'un. 

J'ai parlé des choses de I'état d'une façon abstraite. La pratique 
est concrète. Si dans I'Ecriture Sainte la loi divine est portée maintes 
fois à notre connaissance en termes généraux, d'autre part notre con
science se prononce devant la décision du moment, sur Ie cas individuel. 
Dans aucun cas une conformité extérieure à un commandement ne suffit. 

Aucune activité, aucun acte, ni du magistrat ni du citoyen, n'est jugé par 
Dieu d'après des formules générales. Les oeuvres de I'homme ne sont 

"bonnes et reçu es devant Dieu" que "si elles procèdent de la bonne 
racine de foi"; et alors "nous som mes redevables à Dieu pour ces oeuvres 
et non pas Lui envers nous" (Confession des Pays-Bas, art. XXIV). 

Dans la domaine de la politique non plus qu'ailleurs c'est nous qui 
contribuons à I'avénement du règne de Dieu. Cest Lui qui Ie fait venir, 
et qui veut faire usage des siens comme instruments. 11 fera triompher 

sa cause en son temps et par les moyens qu'I1 choisira; complètement 
à la fin des siècles. ]usqu'à I'arrivée de ce jour, jusqu'à I'arrivée des 
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nouveaux cieux et de la nouvelle terre, ou la justice habitera, la foi 
vivante, qui ne peut être oiseuse dans l'homme, l'induit à s'exercer aux 
oeuvres que Dieu a commandé dans sa Parole (Confession des Pays
Bas, art. XXIV). Le croyant reconnait la valeur des choses de cc 
monde, qui, malgré Ie péché, reste Ie monde que Dieu a créé; il est 
désireux de remplir, quelque impuissant qu'il soit en soi-même, à la 
lumière de la parole de Dieu, par Ie se cours de son Saint-Esprit, la 
vocation qui lui vient envers Ie monde ou Dieu l'a placé. 

2. L' état chrétien . 
... N ous nous rendons compte clairement auj ourd'hui de la différence 

entre la mission de l'état et la mission de l'église. Calvin déjà a exposé 
cette différence; mais au seizième siècle la conception mediévale de 
l'état chrétien exerçait encore trop d'influence pour qu'on put tirer 
toutes conséquences de cette distinction. Si nous parlons aujourd'hui 
d'un état chrétien ce n'est plus dans Ie sens d'un état rallié d'une façon 
organisée à la religion chrétienne, rallié à une église qui dans l'état pos
sède autorité d'office à interpréter les commandements divins. Pour nous 
un état chrétien c'est un état qui, comme presque tous ceux de notre 
continent, a vu ses institutions se former sous l'influence durable de la 
religion chrétienne, et ou la tradition chrétienne survit encore dans la 
vie publique (Fabius, De Christelijke Staat, p. 38). 

On nous dit que c'est peu de chose, que de parler de l'état chrétien 
dans ce sens. Mais est-ce peu de chose de rappeier à une nation 
qu'elle a été touchée par la puissance miraculeuse de I'Evangile, que 
ses pères ont été baptisés au nom de la Sainte Trinité, que sa culture 
nationale est un témoignage des bienfaits que l'Evangile apporte aux 
nations? Est-ce peu de chose que de lui rappeier ce qu'elle a reçu, 
et en même tem ps ce qu'elle doit au Roi des Rois? 

3. Le nom "antirévolutionaire" . 
. .. Cest ici qu'une explication peut se placer du nom que l'organisation 

politique Calviniste du Pays-Bas a adopté. Il s'appelle anti-révolution
naire. On a vu dans ce nom une condamnation de chaque révolution, 
on y a vu l'adoption du conservatisme comme principe politique. 
(Brunner, Das Gebot und die Ordnungen, p. 596). Rien n'est plus 
inexact. Le parti est né dans la lutte tant contre un libéralisme, qui 
dans Ie domaine politique ne reconnut aucune place à Dieu et ses 
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commandements; gue contre un conservatisme stérile, gui en combattant 
Ie libéralisme n'avait aucun principe à lui opposer. 

Pour comprendre Ie nom, il faut se demander: "gu'est-ce gue la 
Révolution?" (titre d'un célèbre écrit de Stahl). 11 ne s'agit pas de 
tel événement historigue, mais d'un principe. Ce gui est condamné, 
ce n'est pas l'insurrection des Pays-Bas contre l'Espagne. Ce n'est 
pas la glorieuse révolution anglaise sous Guillaume III contre les 
Stuarts, ce n'est pas la révolution gui fit naître les Etats-Unis. Ce gui 
est condamné, c'est I'esprit de révolution, c'est Ie rejet de toute autorité, 
en premier lieu de l'autorité divine, rejet, gui pour la première fois 
apparut comme principe dominant dans la Révolution française. En 
cette appréciation de la Révolution française Ie fondateur du parti anti
révolutionnaire Groen van Prinsterer se rencontrait avec Ie libéral anglais 
Burke, avec Ie luthérien Stahl, avec Ie catholigue Joseph de Maistre, 
malgré tout ce gui Ie séparait, comme Calviniste, de chacun d'eux. 

Rejeter les principes de la Révolution, cel a ne veut pas dire prendre 
la défense des abus de l'ancien régime. La situation de la France, et 
de l'Europe, appelait à grands cris une réforme. Ce gui est arrivé, 
c'est Ie contraire d'une réforme, c'est une révolution dans les idées 
fondamentales de l'ordre social, une révolution anti-religieuse. 

Faut-il donc renoncer aux espérances de 1789? envelopper la liberté, 
l'égalité, la fraternité, la tolérance, l'humanité, Ie progrès, dans une 
réprobation systématigue? 11 serait absurde de Ie supposer. Elles ré
pondent en partie, aux aspirations les plus nobles et aux désirs légi
times du coeur humain; mais pour assurer notre bonheur, il ne suffit 
pas de répandre à profusion de belles maximes, en les séparant de 
la vérité suprême gui seule peut les rendre efficaces. 1789 avait de 
grandes idées, irréprochables en elles-même et en rapport avec la 
source dont toute vérité émane, mais gui devaient, dans leur liaison 
avec l'incrédulité gui prédominait dans l'esprit, devenir funestes. 
(Groen van Prinsterer, Le parti anti-révolutionaire et confessionel, 
1860, p. 37). Ce gu'on emprunta aux constitutions américaines fut 
dénaturé en en supprimant la base, en remplaçant la souveraineté gui 
dans tel état est confiée, par Dieu, à la nation, par la souveraineté du 
peuple, universelle, doctrinaire, n'ayant d'autre fondement gue la 
volonté humaine. C'est contre cette Révolution de tous les principes 
gue fut élevée la devise: contre la Révolution l'Evangile. 
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THOMAS VAN AQUINO 

DOOR 

MR. F. BOESSENKOOL. 

Inleiding. 
Wanneer we in de volgende bladzijden iets over de staatsleer van 

THOMAS VAN AQUINO (1225 of 1227 tot 1274) gaan zeggen, dan is 

het de bedoeling om daarbij zooveel mogelijk thetisch te werk te gaan 
en van critiek, natuurlijk alIeen voorloopig, af te zien. Deze thetische 
werkwijze zal echter een enkele maal vragen, om niet zonder critiek 
te aanvaarden, wat de onderscheiden schrijvers over den Aquiner 

gezegd hebben. Deze critiek sluiten we niet uit in 't volgende. 
Het groote belang van het bezien van de ideeën van THOMAS van 

Calvinistisch standpunt uit is schrijver dezes steeds meer duidelijk 
geworden en 't vervult hem met dankbaarheid dat hij van bevoegde 

zijde hierop gewezen werd. Temeer omdat de ideeën van THOMAS 
nog in het centrum van veler gedachten staan. Nu is de bedoeling 
van het volgende weliswaar niet, om over den THOMAS van het heden 
te handelen, maar over dien van de Middeleeuwen, maar juist omdat, 
voorzoover we hebben kunnen nagaan, THOMAS zich niet over een 
verkeerd verstaan in dezen tijd heeft te beklagen, is een weergave van 
zijn gedachten naar de zooveel eeuwen geleden geschreven bronnen, 
juist vanwege de ruime onvervalschte verbreiding van zijn leerstel

lingen, een actueel onderwerp. 
Toch is dit en mag dit niet het voornaamste zijn. Eigenlijk moet 

eerbied voor den grooten Scholasticus voor een jacht naar actualiteit 
reeds bewaren, daar hijzelf steeds met een onleschbaren dorst naar de 
waarheid heeft gezocht en in dienst daarvan, zooals hij die waarheid 

verstond, zijn leven heeft gesteld. Hij heeft geen rust gekend, zeker 
deze niet gezocht in het nastreven van hetgeen hij hierin als zijn 
plicht beschouwde. Al zijn gaven en krachten heeft hij in letterlijken 
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zin daaraan ten offer gebracht. Hij heeft dan ook iets waarlijk groots 
geleverd in zijn systeem, hoezeer men ook zijn grondgedachten ver

werpelijk moge achten. Hij bezat de denkkracht om nooit zijn uitgangs
punt uit het oog te verliezen. Met zijn onmiskenbare genialiteit heeft 

hij een stelsel opgebouwd, dat even grootsch is van conceptie als over
tuigend voor wie eenmaal zijn grondgedachten heeft aanvaard. Het 
behoeft ons in het geheel niet te verwonderen, dat hij nu reeds bijna 
zeven eeuwen zooveel vruchtbare geesten heeft geboeid en dat sinds 
de encycliek van paus LEO XIII van 4 Augustus 1879 een breede 
schare van mannen in oprechte vereering voor dezen groote onder het 
menschelijk geslacht zich aan de studie van zijn leven en geschriften 
heeft gezet. AI kunnen we aan die vereering niet meedoen, onze be
wondering komt hem ten volle toe. 

Wat 't oordeel over de hier volgende bladzijden aangaat: Dit moeten 
wij aan den lezer overlaten. Op volledigheid wordt hier geen aan
spraak gemaakt, hetgeen ook wel niemand zal verwachten. Men kan 
de keuze van de behandelde onderdeelen betrekkelijk willekeurig 
noemen, maar het is de wensch van den schrijver, dat het hem gegeven 

moge zijn 't begonnen werk nader af te ronden. 

De wijsgeerige Grondslagen. 
In het bovenstaande hebben we reeds willen heenwijzen naar het 

groote belang, dat er aan gehecht moet worden om eerst een uiteen
zetting te geven van enkele wijsgeerige grondgedachten van THOMAS, 
waarvan de kennis onmisbaar is, ook nu we ons bezig zullen houden 
met zijn staatsleer. 

THOMAS is een leerling van ARISTOTELES. Er is een Roomsche 
schrijver, LINHARDT, die een werk geschreven heeft over de sociale 
beginselen van THOMAS (1932) en die niet beter meent te kunnen 
doen dan, in plaats van te spreken van de leer van THOMAS of van die 
van ARISTOTELES, zijn zegsman te citeeren, als THOMAS-ARISTOTELES. 
Dit drukt wel het meest praegnant uit, hoe eng de band is tusschen 
den grootsten Roomsehen wijsgeer en den grootsten wijsgeer van de 
Oudheid! 

In wezen stemt met hem overeen JOZEF GREDT, O.S.B., Die Aristote
lisch-Thomistische Philosophie I, 1935. Deze zegt namelij k het vol

gen de: "Die Aristotelisch-Thomistische Philosophie besteht wesentlich 
in der scharf logischen, folgerichtigen Durch- und Weiterbildung der 
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aristotelischen Lehre von Potenz und Akt, von Möglichkeit und Wirk
lichkeit, durch den hl. THOMAS und die Thomistenschule ... Ihre orund

lage ist der sachliche Unterschied zwischen der Wirklichkeit und der 
sie beschränkenden Möglichkeit: das Wesen beschränkt die in ihn 
aufgenommene Form. Das in kein beschränkendes Wesen aufgenom
mene Dasein ist schlechthin unendlich, reine Wirklichkeit, und die zu 
keinem Stoff gehörende reingeistige Form ist in ihrer Linie unendlich. 
So ergibt sich die Scheidung zwischen oott und Welt, oeisteswelt 
und Körperwelt" 1). We komen aanstonds op deze aanhaling terug. 

Alle bewijzen voor de verknochtheid van THOMAS aan ARISTOTELES 

hier op te sommen is onuitvoerbaar en heeft geen zin. Slechts enkele 

zullen aangestipt worden. Wanneer zijn leermeester ALBERT DE 

oROOTE, van wien hij jarenlang het onderwijs heeft genoten en die 

hem heeft overleefd, eenmaal zijn aandacht heeft gericht op ARISTO
TELES en zijn liefde voor hem heeft wakker gemaakt, bestaat er van 

dien tijd af voor THOMAS eigenlijk slechts maar één philosooph meer, 
de philosooph: ARISTOTELES. Zoo noemt hij hem zonder nadere aan-

duiding: philosophus. 
Tot zijn ordebroeder (THOMAS behoorde tot de orde der Dominicanen) 

WILLEM VAN MOERBEKE richtte hij het verzoek om een vertaling te 

vervaardigen van de werken van ARISTOTELES (men is het er niet 
over eens, in hoeverre THOMAS zelf het orieksch machtig was) en naar 

gelang, dat de vertalingen gereed kwamen van verschillende werken van 
ARISTOTELES, volgden de Commentaren van THOMAS daarop. Te noemen 
behoeven we hier slechts de Commentaren op de Physica en de Meta
physica en dan voorts die, welke bizonder van belang zijn voor het 
kennen van de staatsleer van THOMAS: zijn verklaringen van de Ethiek 
en de Politiek, welke laatste niet door hem voltooid werd. Onwille
keurig zijn we geneigd om de liefde van THOMAS voor ARISTOTELES 

met die voor de Schrift te vergelijken. We hebben geen reden te denken, 
dat deze twee in THOMAS' ziel elkaar bestreden hebben, omdat het 
naar den aard van zijn stelsel is ARISTOTELES en de Schrift wel in de 
verhouding van lager en hooger, van natuur en bovennatuur, maar 
niet in die van leugen en waarheid te beschouwen. De wijsbegeerte 
van ARISTOTELES is op haar terrein niet minder waar dan de Open
baring van God in de Schrift, die zich alleen op een hooger niveau 

beweegt. In zijn commentaren heeft hij de tol van zijn liefde aan 

beide gelijkelijk betaald. In de opsomming, die we in het boek van 

~--------------------------
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Dr. HOOGVELD, Inleiding tot leven en leer van S. Thomas van Aquino 2), 

vinden van de geschriften van den Aquiner, zien we, dat hij elf com

mentaren op de verschillende bijbelboeken schreef en twaalf op de 

geschriften van ARISTOTELES. Toch zeker merkwaardig voor iemand, 

die van professie theoloog was! 

We keeren terug tot bovenaangehaald citaat uit GREDT. Daarin 

liggen de kerngedachten van THOMAS (ARISTOTELES laten we verder 

buiten beschouwing) uitgedrukt, maar we mogen misschien wel ver

onderstellen: meer begrijpelijk voor degenen, die ze reeds kennen, dan 

instrueerend voor hem, bij wien dat niet het geval is. 

Twee van de voornaamste grondbegrippen van dit scholastieke 

stelsel, die bizonder onze aandacht vragen, wanneer we iets van de 

staatsleer van THOMAS willen verstaan, zijn die van stof en vorm, 
woorden welker beteekenis vrijwel geheel bepaald wordt door het 

gebruik, dat er in dit systeem van gemaakt wordt. Met stof wordt 

bedoeld de potentie, de aanleg, de mogelijkheid om iets anders, iets 

meer ontwikkelds te worden. Stof is een mogelijkheid van zijn, van 

bestaan, maar dit is niet zoo op te vatten, dat die mogelijkheid alleen 

gedacht kan worden, maar het is een mogelijkheid, die een reëel, hoe

zeer dan ook nog onontwikkeld, bestaan heeft. Eenerzijds dus het 

negatieve van gebrek aan ontwikkeling, anderzijds het positieve van 
het bestaan. 3) 

Vorm is voltooiing, vervulling van den aanleg van de stof. Zij is 

meer edel dan de potentie. 4) Wanneer we "stof" iets negatiefs noemen, 

moet daar aanstonds aan toe gevoegd worden: in betrekking tot den 

vorm, tot wat er uit worden kan. Stof en vorm zijn de twee polen, die 

moeten dienen om het worden in de wereld te kunnen verklaren. Komt 

er op de een of andere wijze beweging in de stof, dan gaat ze zich 

ontwikkelen en wel in de richting van de bepaalde mogelijkheid, die 

in de stof als in een kiem ligt opgesloten, m. a. w. de richting van den 

vorm. In den vorm is een bepaalde mogelijkheid tot ontplooiing ge

komen. De vorm is het eigenlijke wezen van een ding, zijn volmaking. 5) 

Hier hebben we een verzoening van de schijnbaar onverzoenbare 

Platonische antipoden: stof = niet-zijnde, tegenstreven tegen het zijn 

eenerzijds en de idee in de bovenzinnelijke wereld met haar smetteloos 

bestaan anderzijds: de stof is tot een mogelijkheid van rijke ontplooiing 

geworden, de idee is uit haar hooge woonplaats neergedaald om de 

mogelijkheid tot werkelijkheid te maken. 
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Bij THOMAS dient de verdeeling van het zijn in stof en vorm om het 

worden te verklaren. "Elke vorm en actualiteit bestaan in potentie, al

vorens zij het zijn verkrijgen." 6) Denkt men echter over het worden 

na, dan ontdekt men, dat dit worden een kunnen veronderstelt, een 

kunnen, dat bij nadere analyse in tweeën uiteengaat: actief naar den 

kant van den (het) handelende, die (dat) tot het bestaan doet komen, 

en passief naar den kant van het lijdelijke, dat wordt. Voordat het 

huis gebouwd werd, kon het gebouwd worden: het kon het in zichzelf 

door de ontvankelijkheid van de bouwstof en de geschiktheid van de 

gebruikte materialen; het kon het van den kant van den architect en den 

werkman, die het bouwplan opgemaakt en ten uitvoer hebben gebracht. 

In den kosmos nu openbaart zich een doelmatige orde, waardoor de 

dingen in een rangorde van lager en hooger geordend zijn. Traps

gewijze gaat het omhoog van stof tot vorm in onafgebroken opklim

ming. De laagste trap is de zuivere stof en de hoogste de zuivere vorm, 

terwijl de tusschenliggende trappen stof of vorm kunnen genoemd 

worden, al naar gelang van het gezichtspunt van waaruit men die 

bepaalde trap bekijkt. Zoo zal men den eik vorm noemen, wanneer 

men hem ziet als de tot afsluiting gekomen ontwikkelingsgang, waar

voor de mogelijkheid in den eikel gegeven was, terwijl anderzijds deze 

zelfde eik op zichzelf niet voldoende is om een heel woud te vormen, 

maar met vele andere samen vereischt is om dien hoogeren vorm te 

verwerkelijken. Bij wijze van analogie gebruikt Aristoteles nog dit 
voorbeeld: Het ruwe blok steen uit de bergen is de stof voor de be

houwen steen, de behouwen steen op haar beurt is de stof voor het 

ermee te bouwen huis. 
Bezien we nu de laagste sport van deze Aristotelisch-Thomistische 

ladder, dan merken we vooral hier, dat de Platonische beschouwing 

van het negatieve van de stof is teruggedrongen. Iets wat zuiver stof 

is, de prima materia, in haar meest naakte hoedanigheid, d. i. zonder 

eenige kiem van ontwikkeling in zich te dragen, is in het Thomistische 

systeem wel denkbaar, maar heeft geen afzonderlijk bestaan. 7) 
Iets nader dienen we thans nog op de onderlinge verhouding van 

stof en vorm in te gaan. Deze verhouding valt nog weer in twee 

richtingen uiteen, daar er tweeërlei soort van potentie is, nl. de potentia 

activa en de potentia passiva. Deze laatste staat nog het dichtst bij 

het Platonische stofbegrip, al mag men haar er ook geenszins mee 

identificeeren. Deze passieve potentie of stof is geheel lijdelijk en komt 
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eerst tot ontwikkeling, wanneer de stoot daartoe van buiten af er aan 
gegeven wordt. Maar de bewegings-, of wil men deze ontwikkelings
oorzaak staat niet vreemd tegenover haar voorwerp, maar die oorzaak 
is juist de vorm, waarvan deze bepaalde stof de potentie is. De doel
matigheid is de bewegende oorzaak in den kosmos. Alle beweging is 
op een doel gericht. Als een magneet trekt de vorm haar stof naar zich 
toe om de laatste in haar richting zich te doen ontvouwen, alleen 
afgelost door een hoogeren vorm om de "stof" al verder voort te doen 
schrijden, totdat alle mogelijkheden verwerkelijkt zijn. 

Daarnaast bestaat er nu de betrekking tusschen actieve potentie en 
vorm. In deze actieve potentie werkt een innerlijke doelmatigheid. 
Hier kunnen we eigenlijk slechts in den echten zin spreken van de aan
wezigheid van een innerlijke levenskiem, die naar ontplooiing streeft. 
Maar dit mag er ons vooral niet toe verleiden dezen inwendigen drang 
los te denken van de vorm gedachte. Ook hier blijft de actus het alles
beheerschend element. Om het met de woorden van THOMAS te zeggen: 
"de actieve potentie staat niet tegenover den vorm, maar ligt er in 
gefundeerd; want alles, wat werkt, werkt volgens hetgeen het naar 
zijn actualiteit is". 8) De vol ontplooide vorm leidt de ontwikkeling. 
Al is hier, Züoals bij de passieve potentie, de vorm, de actualiteit, niet 
de bewegingsprikkel van de stof, aan beide,actieve en passieve poten
tie, is gemeen, dat richting en doel van de ontwikkeling door den vorm 
worden aangegeven, dat de vorm zelf het doel van de ontwikkeling 
is. Ja, nog sterker. De geheele bestaanswijze van de potentie wordt 
door de actualiteit bepaald. "De potentie. voorzoover zij potentie is, 
is aangelegd op de acte. En daarom moet de bestaanswijze van de 
potentie ontvangen worden uit den vorm, waarop zij is aangelegd; en 
bijgevolg is 't noodig, dat er schakeeringen in de wijzen van zijn van de 
potenties bestaan, gelijk er schakeeringen bestaan in de wijzen van zijn 
van de vormen." 9) "De verhouding van stof en vorm blijkt aldus te zijn, 
dat de vorm het "zijn" aan de stof geeft; en daarom is 't onmogelijk, 
dat er een of andere stof zonder vorm zou zijn." 10) Stof (potentie) 
onder haar relatie tot den vorm beschouwd, heeft geen doel in zichzelf, 
maar moet haar doel ontleenen aan dien vorm. Wanneer we hier in 

plaats van "stof" "staat" lezen en voor "vorm" "kerk", dan zal de verre 
draagwijdte van dit metaphysisch uitgangspunt niemand ontgaan. 

Uiteraard komen we hierop terug. 
Er is echter nog een zijde aan de verhouding van stof en vorm. 
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We zouden namelijk zoo kunnen redeneeren: Wanneer THOMAS de 

schepping ziet als een voortgaande opklimming van stof tot vorm, 

van lager tot hooger, van het onontwikkelde tot het meer of geheel 

ontwikkelde, dan bevindt hij zich kennelijk op de evolutionistische lijn. 
Maar wie THOMAS voor den zegewagen (?) van de Darwinistische 

theorie zou willen doen loopen, zou hem in een gareel moeten persen, 
dat hem in het geheel niet past. Ten eerste is een aan de ontwikkeling 

leiding gevende doelgedachte geheel vreemd aan de mechanistische 
denkwijze van het Darwinisme, maar er is een tweede argument, dat 

ons aangaande de bedoeling van THOMAS niet in het onzekere laat. 

Hij werpt nl.' de vraag op, wat eerder is: de stof of de vorm en op 

meer dan één plaats geeft hij hierop antwoord, een antwoord, waaruit 

ons blijkt, dat het eerder-zijn van de stof maar zeer betrekkelijk is. 

Zoo zegt hij: "Ofschoon in één en hetzelfde ding, dat van potentie 
in acte overgaat, in tifds-orde de potentie aan de acte voorafgaat, is 

toch op zichzelf de acte eerder dan de potentie, omdat hetgeen in 

potentie is niet tot acte wordt herleid dan door datgene, wat het zijn 

van een acte heeft". 11) "Ofschoon de acte in het bestaan later is 

dan de potentie, is zij toch eerder in de intentie en logisch eerder, 

evenals het doel bij dengene, die handelt". 12) En dan nog deze aan

haling: "Datgene, wat naar ontstaan en tijdsorde eerder is, is onvol
maakter; omdat in één en hetzelfde ding de potentie in tijd voorafgaat 

aan de actualiteit en de onvolmaaktheid aan de volmaking. Maar dat
gene, wat op zichzelf en volgens de orde van de natuur eerder is, is 

volmaakter; want zoo is de acte eerder dan de potentie". 13) 

Omdat we als een van de grondgedachten van THOMAS die van de 

ontwikkeling vonden, was het noodig er even op te wijzen, dat deze 

niet verward mag worden met de modern-natuurwetenschappelijke. Na 

te gaan, of THOMAS een veilig en betrouwbaar houvast biedt ter be

strijding van de aanmatigingen van dezen tak van het moderne denken, 

kan onze taak niet zijn, maar wel moeten we een opmerking maken 

van meer algemeenen aard, die ook met dit punt wel iets te maken 
heeft. THOMAS maakt de onderscheiding tusschen eerder naar tij ds

orde en eerder op zichzelf (simpliciter). Gaan we echter de boven

staande citaten na, dan blijkt ons, dat deze onderscheiding afgewisseld 

wordt met een andere, namelijk die tusschen het eerder naar tij dsorde 

en naar de intentie (= logisch eerder). Zijn deze twee onderschei

dingen identiek? Er is reden om aan te nemen, dat THOMAS dit niet 
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heeft willen zeggen. Bij de laatste onderscheiding toch denken we 
dadelijk hieraan, dat de tijdelijke kosmos een ontwikkeling is van 
Gods Scheppersgedachten en naar de thomistische voorstelling zoo
danig, dat wat het eerst gedacht is, het laatst tot verwerkelijking kwam. 
In de onderscheiding tusschen het eerder zijn naar tijdsorde en het 
eerder zijn op zichzelf echter ligt de toepassing of doortrekking van 
een lijn, die niet minder essentiëel aan het stelsel van THOMAS is, nl. 

het op zichzelf stelIen en verabsoluteeren van creatuurlijke bestaans
wijzen, waarbij aan het schepsel praedicaten worden toegekend, die 
de grenzen overschrijden, welke eraan gesteld zijn. 14) Evenals THOMAS 

aan "het goede" een bestaan, onafhankelijk van Gods wil, toekent 
(God wil het goede, omdat het goed is), zoo gaat hij ook een wereld 
creëeren, die alleen een bestaan "simpliciter" heeft, niet aan de crea
tuurlijkheid is onderworpen, maar waaraan toch o. i. geen grootere mate 
van werkelijkheid is toe te kennen, dan dat ze alleen in de gedachten 
van THOMAS bestaat (dat nog talloozen vóór en na hem óók zoo'n 

wereld opgebouwd hebben, vermag aan die gedachten-wereld-werke
lijkheid niets toe te voegen), gedachten, die zelf aan de wetten der 
tijdelijkheid zijn onderworpen! 

Dit overzicht over enkele wijsgeerige gedachten van THOMAS wiIIen 
we besluiten met het maken van een opmerking over zijn leer van 
God, en wel in nauwe aansluiting aan het bovenstaande. De aldoor op
klimmende reeks van potentie en acte mondt ten slotte uit in iets, dat 
zuivere vorm, zuivere volmaking is, zonder eenige mogelijkheid tot 
ontplooiing. Beweging, ontwikkeling zijn begrippen, die daarin onbe
staanbaar zijn. Een hooger doel ligt er niet meer boven. Integendeel 
het heeft alle doelstellingen in zich vereenigd, is zelf het doel van 
alles, van hier gaat de stoot tot alle ontwikkeling in laatste instantie 
uit. Dat is God, zegt THOMAS. 15) Vandaar luidt de definitie, die hij 

van God geeft: zuiver acte (actus purus). 16) Feitelijk culmineert in 
deze definitie niet alleen volgens THOMAS, maar misschien nog meer 

volgens zijn geloofsgenooten, alles wat er met behulp van de natuur
lijke rede over God te zeggen is. Dit zijn van actus purus is de hart
ader van het eerste "bewijs", dat THOMAS voor het bestaan van God 
geeft. Deze weg overtreft volgens THOMAS alle andere wegen om tot het 

bestaan van God te besluiten, vier in getal, in bewijskracht. Dit doet nog

maals zien, hoe volkomen dit stof-vorm-principe hem in zijn macht had. 
Waar vindt THOMAS nu de principiëele scheiding tusschen God en 
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wereld? Wanneer THOMAS in het tweede boek van zijn Summa contra 
Gentiles in den breede heeft aangetoond, dat de geschapen geesten 
(reeds in de voor hem gebruikte benaming van naturae of substantiae 
intellectuales worden ze aan het kader van zijn systeem aangepast) 
niet uit vorm en materie samengestelde wezens zijn (waarbij we onder 
materie de stoffelijkheid hebben te verstaan en niet, zooals elders bij 
THOMAS, de potentie in tegenstelling met de acte) , gaat hij in hoofd
stuk 52 over tot het poneeren van de stelling, dat men toch niet moet 
meenen, dat dit niet-samengesteld-zijn, deze enkelvoudigheid van de 
intellectuëele substanties op één lijn gesteld mag worden met de 
Goddelijke enkelvoudigheid. 17). De Scholasticus, die in zijn systeem 
ook een plaats moest toekennen aan de uit de H. Schrift gekende 
engelen, past de grondgedachte van ARISTOTELES ook op deze toe 
en gaat ze in dit opzicht op één lijn stellen met de substantiae separatae 
van zijn leermeester. Van vereenzelviging van de substantiae separatae 
en de engelen te spreken lijkt ons niet geoorloofd. Moge het zijn, 
dat in de geschapen geesten niet valt te onderscheiden tusschen 
materie en vorm, dan toch wel tusschen potentie en actus, hier de 

substantie zelf en het zijn geheeten. "Bij wat samengesteld is uit 
materie en vorm, kan noch de materie, noch de vorm gezegd worden 
te zijn wat het ding is, en evenmin kan dit van het zijn zelf gezegd 
worden. Wel kan de vorm genoemd worden datgene, waardoor het 
ding is ... De geheele substantie zelf echter is juist wat het ding is. 
En het zijn zelf is het, waardoor de substantie "zijnde" genoemd 
wordt." In de intellectuëele substanties daarentegen is de vorm de 
substantie, het zijn zelf is de acte, waardoor de substantie is. Zoo is 
er dan in de intellectuëele substanties slechts één samenstelling van 
acte en potentie, nl. die uit substantie en zijn, terwijl er in de andere 
substanties een dubbele samenstelling van potentie en acte is, nl. ten 
eerste, die van de substantie zelf (uit materie en vorm), en ten tweede 
die uit substantie en het zijn. 18) 

Het is duidelijk, dat met deze leer van de substantiëele vormen de 
theorie van het stof-vorm-beginsel het eindpunt van haar toepassings
mogelijkheid heeft bereikt. De naast hooge re trede op de ladder is 
een wezen, dat alleen maar meer onder de categorie van het zijn valt, 
maar hiermee is dan tevens de grens van het grondbeginsel over
schreden, omdat hier van geen samenstelling meer sprake is. Houden 
we ons streng aan het grondbeginsel van THOMAS waar het hier over 
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gaat, dan komen we, wat de scheiding van God en wereld aangaat, 
slechts tot de negatieve conclusie, dat God niet onder het schepsel valt 

met zijn onderscheiding in stof en vorm, of althans die tusschen 
potentie en acte. 

Tot een evenmin positief antwoord op de gestelde vraag leidt de 

beschouwing van het zijn. Er was reeds sprake van de ook zeer funda
menteele begrippen van zijn en zijnde bij THOMAS. De onderlinge ver

houding tusschen deze twee is weer die tusschen acte en potentie. Het 
zijn nu komt aan alles toe, zoowel aan de geschapen dingen als aan 

God zelf, maar dit mag nog niet aanstonds als nivelleering tusschen 

deze twee opgevat worden, omdat de soorten van zijn dezelfde gra

datie vertoonen als die, welke we bij de vormen opgemerkt hebben, 
gradaties, die trouwens identiek zijn, daar immers de vorm hetzelfde 

is als het wezen. Dit brengt ons dus niets verder dan het vooraf

gaande punt. 

Maar anders staat het met de, met de idee van het zijn onlosmakelijk 

verbonden, gedachte van het zijnde. Bij de geschapen dingen is het 

zóó, dat het deel hebben aan het zijn deze tot een zijnde maakt, een 

gedachte overigens, die geheel in overeenstemming is met de stelling, 
dat het wezen of de substantie van een ding door den vorm bepaald 

wordt. Maar wat nu in dit opzicht van het geschapene geldt, kan ook 
van God gezegd worden, nl. Zijn zijn maakt Hem tot een zijnde, 

"de Zijnde" zeggen de hedendaagsche thomisten begrijpelijkerwijze 

liever. 
Zoo vinden we dus in het begrip van het zijnde een categorie, die 

zoowel van den Schepper als van het schepsel geldt, een begrip, dat 
wel niet los staat van dat van het zijn en dus ook niet buiten verband 

ermee beschouwd mag worden, maar dat daarnaast in het thomistische 

stelsel een eigen waarde vertegenwoordigt in het ons bezig houdende 

vraagstuk. 

Wanneer Schepper en schepsel beide vallen onder het begrip 

"zijnde", dan is er vergelijking mogelijk. Dan is de basis gevonden, 
eenerzijds om te zeggen: van deze twee, hoezeer vallende onder een 

gemeenschappelijk begrip, mogen de verschilpunten niet over het hoofd 

gezien worden, en anderzijds voor de stelling: hoever men deze twee 

ook uiteen plaatst, er is ten slotte een instantie, waaronder deze samen 

vereenigd kunnen worden. Het Christelijk geweten moest THOMAS uit 

den aard der zaak wel meer nadruk doen leggen op de eerste dan op 

A. St. 3-m. X 15 
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de tweede van deze gedachten. Zoo zegt hij allereerst, dat God een 

zijnde is "per essentiam", naar het wezen, in vollen zin, terwijl al de 

andere dingen een zijnde zijn "per participationem", op grond van 

een deel hebben aan het zijn 19). Vandaar dat men ook kan zeggen, 

dat God Zijn zijn is, terwijl de dingen het zijn hebben. Gods wezen 

is te zijn; Hij bestaat krachtens hetgeen Hij zelf is; bij de dingen ligt 

het bestaan niet in hun wezen, maar ze hebben het medegedeeld ge

kregen 20). 
Maar in de tweede plaats wordt vooral de "analogia entis" naar 

voren geschoven, een gedachte, die door THOMAS' volgelingen met den 

meesten nadruk wordt onderstreept 21). Na Rom. 1 : 20 aangehaald te 

hebben (Gods onzienlijke dingen worden uit de schepselen verstaan en 

doorzien) verklaart THOMAS, dat alles wat op deze wijze over God ge

zegd wordt naar analogie, d. w. z. naar verhouding te verstaan is. Gaat 

men nu bij hem onderzoeken, wat dan wel onder die analogie begrepen 

moet worden, dan krijgt men in den grond der zaak een negatief ant

woord, al is met eenigen goeden wil wel op te maken, wat zijn bedoeling 

is. Zooals ARISTOTELES te werk gaat, als men hem vraagt, wat dapper

heid is, ni. door te verkondigen, dat het de gulden middenweg tusschen 

overmoed en lafheid is, niet verder komt THOMAS, wanneer zijn term 

analogia dienst moet doen om naar twee kanten een juiste houding 
af te bakenen, nl. zoowel naar deze zijde, dat de, aan de schepselen 

ontleende, benamingen van God "univoce" mogen opgevat worden, 

d. i. zonder er ook maar in eenig opzicht ee nandere beteekenis aan te 

hechten, als naar dezen anderen kant, dat God en schepsel "aequivoce", 

zonder ook maar één mogelijkheid van vergelijking zich tot elkaar 

verhouden, m. a. w. dat alles, wat men van God zou willen zeggen, 

eenvoudig een onwaarheid zou zijn 22). Daartusschen beweegt zich nu 

het begrip analogia, een stellig nog erg vlottende grensbepaling, maar 

waarbij beelden te hulp komen om een eenigszins omlijnde voorstelling 

te geven. Als men bijvoorbeeld spreekt van een medicijn en een levend 

wezen, dan zijn deze twee niet absoluut onvergelijkbaar, omdat het 

eene in een bepaalde verhouding tot het andere staat, nl. dat ze beide 

gezond kunnen genoemd worden. Het medicijn is gezond, omdat het 

de oorzaak van de gezondheid is, die in het levende wezen is. Hiernaast 

ontbreken uitspraken niet, die belijden, dat Gods wezen te boven gaat 

aan alles, wat wij van Hem begrijpen en met woorden uitdrukken, 

maar dan is de Aristotelische scholasticus niet meer aan het woord. 
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In onze principiëele beschouwing is het er ons om te doen slechts 
hierop te wijzen, dat door THOMAS God en schepsel onder één gemeen

schappelijk begrip worden samengevat, nl. dat van het zijnde en dat 

deze samenvatting geoorloofd is, wanneer deze verhouding slechts 
analoog wordt opgevat 23). 

Wanneer we ons nu echter afvragen, of met deze analogie de schei

ding tusschen Schepper en schepsel, zooals de Schrift ons die leert, 

uitgedrukt wordt, dan moet het antwoord ontkennend luiden. Zeker 
zegt THOMAS wel, dat we God niet anders kunnen noemen dan uit de 

schepselen 24), en schijnt hij hiermee slechts een theoretische formu

leering te geven aan wat de Schrift practisch doet door over God 

anthropomorph te spreken, ja zelfs Hem een leeuw, een rots, enz. te 
noemen, maar de dingen liggen hier essentiëel verschillend; de Schrift 

appelleert in volle concreetheid rechtstreeks op ons hart en werkt, als 

we het zoo mogen zeggen, met den indruk, dien het gebruikte beeld 

in dat bepaalde geval onmiddellijk op ons maakt, terwijl het THOMAS 

om de oplossing van een denkprobleem te doen is, waarbij het gebruik 

van een term als analogie, een woord, dat blijkbaar ook in staat is om 

innerIijk-creatuurIijke verhoudingen weer te geven, niet bij machte 
is om schuchterheid, die ons ook als dènkende menschen op dezen 

heiligen grond betaamt, tot uitdrukking te brengen. 
Maar hier komt nog iets bij. Het door THOMAS telkens weer her

haalde woord, dat God de zijnde is (ens), het zijn, enz. mag er ons 
niet toe verleiden hierin meer te lezen, dan er feitelijk in uitgedrukt 

wordt, ook niet, nu zijn leerlingen, al zulke termen met hoofdletters 

gaan schrijven. "Het zijnde" is een bloedlooze, onpersoonlijke ab
stractie 25) zonder eenigen inhoud. Gaat men hierover in devotie 

spreken, dan komt dat daardoor, dat men aan zijn hart, dat nog langs 

zoovele wegen door aan de Schrift ontleende gedachten (neen, geen 

denkproducten, maar gedachten, waarbij men leven kan) gevoed 

wordt, niet het zwijgen heeft kunnen opleggen. Bovendien is dit 

"zijnde" een creatuurlijk begrip. Dit creatuurlijke zijnde wordt ver
absoluteerd en zoo meent THOMAS tot het Godsbegrip te kunnen komen. 

Dit is de doorgaande Aristotelische inslag bij THOMAS, dat hij steeds 

van de schepping uit tot den Schepper wil komen, concludeeren, maar 

het ontgaat hem, dat dit dan toch niet meer is dan een door een 

schepsel uitgedacht verabsoluteerd creatuur, waarmee God een ver

gelijking van Zichzelf verbiedt (Jes. 40 : 18). Hoe zou het afvallige 
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natuurlijke denken, dat zich van Gods openbaring losmaakt of deze 
in het geheel niet kent, zich over God kunnen uitspreken, zooals Zijn 

heilige wil dat vraagt? 
Nu is deze kennis van God, die we uit het denken verkrijgen, volgens 

THOMAS niet de eenige, zelfs niet de voornaamste, maar toch is hij 
bizonder er voor op zijn hoede, dat deze uit het licht der rede ver

kregen kennis niet onderschat wordt. Terwijl mysteriën als de Godde
lijke Drieëenheid alleen door bovennatuurlijke openbaring gekend 

worden, zijn er andere geopenbaarde waarheden, die evengoed door de 

rede opgespoord hadden kunnen worden en waarvan de noodzakelijk

heid der openbaring slechts betrekkelijk is, nl. omdat slechts weinigen 

in het vinden van die waarheden zouden slagen (de "intellectueelen" ! 
Hier hebben we den verstandshoogmoed van de oude, heidensche philo

sophie !), en dan nog slechts na lang onderzoek, en - stellig ook deze 

erkentenis - onder bijmengsel van vele dwalingen 26). 
Principiëele tegenspraak tusschen wat door het onderzoek der rede 

gevonden wordt en den inhoud der goddelijke openbaring in de Heilige 

Schrift is er dus niet. De tweede geeft alleen iets hoogers dan de 

eerste, ze brengt een potentialiteit tot actualiteit. De rede is de voorhof 

tot het geloof. De genade neemt de natuur niet weg, maar voltooit 

haar. Maar al is dan de genade niet principiëel verschillend van de 

"natuur" in dien zin, dat zij ons op een radicaal ander terrein ver

plaatst, zij staat in zooverre hooger als de vorm hooger is dan de 
materie: daarom kan zij ook het object zijn van een nieuwe weten
schap, de openbaringstheologie, door THOMAS liever de heilige leer 

(sacra doctrina) genoemd, omdat hij ook kent een theologie, die al\een 

bij het natuurlijke licht der rede werkt. Zoo moeten we het verstaan, 

wanneer hij zegt, dat "de theologie, die zich met de heilige leer bezig 
houdt, generiek verschilt van die theologie, die een deel van de wijs

begeerte is" 27). 

Thomas' Staatsbegrip. 
Wanneer CICERO een omschrijving van den staat wil geven, dan de

finiëert hij aldus: "Voor den staat is noodig een volk; een volk nu 

is niet iedere vergadering van menschen, op welke wijze ook maar bij
eengebracht als een kudde, maar een vereeniging van een veelheid 

van menschen, die door onderlinge overeenstemming over het recht 
en door gemeenschappelijk voordeel is verbonden" 28). Van deze be-
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paling neemt THOMAS het laatste, positieve deel over in zijn Summa 

Theologica en hij voegt eraan toe: "Daarom behoort het tot het wezen 

van een volk, dat het onderlinge verkeer der menschen door recht

vaardige wetsvoorschriften wordt geordend. Nu is de onderlinge ver

houding der menschen tweeledig. Eensdeels wordt zij beheerscht door 

het gezag der vorsten" (wij zouden hier van publiekrecht kunnen 

spreken), "anderdeels kunnen de particuliere personen naar welgevallen 

handelen" (privaatrecht). "En omdat een ieder kan beschikken naar 

verkiezing over wat aan zijn macht is onderworpen, daarom moet op 

het gezag der vorsten, aan wie de menschen onderworpen zijn, de 

rechtspraak gehanteerd en straf aan de boosdoeners toegediend wor

den. Aan de macht van de private personen echter zijn de eigendommen 

onderworpen en daarom kan men op dit terrein op eigen gezag met 

elkaar verkeeren, zooals bij koopen, verkoopen" , enz. 29). 
Uit deze uitwerking van de definitie van CICERO kunnen we 

aanstonds reeds deze belangrijke conclusie trekken, dat aan THOMAS 

in wezen de onderscheiding tusschen publiek- en privaatrecht voor 

oogen stond. Het maken van deze gevolgtrekking vindt nadere steun 

in THOMAS' verdeeling van de bizondere gerechtigheid (tegenover de 

algemeene of wettelijke gerechtigheid) in iustitia distributiva, de ver

houding van het geheel tot het deel regelend~ en de iustitia commu

tativa, die de verhouding van de deelen onderling bepaalt 30), een 

punt, waarop we nog terugkomen. 

Vergelijken we de uitwerking van zijn definitie door CICERO met 

die, welke THOMAS ervan geeft, dan treft het ons, dat bij eerstgenoemde 

hier geen sprake is van wat we nu maar kortweg de onderscheiding 

publiek-privaatrecht zullen noemen, maar deze bij THOMAS wèl aan de 

definitie van CICERO vastgeknoopt wordt. Dat de onderscheiding er 

uit afgeleid wordt, zouden we niet willen zeggen. De definitie schijnt 

er trouwens weinig houvast voor te bieden, al blijft hier voorzichtigheid 

in zake het uitspreken van een oordeel over de bedoeling van CICERO 

geboden, nu de ons overgeleverde tekst van zijn De Republica on

middellijk na de aangehaalde definitie een hiaat vertoont. 

In ieder geval staat de uitweiding, die bij THOMAS op de aanhaling 

van de omschrijving van CICERO volgt, in zulk een los verband daar

mee, dat op die plaats in de Summa zeker geen centrale beteekenis aan 

de begripsbepaling van CICERO wordt toegekend. Slaan we nu het boek 

van SCHILLING over de staatsleer van THOMAS 31) op, dan zien we, 
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dat door hem wel niet uitdrukkelijk gezegd wordt, dat deze bepaling 

in het centrum van de beschouwingen van THOMAS staat, maar zeker 

ook niet het tegendeel en dat hij (SCHILLING) deze definitie bij zijn 

uiteenzetting van de staatsleer van THOMAS vooropstelt, kan licht de 

gedachte wekken, dat er vrij groot gewicht aan te hechten is voor de 

kennis van de opvattingen van THOMAS hieromtrent. We meenen, dat 

men hiervoor op zijn hoede moet zijn. Immers de zaak staat aldus: 

Slechts eenmaal, voorzoover we hebben kunnen nagaan, komt de de

finitie van CICERO bij THOMAS voor 32), en nergens komt hij er op 

terug. In het genoemde verband gebruikt hij haar als aanloop voor 

het bewijs, dat de Oud-Testamentische wet voldoende de samenleving 

van dat volk heeft geordend en de digressie over de onderscheiding 

bovenbedoeld draagt feitelijk meer het karakter van een tweede bewijs 

voor de genoegzaamheid van de 0.-T .ische wet, dan een uitwerking 

van CICERO'S begripsbepaling. Opmerkelijk is tevens, dat niet alle ele

menten van de definitie worden benut. Alles wijst in de richting, dat 

we in deze definitie van CICERO, door THOMAS aangehaald, niet bij 

iets fundamenteels zijn aangeland om het staatsbegrip van THOMAS 

te leeren kennen. Vragen we nu, waarom THOMAS dan deze woorden 

van CICERO heeft aangehaald, dan vinden we o. i. daarvoor een vol

doende verklaring in het feit, dat het in zijn tijd en ook later nog tot 

de "bon ton" behoorde om CICERO te citeeren, bizon der deze definitie, 

die we ook bij AUGUSTINUS, CALVIJN, HUGO DE GROOT e. a. over

genomen vinden. 

Deze conclusie aangaande de geringe bewijskracht van het citeeren 

van CICERO'S definitie door THOMAS behoeft ons niet al te zeer te 

bevreemden, als we bedenken, dat het immers een Aristotelische ge

dachtengang is, waarin THOMAS zich verder beweegt. Deze plant uit 

den nominalistischen tuin van CICERO wilde op den bodem van het 

realisme bij THOMAS niet gedijen! 

In plaats van aan te knoopen aan deze begripsbepaling zullen we liever 

die punten naar voren brengen, waarover door THOMAS uitvoerig genoeg 

gesproken is om geen twijfel aangaande zijn bedoeling over te laten. 

Allereerst noemt nu THOMAS den staat een volmaakte gemeenschap 

(civitas perfecta). Om te begrijpen, hoe hij tot deze qualificatie kon 

komen, moeten we even iets breedvoeriger een gedeelte uit het eerste 

hoofdstuk van het eerste Boek van zijn "Vorstenbestuur" aanhalen. 

Daar wordt gezegd: 
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"Aan ieder mensch is van nature het licht der rede aangeboren, waar
door hij in zijn daden tot zijn doel geleid wordt. En indien het den 
mensch zou passen afzonderlijk te leven, zooals vele dieren, dan zou 
hij de leiding van niemand anders behoeven om tot zijn doel te komen, 
maar een ieder zou zijn eigen koning zijn onder God als opperste 
Koning, inzoover hij door het licht van zijn rede - hem van God 

gegeven - zichzelf in zijn handelingen zou besturen. 
Het is daarenboven natuurlijk voor den mensch, dat hij een maat

schappelijk en staatkundig-gebonden-Ievend wezen (animal sociale et 

politicurn) is, in gemeenschap tezamen levend, meer zelfs dan alle 
andere levende wezens, wat uit de natuurlijke noodwendigheid of be

hoefte wordt verklaard. Want voor de andere levende wezens heeft 
de natuur voedsel bereid, een kleed van haren, verdedigingsmiddelen 
zooals tanden, horens, klauwen of althans snelheid om te vluchten. 

De mensch daarentegen is van niets van deze dingen door de natuur 
voorzien; maar in plaats van dit alles is hem de rede gegeven, waar
door hij zich met behulp van zijn handen, al die zaken kan bereiden, 
tot welker verkrijging één mensch alleen niet voldoende is. Want één 
mensch alleen kan niet op voldoende wijze leven. Derhalve is het met 
de natuur in overeenstemming, dat de mensch in gemeenschap van 

velen leeft. 
Bovendien bezitten de andere levende wezens een natuurlijk instinct 

voor die dingen, die hen nuttig of schadelijk zijn, zooals een schaap 

een wolf van nature voor schadelijk houdt. 
Ook kennen sommige dieren krachtens hun natuurlijk instinct som

mige geneeskrachtige kruiden en andere levensbenoodigdheden. 
De mensch echter heeft van die noodwendigheden slechts in het 

algemeen een natuurlijke kennis, inzoover hij door zijn rede van het 
algemeene tot de kennis van de bizondere dingen kan komen, welke 

voor het menschelijk leven noodzakelijk zijn. 
Nu is het echter niet mogelijk, dat één mensch door zijn rede dit 

alles bereikt. Dus is het voor den mensch noodzakelijk, dat hij in ge
meenschap leeft, zood at de een door den ander geholpen wordt en 
verschillende menschen zich met het vinden van verschillende dingen 

verstandelijk bezighouden b.v. de een met de medicijnen, de ander 

met dit, en een derde met dat. 
Ook blijkt dit allerduidelijkst uit het feit, dat het aan den mensch 

eigen is zich van de spraak te bedienen, waardoor de een den ander 
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zijn bedoeling en opvatting geheel en al kan uitdrukken. Andere levende 

wezens daarentegen drukken elkaar hun gevoelens in het algemeen 

uit, zooals een hond zijn toorn door geblaf en andere dieren ieder op 
hun manier. 

De mensch kan zich dus beter uiten dan welk ander levend wezen 

ook, dat op een groepsleven schijnt aangewezen, zooals een kraan
vogel, een mier en een bij." 

Dan volgt een verkeerd vertaalde plaats uit Pred. 4 : 9 33 ). 

Onze voorloopige indruk, dat de gedachten van THOMAS zich in 

dit citaat sterk in de economische richting bewegen, wordt versterkt, 

wanneer we lezen, wat hij in zijn Commentaar op de Politica van 

ARISTOTELES te berde brengt: "Evenals het dorp (vicus) opgebouwd 

is (constituitur) uit verschillende huizen (gezinnen, domus), zoo is 

de staat samengesteld uit verschillende dorpen. Vervolgens zegt hij 

(ARISTOTELES ), dat de staat een volmaakte gemeenschap is, wat hij 

aldus bewijst: Daar iedere gemeenschap der menschen de een of 

andere levensbenoodigdheid ten doel heeft, zal die gemeenschap vol

komen zijn, die daarop doelt, dat de mensch in voldoende mate bezit, 

wat ook maar tot het leven noodzakelijk is. Zulk een gemeenschap nu 

is de staat. Want het behoort juist tot het wezen van den staat, dat 

zich daarin alles bevindt, wat tot het leven, zooals het nu eenmaal is, 

noodig is. En daarom bestaat hij (de staat) uit verschillende dorpen, 

waarin in het eene het smedenberoep (ars fabrilis), in het andere het 

weversberoep, enz. wordt uitgeoefend, waaruit duidelijk blijkt, dat de 

staat een volmaakte gemeenschap is. ARISTOTELES toont aan, waarop 

de staat volgens zijn natuur gericht is. Hij is nl. allereerst gegrond 

terwille van het leven, opdat nl. de menschen voldoende zouden vinden 

om van te kunnen leven". 34) 

Daar de verbanden, waarin de menschen samengevat zijn, verschil

lende graden hebben en tot verschillende ordeningen behooren, zoo 

moet de staat als het laatste verband aangeduid worden, inzooverre 

hij naar zijn wezen zich de voldoende bevrediging van de menschelijke 

levensbehoeften ten doel stelt. Daarom is hij van alle menschelijke 

verbanden de volkomenste. Reeds eerder had THOMAS, ARISTOTELES 

commentariëerende, gezegd: "Iedere gemeenschap vormt een geheel: 

bij alle dingen, die een geheel vormen, vindt men deze orde, dat het 

geheel, dat een ander geheel insluit, een grooter belang vertegen

woordigt (principalius sit): zoo is de wand op zichzelf genomen een 
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geheel; omdat zij echter tot een ander geheel behoort, het huis, zoo is 
het huis blijkbaar het meer omvattende geheel, en even zoo vertegen
woordigt ieder verband, dan andere verbanden in zich sluit, een grooter 
belang dan deze. Nu sluit echter de staat blijkbaar alle andere ge
meenschappen in zich: want zoowel de huis- als de dorpsgemeen
schappen worden door den staat omvat en zoo is de staatsgemeenschap 
de voornaamste gemeenschap (communitas principalissima). 35) 

Niet zonder bedoeling hebben we de laatste aanhaling naast de 
voorgaande geplaatst, want als we op het verschil van de gebruikte 

woorden: "volmaakte" (perfecta) en "voornaamste" (principalissima) 
letten, dan kan ons dit opmerkzaam maken op een tweeledig element 
in de staatsopvatting van THOMAS. Immers wanneer hij spreekt van 
den staat als volmaakte gemeenschap, dan heeft hij dit speciaal be
doeld in economischen zin. Juist hierin bestaat de volmaaktheid van 
den staat als gemeenschap (verband), dat hierin de economische 
autarkie bereikt is: voldoende voedingsmiddelen eenerzij ds en ander
zijds een wederkeerige aanvulling door de verschillende beroepen. Een 
dergelijk begrip echter als economische autarkie is in het stelsel van 
THOMAS niet bedoeld als een doctrinaire bepaling, zoodat, als twee 
staten gedeeltelijk op economisch terrein op elkaar aangewezen zijn, 
hij niet van twee staten zou willen spreken. Hier is een globale aan
duiding bedoeld, die vooral hieraan haar belijndheid moet ontleenen, 

dat de staat wel degelijk kan en moet onderscheiden worden van de 
familie- en dorpseenheid, waarin de wederzijdsche economische afhan
kelijkheid hetzij een dagelijksche is, zooals in het gezin, hetzij bestaat 
in zekere uiterlijke handelingen, die alleen niet alle dagen behoeven 
terug te keeren. In dit opzicht is echter de staat het eerste in zichzelf 

gesloten, zichzelf genoeg zijnde geheel, waarom daaraan de benaming. 
"volmaakt" toekomt. Dat deze gedachtengang allereerst aan de Griek
sc he stad-staat herinnert, hoeft nog geen bewijs ervoor te zijn, dat 
hij niet past op de Middeleeuwsche toestanden, evenmin daarvoor dat 
THOMAS zich critiekloos bij het historisch milieu van ARISTOTELES 

aangesloten heeft zonder een theorie te willen geven voor de in zijn 
tijd bestaande verhoudingen. Het onderzoek van deze vraag kan in dit 
artikel geen plaats vinden. 

Behalve een volmaakte gemeenschap ziet THOMAS nu in den staat 

ook de voornaamste gemeenschap. Ook hierbij gaat hij wel uit van de 
vergelijking met de, volgens hem lagere, verbanden van gezins- en 
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dorpsgemeenschap, maar deze thans genomen van het gezichtspunt 
uit van het doel, dat deze moeten dienen. Vergelijkt men de doeleinden 
van gezins- en dorpsverband eenerzijds en dat van den staat ander
zijds, dan blijven de eerste zich toch steeds op een beperkt gebied 
bewegen en zijn eenzijdig, terwijl de staat het hoogst denkbare aardsche 
goed najaagt, ni. het algemeen welzijn. Dit algemeen welzijn is naar 
de omschrijving van THOMAS beter en goddelijker dan het goed van 
één afzonderlijk. Dat THOMAS het nastreven van dit doel uitdrukkelijk 
onderscheidt van het bestaan van den staat als communitas perfecta 
volgt uit wat hij onmiddellijk op de boven eerst aangehaalde plaats 
uit de Commentaar op de Politica laat volgen: "Van het bestaan van 
den staat als communitas perfecta is een gevolg (provenit), dat de 
menschen niet alleen leven, maar ook goed, deugdzaam leven, inzoo·
verre door de wetten van den staat het leven van de menschen op de 
deugd gericht wordt". 36) Met heel deze onderscheiding wekt THOMAS 

den indruk, dat hij verder heeft willen gaan, dan waartoe alleen de 

tekst van ARISTOTELES hem het recht gaf. 
De economische zelfgenoegzaamheid bewerkt, dat de staat een in 

zichzelf gesloten totaliteit wordt, zoodat hij niet meer naar buiten 
zijn blik hoeft af te wenden, maar zich geheel kan concentreeren op 
zichzelf en eigen doeleinden nastreven: het richten van zijn burgers 
naar de deugd. De autarkie ten aanzien van de aardsche goederen is 

de noodzakelijke onderbouw voor den staat om aan zijn doel te kunnen 
beantwoorden, maar in de benaming communitas perfecta ligt niets 
dat wijst op het bereikt hebben van een ideaal, dat verdere activieit 
overbodig maakt: integendeel, dan begint de eigenlijke roeping! Er 
zit spanning in het systeem van THOMAS, een spanning, die op het 

hoogere gericht is. 
Dit komt ook uit in zijn uiteenzetting van de gedachte, dat de staat 

een natuurlijk verband is. Dit moet niet in dien zin opgevat worden, 
als zou de staat altijd bestaan hebben, maar aldus dat de redelijke, 
vrij willende mensch er met behoud van zijn vrijheid niet aan ontkomen 
kan een staat te creëeren, daarin een natuurlijken drang opvolgt. Het is 
echter interessant op dit punt nauwkeurig de gedachtengang van 
THOMAS te volgen en er zich rekenschap van te geven, waar het begin

punt ligt. Elke gemeenschap van menschen wordt gevormd ter wille van 

bepaalde handelingen. Keeren deze handelingen dagelijks terug, zooals 
eten, zich warmen bij het vuur, enz., dan wordt de huisgemeenschap ge-
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vormd. Dat is natuurlijk. Immers, "het huis is niets anders dan een 
zekere gemeenschap, overeenkomstig de natuur aangegaan voor het 
leven van allen dag". 37) Het is o. i. niet zonder belang er op te letten, 
dat THOMAS niet zegt, dat een innerlijke natuurlijke drang den mensch 
er toe beweegt een huisgemeenschap te vormen. Niet, dat hij het 
tegendeel uitspreekt, maar het is slechts de vraag, waar het accent 
valt. Dit nu valt niet op de huisgemeenschap, maar op de communitas 

van den staat. Duidelijk komt dat uit, wanneer daarna de dorpseenheid 
en de staat ter sprake komen, die ook beide natuurlijk heeten, maar 
bij de dorpsgemeenschap blijkt dit dan aldus verstaan te zijn, dat het 
zich-bij een-bevinden van verschillende domus natuurlijkerwijs zulk een 
gemeenschap vormt, maar dat het niet zoo opgevat moet worden, als 
zou in de huisgemeenschap de drang tot vorming van de meer om
vattende dorpsgemeenschap liggen. (Van deze gedachte uit kan het 
o. a. duidelijk worden, dat THOMAS een specifiek onderscheid stelt 
tusschen de lagere en de hoogere verbanden). De volle klaarheid breekt 
evenwel door, als THOMAS aantoont, in welken zin het opgevat moet 

worden, wanneer hij het staatsverband een natuurlijke gemeenschap 
noemt. Dan wordt het duidelijk, dat achter dit alles zijn metaphysische 
grondgedachte werkt, die in laatster instantie slechts een richting op 

het doel kent, die van het hoogere uitgaat. De staatsgemeenschap is 
het doel van de lagere gemeenschappen. Dat doel is de natuur, de aard 
van de lagere verbanden. Dat alleen is al voldoende om de staats
gemeenschap een natuurlijk verband te noemen; we zagen immers, 
dat het als vaststaande wordt aangenomen, dat de lagere verbanden 
natuurlijk zijn. Maar er volgt nog iets anders uit. Komt het van het 
individu tot vorming van de eerste natuurlijke gemeenschap, die van 
het huisverband, dan werkt daarin in den grond van de zaak niets 
anders, dan de staatsidee, die zich verwerkelijken wil, maar daartoe 

eerst de onontbeerlijke tusschenstadia moet doorloopen, waarvan we 
zooeven gesproken hebben. Die staatsidee hervindt zich dan tenslotte 

als tot verwerkelijking gekomen in de staatsgemeenschap als het doel, 
waarnaar zij streefde. 

Hoe weten we nu, dat in den staat werkelijk de hoogste natuurlijke 

groepeering bereikt is? "Datgene, wat in elk ding het beste is, is het 
doel en datgene, terwille waarvan iets geschiedt" (of: "ontstaat"· 

bedoeld worden dan gezin- en dorpsgemeenschap), "maar de zelf
genoegzaamheid te bezitten is het beste: derhalve is deze bij machte 
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om als doel te fungeeren. En zoo is de staat, daar hij een gemeen
schap is, die in zichzelf voldoende voor het leven biedt, zelf het doel 
van de eerstgenoemde gemeenschappen" 3R). 

In gedachten hebben we de hoogste natuurlijke gemeenschap, die 
staat genoemd wordt, zien groeien en opgemerkt, dat hij als zoodanig 
in zichzelf blijft rusten. Nog één schakel ontbreekt aan de redeneering. 
Naar de hoogste natuurlijke gemeenschap ontvangt nu de individueele 

mensch een nieuwen naam. Hij als burger daarvan is natuurlijkerwijs 
een op den staat aangelegd wezen, een civile animal 39). Evenwel 
moeten we ervoor oppassen in gedachten niet de door THOMAS bedoelde 
volgorde om te keeren. Het is niet zoo, dat de staat ontstaan is, door
dat de mensch een animal civile is, maar omgekeerd: nu de staat er 
is, is de mensch een animal civile; hetgeen hij in potentie reeds was, 

is nu actualiteit geworden. Het gevaar, dat naar de voorstelling 
van deze of gene ook andere wezens of dingen als menschen tot den 
staat gerekend zouden kunnen worden en dan uit kracht van de logica 
bij de animalia civilia ondergebracht zouden worden, wordt afgesneden 
met de uitspraak: "de staat is niets anders dan een tot een groep ver
eenigd aantal menschen." 

Intusschen willen we niet beweren, dat men de gedachte: de mensch 
is een animal civile, omdat hij tot den staat behoort, niet zoodanig op 
de spits kan drijven, dat men aan THOMAS geen recht laat wedervaren. 
We moeten hier voor oogen houden, wat we in onze inleiding gezegd 
hebben over tweeërlei verhouding, nl. die tusschen vorm en potentia 
activa, en die tusschen vorm en passieve potentie. In de aangehaalde 
plaatsen uit de Commentaar op de Politica wordt niet uitdrukkelijk 
gezegd, hoe de individueele mensch tegenover den staat (als vorm) 
moet opgevat worden: als actieve of als passieve potentie, maar met 
de doorgaande lijn in het thomistische denken is het in strijd om aan 
het laatste te denken. Waarom we concludeerend mogen zeggen: de 
mensch, die in den staat als animal civile verkeert, heeft daarin het 
natuurlijke ideaal bereikt, waarop hij krachtens zijn innerlijke wezen 
is aangelegd en waarom zijn diepste drang vraagt - deze drang en 
dit wezen in natuurlijken zin genomen. 

Bij het punt, waar we thans toe genaderd zijn, sluit zich onmiddellijk 
aan de bespreking van de vraag, in hoeverre de staatsgedachte bij 

THOMAS organisch genoemd kan worden. Bij voorkeur wordt het staats
geheel vergeleken met een lichaam, waarin verschillende deelen kunnen 
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opgemerkt worden; waarin een rangschikking dier deelen naar een be
paalde gedachte optreedt en een gericht zij n op een speciaal doel; 

waarin heerschende en dienende elementen voorkomen, enz. 

In de eerste plaats wordt de staat in zoo sterken zin als een geheel 

opgevat in vergelijking met de lagere gemeenschappen en den indivi

dueelen mensch, dat de staat volgens de natuur eerder is dan de huis

gemeenschap en dan de afzonderlijke mensch, waarbij men de woorden 

"volgens de natuur" moet nemen als tegenstelling van "naar tijds

orde". De bedoeling van de geheele gedachte is geen andere dan wat 

reeds boven tot uitdrukking kwam: de staats idee werkt al in den 

individueelen mensch alvorens de staat in werkelijkheid bestaat. 

Verder wordt de paraIIel tusschen de beide onderling vergeleken 

organismen ook in dezen zin uitgewerkt, dat voor een lid van het 

lichaam niet méér noodzakelijk is zijn verbonden zijn met dat lichaam 
dan voor den afzonderlijken mensch zijn deel uitmaken van het staats

verband. De van het lichaam afgescheiden voet kan men slechts voet 

blijven noemen "aequivoce", maar niet in eigenlijken zin; evenzoo gaat 
de karakteriseering van den mensch als animal civile ook niet meer \ 

op in eigenlijken zin voor den buiten staatsverband levenden mensch 40). 
Bizonder dienen we echter te letten op hetgeen naar voren gebracht 

wordt in de derde Lectio van THOMAS' Commentaar op de Politica. 

Hoewel op deze plaats niets essentiëels door THOMAS aan den gecom·

mentariëerden tekst wordt toegevoegd, maar alleen de gedachten van 

ARISTOTELES op buitengewoon heldere wijze worden weergegeven, 

meenen we toch al het daar door THOMAS gezegde als zijn meening 

te mogen beschouwen, omdat hetzelfde, alleen iets beknopter, in het 

twaalfde hoofdstuk van het eerste Boek van zijn "Vorstenbestuur" te 

vinden is. De bedoeling van de gevolgde redeneering is te bewijzen, 

dat alles, wat uit meer dan één bestaat, iets leidends en iets onder

worpens bevat. Wat zijn nu volgens het oordeel van THOMAS dingen, 

die uit meer dan één bestaan? Zeer zeker de staat. Deze bestaat nl. uit 

vele menschen. Maar ook bestaan uit vele deelen onbezielde dingen, 

waarin de harmonie als leidend beginsel fungeert; de mensch, bij wien 

we onderscheiden lichaam en ziel en in wiens ziel we weer de red~ 

en de strevingen kunnen onderkennen: in den geheelen mensch heeft 

de ziel de leidende plaats, in zijn ziel de rede. Als verdere leidende 

beginselen zij n dan nog op te merken: den mensch tegenover het dier 

en den man tegenover de vrouw. Van al deze verhoudingen wordt 
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uitgesproken, dat het bestaan van een leidend en een onderworpen 

deel niet alleen natuurlijk, maar ook nuttig is. 

Worden nu al deze verhoudingen op één lijn geplaatst? Ten deele 

niet. Er zijn "dingen", die uit een veelheid bestaan, terwijl de deelen 

onderling samenhangen, zooals de leden van een lichaam, en er zijn 

andere "dingen", waarvan de deelen gescheiden bestaan, zooals de 

soldaten van een leger. Ten aanzien van het gezichtspunt echter, dat 

er in al deze verhoudingen een leidend en een geleid element voorkomt, 

wordt er tusschen deze tweeërlei wijze van samengesteld zijn geen 

verschil gemaakt. Als gevolg hiervan stonden voor THOMAS (ARISTO

TELES) twee mogelijkheden open: Hij had de organisme-gedachte 

kunnen doen domineeren en het leidend beginsel in den staat dezelfdë 

plaats toekennen als de ziel in het lichaam, enz. of omgekeerd moest 

de mensch als geheel zich een constructie laten welgevallen die zeer, 

of te zeer, aan een eenheid als de staat herinnert. Het laatste is gebeurd. 

Niet, dat de eerste gedachte uitdrukkelijk afgewezen zou zijn, want er 

wordt nog een zekere gelijkheid geconstateerd zoowel tusschen de 

macht van de ziel over hpt lichaam en de despotische macht van den 

heer over zijn slaven, als tusschen de zeggenschap van de rede over 

de strevingen en de bestuurder van den staat tegenover zijn (vrije) 

onderdanen. Maar dit neemt niet weg, dat aan de wezenlijke eenheid 

van den individueelen mensch te kort is gedaan. In dezen vorm is dit 

echter niet meer een juridische kwestie, maar een ethische. Hier is 

voor ons alleen van belang te concludeeren, dat bij de vergelijking 

van den staat met een organisme de voorstelling van het organisme 

zelf geleden heeft en het van essentieele trekken is beroofd. Terecht 

merkt GIERKE op: " .. N amentlich wird auch das menschliche Indivi

duum lediglich als eine Gemeinschaft, in welcher die Seele über den 

Leib und in der Seele wieder die Vernunft über die Begierden herr

schen soll, nicht als einheitliche Persönlichkeit betrachtet" 41). 

Dit berooven van het organisme van zijn eenheid blijft niet zonder 

gevolgen. Door de splitsing in een heerschend en een beheerscht deel 

deed zich de noodzakelijkheid voor op andere wijze toch tot de onmis

kenbare eenheid van den staat te komen. Als rechtssubject treedt hij 

immers niet als een tweeheid, maar als een eenheid op. Het gevolg 

was, dat de rechtssubjectiviteit verlegd werd in het heerschend deel 

en in dit opzicht juridisch het niet heerschende deel van geen be

teekenis werd. 
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Er wordt intusschen ook nog een andere parallel met het organisme 
getrokken en wel in verband met de bestrijding van de door PLATO 

verdedigde goederen- en vrouwengemeenschap. Daar de tendenz hier

van is een algeheele nivelleering van de leden der eigenlijke politieke 

standen, wordt er ter afwijzing hiervan juist op gewezen, dat men 

door het najagen van een dergelijke eenheid langs zijn doel heen
schiet, dat men nl. zoodoende den staat te véél één maakt. Het is 

niet onmogelijk, dat we hiermee een van de oorzaken gevonden hebben, 

waardoor de organisme-gedachte in haar uitwerking geleden heeft. 

In elk geval wordt, om deze Platonische tendenz te weerspreken, de 

toevlucht genomen bij de dezen keer naar een andere zijde uitgewerkte 

organische gedachte, nl. dat het organisme samengesteld is uit deelen, 

die specifiek verschillend zijn. Hieruit vloeit dan ook voort, dat er 

een essentiëel verschil is tusschen een tot een bepaald doel vereenigd 

aantal menschen, waarbij de kracht in het getal ligt, èn een gemeen

schap, zooals de staat is, die niet méér "staat" wordt, als er meer 

onderdanen toe gaan behooren. De laatste nu bereikt juist zijn vol

maaktheid als gemeenschap ,als geheel, doordat hij gevormd wordt 

door deelen, die verschillen in species, zooals een mensch bestaat uit 
vleesch, beenderen en spieren. Wat PLATO wil, zou van den staat iets 

maken, dat te vergelijken is met de onbezielde natuur, met water en 
lucht, dingen, waarin volgens THOMAS geen volmaaktheid is. De staat 

is echter wel een totum perfectum, dus moet hij samengesteld zijn uit 
ongelijke deelen. 

Om een indruk te geven van de wijze, waarop Thomas zelf zich 

de toepassing van de organisme-gedachte voorgesteld heeft, kunnen 
we wijzen op een plaats in de Summa Theologica, waar ook de staat 

met een lichaam vergeleken wordt en waar er aan toegevoegd wordt, 

dat, evenals de hand zich spontaan aan gevaar blootstelt om een 

stoot van het lichaam (het geheel) af te weren, zoo ook de deugdzame 

burger zich aan doodsgevaar blootstelt tot bescherming van het staats

geheel. Voorzichtig drukt THOMAS zich uit. Hier wordt immers niet 

gezegd, dat de staat een absolute macht over het leven van zijn onder
danen heeft, wanneer zijn welzijn in het geding is, maar hier wordt 

het feit, dat de staat een organisme is, als een soort van "prediking" 

aan den staatsburger voorgehouden om hem op zijn plicht te wijzen. 

hem te zeggen, wanneer hij een deugdzaam burger is. 

Zoo wordt er ook vergelijking getrokken tusschen het menschelijke 
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en dieren-lichaam aan de eene en den staat aan de andere zijde. Evenals 
gene organen en functies kennen, die het leven van het geheel moge
lijk maken, zoo bestaat er dezelfde variatie in den staat. De meest op 
den voorgrond tredende trek van overeenkomst is ook hier weer de 
schakeering in leidend en onderworpen deel, maar ook binnen het 
leidende deel en binnen het onderworpen deel zijn weer schakeeringen, 
die men met die van de krachten der ziel en de organen van het lichaam 
kan vergelijken. En heel deze bonte verscheidenheid van gaven onder 
regeerders en geregeerden mag geen verwijt vormen tegen den minste 
in virtus, want alles tesamen vormt juist een schoon, harmonisch, 
organisch geheel 42). 

Bij de overweging van de vraag, hoe we het moeten verstaan, wan
neer van THOMAS' opvatting van den staat gezegd wordt, dat zij 
organisch is, moeten we niet dit woord van E. TROEL TSCH vergeten: 43) 

"Die Christlich-organische Idee ist von den modernen "organischen" 
I deen über die Gesellschaft in Wahrheit sehr gründlich und sehr 
charakteristisch verschieden. Vor allem betont sie trotz aller gelegent
lichen biologisch-naturgesetzlichen Analogien, dasz der Gesellschafts

organismus ein Werk der bewuszten vernunftgemäszen Schöpfung ist, 
in der der Mensch zwar den aristotelischen Vernunfttrieb auswirkt, 

aber in bewuszter Willensordnung .... Es ist also weniger die ge
setzlich-evolutionistische Bildung, als die den Gliedern vorgeordnete 
Einheit des Ganzen, die in der Idee des Organismus betont und als 
eine von Vernunft und Wille gesetzte bezeichnet wird". 

Evenwel dient bedacht te worden, dat onder "die Christlich-orga
nische Idee" hier alleen de Middeleeuwsche verstaan mag worden, die 
in waarheid meer Aristotelisch dan Christelijk is. 

Overzien we de verschillende qualiteiten, die aan den staat toegekend 
worden, dan merken we daarin den sterken dynamischen trek om alle 

natuurlijke krachten op een middelpunt gericht te doen zijn. Rechts
en zedelijk leven zijn op den staat aangewezen om tot ontplooiing te 
komen, de economische behoeften kunnen hier afdoende bevredigd 
worden, behoefte aan een anderen staat naast zich kent deze staat niet; 
de "lagere" verbanden, tot het gezinsverband toe, worden zoo weinig 
in hun interne structuur gezien, dat hun éénig doel wordt gevonden 
in het kunnen en mogen dienen van het staatsverband. Men zal op
merken, dat hiermee echter een voorstelling van den staat gegeven 
wordt, die met de moderne opvatting daarvan niet meer te rijmen is 
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en een dergelijke opmerking zal moeilijk te weerleggen zijn 44). 
Ons is het er echter om te doen op nog iets anders te wijzen. In den 

staat van THOMAS werkt de stof-vorm-idee. Gelukte het hem den staat 

te construeeren als het brandpunt van alle krachten, die hij de natuur

lijke noemt, dan had hij daarmee een nuttig resultaat bereikt: De 

grootsche schepping van den scherpsten denker van de oudheid was 

dan pasklaar voor hem, zijn evenknie. Hij behoefde niet van den 

grond af een nieuw gebouw op te trekken, neen de natuurlijke krachten 

hadden het hare gedaan en hadden verdienstelijk werk verricht, ja 

onmisbaren arbeid. Had ARISTOTELES niet alle natuurlijke krachten in 

één middelpunt geconvergeerd, dan had THOMAS het moeten doen. Maar 

dit was nu reeds geschied. Het trotsche gebouw behoefde nog slechts 
zijn afwerking. Niet alleen het fundament was gelegd, de muren 

stonden reeds, de inrichting liet niets meer te wenschen over; alleen 

het dak ontbrak nog: van de niet te onderschatten werkzaamheid van 

den bouw hiervan heeft THOMAS zich gekweten: het bovennatuurlijke 

kwam te rusten op het natuurlijke. - Een principiëele critiek op THOMAS 

zal hier moeten inzetten. Een natuur, die los van de genade Gods in 

Christus staat, kent de Schrift niet: die is slechts buiten de Schrift om 
uit te denken. 

Verhouding van enkeling en staat. De idee der Unitas ordinis. 

Wanneer THOMAS zegt: 
"Alle deelen zijn terwille van de volmaking van het geheel, zooals 

ook de stof is terwille van den vorm. De deelen zijn als het ware een 
stof voor het geheel. Het minder volmaakte is gericht op datgene, dat 

meer volmaakt is". "Welnu ieder deel is gericht op het geheel zooals 

het onvolmaakte op het volmaakte; en daarom is ieder deel na
tuurlijkerwijze terwille van het geheel" 45) - dan zijn zulke 

uitspraken ook op de verhouding van enkeling en staat toe
passelijk. Wie mocht meenen, dat met een dergelijk standpunt 

elk spoor van zelfstandigheid aan den individueelen mensch tegen

over het staatsverband ontnomen is, schijnt wel gelijk te hebben, 

maar zoo eenvoudig - en hopeloos - staat de zaak er bij THOMAS 

toch niet voor. Het is niet noodig het instrueerende onderzoek, 
dat door EOELBERT KURZ O.F.M. met zooveel bronnenmateriaal aan 

dit vraagpunt gewijd is, te herhalen. We beperken ons er toe enkele 

gedachten ervan naar voren te brengen. 

A. St.3-m. X 16 
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Het middel om er aan te ontkomen, dat de individu restloos in de 
gemeenschap opgaat, moet bij THOMAS in zijn realiteitsbeschouwing 
gevonden worden. Gaan we na, hoeveel hij hiermee bereikt. Boven 
zagen we reeds, dat de staat louter een veelheid van menschen is. Is 
hij dan ook niet één? Zeer zeker, maar men moet, om de overdrijving 
van PLATO te vermijden, die eenheidsgedachte niet zoozeer accentu
eeren, dat men den staat zelf verliest en ten slotte niet anders dan den 

individueelen mensch overhoudt. Want de staat is natuurlijkerwijs een 
véélheid. Wordt de staat nu meer één gemaakt dan geoorloofd is, dan 
heeft men geen staat meer, maar een huisgemeenschap, en gaat men 
met deze laatste op dezelfde wijze te werk, dan blijft er niets anders 
over dan één mensch. Eén huisgemeenschap is meer één dan de staat, 
één mensch is meer één dan de huisgemeenschap 46). Men mag niet 

vergeten, aldus THOMAS, dat de staat niet simpliciter unum is, maar 
slechts een unitas ordinis bezit 47). De preciese bedoeling van deze 
termen is niet zoo gemakkelijk vast te stellen. Al dadelijk is er de 

moeilijkheid, dat de omschrijving unitas ordinis op alle mogelijke 
samengestelde "dingen" wordt toegepast. Bij levenlooze dingen vindt 

de term aanwending, wanneer men slechts kan spreken van een louter 
uitwendig bijeengeworpen zijn, zooals bij een steenhoop. Maar ook 

het heele universum is een unitas ordinis. Verder vinden we bij alle 
mogelijke groepeeringen van menschen deze zelfde eenheid van orde: 

bij een leger, een groep arbeiders, in de familie, in den staat. De 
engelenwereld kan ingedeeld worden in verschillende van deze een
heden. In de Goddelijke Drieëenheid wordt ook wel van een unitas 
ordinis gesproken, maar voor de begripsbepaling kan ons dit weinig 
helpen, omdat volgens THOMAS hierin naast deze eenheid ook de unitas 
essentiae bestaat, een tegenstelling, die niet verder uitgewerkt wordt. 

Door KURZ worden echter nog meer bewijsplaatsen aangehaald, die 
op een unitas ordinis schijnen te doelen, waardoor we zouden kunnen 
wanhopen aan het verkrijgen van eenig omlijnd begrip in deze materie 
Met betrekking tot het menschelijk lichaam wordt wel niet van een 
unitas ordinis, maar dan toch van een unio ordinis gesproken; in den 
afzonderlijken mensch kan men zien hoe lichaam en ziel met hun beider 
onderscheiden krachten "in unum ordinantur". Ja zelfs onder de krachten 
van de ziel bestaat een unitas ordinis volgens de uitdrukkelijke uit
spraak van THOMAS. Maar hier vergat toch KURZ er aan toe te voegen, 
dat dit niet de eenige eenheid is, die er tusschen de krachten van de 
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ziel bestaat volgens de opvatting van THOMAS. We vinden nI. ook 
melding gemaakt van de unitas alicuius primae potentiae moventis et 

dirigentis 48). Wat nu ook onder het laatste moge te verstaan zijn, dit 

blijkt toch in elk geval duidelijk, dat de uitdrukking "unitas ordinis" 
volgens THOMAS de tusschen de zielekrachten bestaande verhouding 

niet ten voIIe vermag uit te drukken. Zoo begint zich dus reeds eenigs
zins een grens van den onderhavigen term voor ons af te teekenen. 

Het is echter onze meening, dat de belangrijkste plaats om wat 

meerdere begrenzing hier te verkrijgen, te vinden is in Summa TheoI. 

lIl, quaestio 2, art. 1, ook door KlJRZ aangehaald 49). Daar wordt er 

nI. op gewezen, dat op drie manieren uit twee of meer "dingen" iets 

kan ontstaan, dat één is en wel ten eerste, doordat de samenstellende 

deelen ook ondanks hun voeging in dat geheel een integrale volkomen

heid blijven (voorbeelden hiervan: de steenen van een steenhoop en 
die van een huis); ten tweede, wanneer het geheel wel is waar uit 

op zichzelf een afgerond geheel vormende deel en samengesteld wordt, 

maar die deel en na de "samenstelling" veranderen (voorbeeld: ver
menging van vloeistoffen); ten derde de samenvoeging van deelen, die 

op zichzelf onvolkomen, onzelfstandig zijn (voorbeeld: de leden van 

een lichaam). Vergelijking van de verschillende plaatsen, waar over 

de unitas ordinis gesproken wordt met deze plaats uit het derde deel 
van de Summa Th. geeft ons de overtuiging, dat alleen in het derde 

geval, zeer zeker ook wel een unitas ordinis bestaat, maar alleen daar 
niet voldoende de realiteit door deze qualificeering weergegeven wordt. 

Beperken we ons nu verder tot een vergelijking van den staat en den 

individueel en mensch, dan komen we tot deze slotsom, dat in de 

woorden "unitas ordinis", op den staat toegepast, de volle realiteit 

van het staatsbegrip ligt uitgedrukt, terwijl dat bij den individueelen 
mensch niet het geval is. Meer realiteit dan dat hij eenheid van orde 

is, bezit de staat niet. Van dezen kant bezien schrompelt de grootheid 

van den staat als "ding" op ontstellende wijze in. Men moet zich 

echter wel bewust zijn, die hier de beschouwing van THOMAS ten aan

zien van de werkelijkheid van den staat alleen naar een bepaalde 
zijde bekeken wordt, en niet vergeten de lof, die aan den anderen kant 

aan den staat door hem toegezongen wordt, door dezen zelfs in meta

physischen zin in den wezensvorm van den mensch te fundeeren, daar 

immers de staatsidee reeds in den mensch aanwezig is, alvorens er nog 

een staat gevormd is. 
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Vragen we nu naar een verdere definiëering van het begrip "unitas 
ordinis", dan kan die niet nader gegeven worden dan in zijn tegen

stelling met het "simpliciter unum" -zijn. Het verschil wordt aldus 
aangegeven, dat bij het geheel, dat simpliciter unum is naast de unitas 
ordinis ook een eenheid door samenstelling of door verbinding of ook 
door continuiteit voorkomt. Hierbij is er geen handeling van het deel, 

die niet tevens handeling van het geheel is. Dit is anders bij een 
geheel, zooals de staat is, de unitas ordinis. Daar kan het deel een 
werkkring hebben, die niet die van het geheel is, evenals de soldaat een 
taak kan hebben, die niet van het geheele leger is. 

Aangezien echter toch overblijft, dat het praedicaat van unitas 

ordinis aan "eenheden", waartusschen ook volgens de meening van 
THOMAS een diepgaand verschil bestaat, gelijkelijk wordt toegekend, 
is het ter bepaling van de verhouding van individu en staats geheel 
noodig de omlijning te zoeken in de fundeering, die door hem van de 
unitas ordinis gegeven wordt. Die fundeering ontdekken we in het 
doel van den staat. Dit doel is bij THOMAS zeer zeker ook in dezen zin 
gedacht, dat degenen, die den staat gesticht hebben, zich dit doel be
wust geweest zijn. Maar vooral in den zin van een objectief wezensdoel, 
dat aan den staat als unitas ordinis inhaerent, en ten diepste in de 

redelijk-zedelijke wezensvorm van den mensch gegrond is. Dit staats
doel wordt bij voorkeur omschreven als "salus publica", algemeen wel

zijn, een begrip, dat in den loop der tijden zeer verschillenden inhoud 
heeft gehad. 

Maar hoe dit doel van den staat dan ook precies moet opgevat 
worden, zeker is, dat dit doel in THOMAS' Aristotelischen gedachten
gang bestáát en dat het individu er mee in een bepaalde relatie ver
keert. Terwijl er nu in de opvatting van het individu als deel van den 
staat de tendenz kon liggen om het eerste alle zelfstandigheid te doen 
verliezen, keert in THOMAS' stelling, dat de staat toch niet anders is 
dan een unitas ordinis, waarbij de deelen een werkkring hebben, die 
niet die van het geheel is, de mogelijkheid terug aan het individu weer 
een eigen plaats toe te kennen, die niet herleidbaar is tot het staats
geheel. 

Toch doet deze waarheid niets af aan het feit, dat, volgens de 
telkens (volgens KURZ zelfs honderdmaal) bij THOMAS terugkeerende 

uitspraak het heil van de gemeenschap belangrijker en goddelijker 
is dan dat van den enkeling. 50) De twee worden verzoend in deze 
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toevoeging: "Als beiden genomen worden op hetzelfde terrein". 51 ) 

Hier hebben we een belangrijk punt in THOMAS' principiëele beschou

wingen. Kent THOMAS veel terreinen, waardoor het individu aan den 

greep van den staat ontkomt? Naar het antwoord hierop behoeft niet 
lang gezocht te worden. In het verband, waarin de laatste woorden 

voorkomen, dient deze redeneering als uitgangspunt voor de stelling, 
dat het genadegoed van één mensch belangrijker is dan het natuurlijk 

goed van het geheele universum. Hoe kras deze uitspraak ook moge 

zijn, hij doet niets af aan het feit, dat de staat de hoogste natuur

lijke gemeenschap is en dat de enkele mensch, beschouwd als "natuur
lijk" wezen, d. w. z. afgedacht van de genade, met zijn gansche na

tuurlijk bestaan overgeleverd blijft aan de "genade" van den staat, 

of die nu ook verder unitas ordinis met zijn hoopvolle verwachtingen 

moge heeten of niet. Dit mag ons zeker niet de oogen doen sluiten 
voor den steun, dien we bij THOMAS vinden tegen een staat, die den 

heelen mensch naar al zijn zijden voor zich opeischt, maar evenmin 

hiervoor, dat het verzet tegen het staatsabsolutisme op veel te zeer 

beperkt terrein blijft en in zijn fundeering niet principiëel genoeg is, 

immers het gevolg is van een onschriftuurlijk, en daarom onaanvaard
baar scheiden van natuur en genade (een generiek verschil!). 

Verhouding van Gczins- en Staaf.,verband. 

Van niet minder belang dan het zoo juist besproken punt is de 
vraag, hoe we naar de opvatting van THOMAS de verhouding van 

familiegemeenschap en staatsverband hebben te zien, van welke twee 

we de nauwe aaneenkoppeling telkens kunnen opmerken. Zonder 
aarzeling past THOMAS dan ook op die verhouding het stof-vorm

principe toe. 

Zoo zegt hij in zijn Comm. op de Pol.: "Het doel, waarop de natuur

dingen aangelegd zijn, is hun eigen natuur" (let wel, dat onder "natuur" 
in een dergelijk verband te verstaan is: het wezen, in de thomistische 

terminologie: de vorm, die het doel is van het ding). "Nu is echter de 

staat het doel, waarop de gemeenschappen van familie en dorp, aan
gelegd zijn. Dat zijn echter louter gemeenschappen, die in de natuur 

zelf gegrond zijn. Dus is ook de staat een schepping der natuur. Dát 
is nu telkens de natuur van elk ding, wat ervan gezegd kan worden ná 

voltooiing van zijn ontwikkeling (generatio ), zooals ook b.v. het 

wezen van een mensch de natuur is, die hij heeft na afsluiting van 
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zijn ontwikkeling". 52) De familie heeft reeds véél dingen, die dienen 

om te maken, dat men voldoende leven kan, de staat heeft áIIes, wat 

daartoe noodig is. Dergelijke uitspraken, die met vele te vermeerderen 
zouden zijn, geven ons reeds een beeld, in welke richting de gedachten 

van THOMAS zich bewegen. De familie onderdeel van den staat en in 
dit opzicht op één lijn gesteld met de dorpsgemeenschap. 

Geen wonder, dat de vraag opkomt, of er zoo nog ruimte overblijft 

voor de zelfstandigheid en de eigen positie van het gezin. De vraag 
is niet zoo eenvoudig, als ze lijkt. Want hier wordt de quaestie ge

kruist door een andere, nl. of THOMAS niet al te zeer ARISTOTELES 

gevolgd heeft in de vereenzelviging van de familie met de huisge

meenschap als "economische eenheid" waarbij dan de structuur van 
het eigenlijk gezinsverband geheel op den achtergrond raakt. Uit het 

feit, dat het beleid en de rechtvaardigheid, die in 't gezin tot open

baring komen, aangeduid worden met "economisch" beleid en "econo
nomische" rechtvaardigheid 53), mag nog niet te veel geconcludeerd 

worden, omdat het niet gemakkelijk is de inhoud van 't begrip "econo
misch" in THOMAS' tijd vast te steIlen. Juist de laatstgenoemde plaats 

wijst in de richting, dat onder "economisch" ook verstaan werd de ver

houding tusschen vrouwen man, vader en zoon, iets wat, gezien de 

afleiding 54) van het woord, in 't geheel niet behoeft te bevreemden. 

Maar ook wanneer we de quaestie van de onderlinge verhouding van 

THOMAS en ARISTOTELES uitschakelen, dan blijkt toch nergens, dat 

THOMAS de andere, niet-economische (nu in de tegenwoordige be
teekenis genomen) zijden ook van het gezinsverband scherp in het oog 

gevat en daarop eigen regels toegepast heeft. Het is zeer teekenend, 

dat verschillende hedendaagsche Roomsche schrijvers de hier aange

roerde onderscheiding niet maken en heel de Thomistische leer op de 
tegenwoordige verhoudingen toepassen. Met bizondere kracht dringt 

zich dan ook aan ons de vraag op: waar blijft de eigen beteekenis 
van het gezin in de leer van THOMAS? 

Toen we boven spraken over de verhouding van den enkeling en 

het staatsverband, bleek er nog deze uitweg te bestaan ter vindi
ceering van een eigen sfeer van vrijheid voor den eerstgenoemde, dat 

de gemeenschap slechts een eenheid van orde bezit en niet een eenheid 

zonder meer is. Maar deze weg is hier afgesneden, want wat in dat 

opzicht van het staatsverband geldt, geldt ook van het familieverband. 

Ter verdediging van de meening, dat er binnen het thomistische 
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stelsel een eigen positie voor het gezin te handhaven is, wordt echter 
door zijn hedendaagsche aanhangers gewezen op een plaats bij 
THOMAS, die aldus luidt: "Het gemeenschappelijk nut van een staat en 
het bizondere nut van één persoon verschillen niet aIJeen zooals veel 
en weinig, maar onderscheiden zich formeel. Want het wezen van het 
gemeenschappelijke nut is iets anders dan het nut van den enkeling, 
evenals het wezen van het geheel anders is dan dat van het deel. En 

daarom zegt de philosooph (Aristoteles), dat zij het bij het verkeerde 
eind hebben, die zeggen, dat staat en huis en andere dingen van dien 
aard alIeen in veelheid en geringheid verschillen, en niet in soort". 55) 

Wie mocht meenen, dat hier voor de erkenning van het eigen 
karakter van het gezinsverband iets gewonnen is tegenover het staats
verband, vergist zich o. i. Het komt in deze wereld van wijsgeerige 
begrippen er ten zeerste op aan te letten op de gebruikte woorden. De 
betiteling van het verschil tusschen de beide genoemde verbanden als 
formeel 56)of als een soortverschil komt niet uit boven het thomistische 

stof-vorm-beginsel (soort = species = eidos, het woord dat Aris
toteJes ook voor "vorm" gebruikt). Met de bovengenoemde uitlating 
van THOMAS vorderen we dan ook niets. In dit soortverschil ligt alleen 
maar uitgedrukt, dat het gezin zich op een andere sport van de thomis
tische ladder bevindt en dan nog wel op een lagere, die zich in laat
ster instantie geheel naar de hoogere trede heeft te schikken. Zou er 
in het systeem van THOMAS iets voor de totaal andere structuur van het 
gezinsverband gewonnen zijn, dan had hij minstens moeten spreken 
van een generiek verschil met het staatsverband. We zeggen echter: 

in zijn systeem. Wil men immers ten volle recht laten wedervaren aan 
't gezinsverband, dan biedt ons THOMAS hiervoor geen houvast, daar 
innerlijke structuurverschillen voor hem verborgen gebleven zijn. 

Hoever THOMAS verwijderd is gebleven van het juiste inzicht in deze 

verschillen, kunnen we zonneklaar zien uit de diepgaande beschou
wingen, die Prof. DOOYEWEERD op blz. 200 v. van het onlangs ver

schenen derde deel van zijn "De Wijsbegeerte der Wetsidee" aan 
deze ingewikkelde problemen wijdt. THOMAS heeft niet gezien, dat het 
gezinsverband hemelsbreed van het staatsverband verschilt, dat het 
maar niet slechts dient tot het kweeken van staatsburgers. Het gezins
verband heeft zijn fundament in het verschil der geslachten van man 
en vrouwen de natuurlijke afstamming van hen van hun kinderen. 
Zonder deze is het gezin, we zeggen niet, ondenkbaar, maar onbe-
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staanbaar. De reëele bestemming van het gezinsverband is, dat de 
leden ervan elkaar in liefde zullen dienen en zich in al hun handelingen 
door de zedewet zullen laten leiden, ja dat man en vrouw in hun onder
linge verhouding een weerspiegeling zijn van de mystieke unie tusschen 
Christus en zijn gemeente. En naar hoeveel zijden speelt zich het 

menschenleven in het gezin af! De mensch ontvangt er het aanzijn, 
zijn begonnen leven wordt er onderhouden, hier ontvangt zijn karakter 
de meest onuitwischbare trekken, hier komt hij eerst met de buiten
wereld in aanraking en van die buitenwereld uit trekt hij zich steeds 
op het gezin terug, enz. 

Wat vinden we van dit alles in het staatverband terug? Zoo weinig, 

dat men zich afvraagt, hoe men ooit tot een vergelijking heeft kunnen 
komen. Men zal zeggen: juist doordat het gezin kiemcel van den staat 
is, sluit dit in zich, dat de staat niet kiemcel behoeft te zijn, want één

maal te ontstaan is genoeg. Maar hoe kan de staat aanspraak maken 
op een leven, dat slechts voor een zóó gering deel in hem ingaat? 
Immers vindt de staat geen verdere bestemming dan in de organisatie 
van een geregeld rechtsleven. Welk een klein deel van het menschen

Ieven wordt hierdoor slechts beheerscht! Hoever rijst het gezinsverband 
hierboven uit! Hoe weinig vereenigbaar is dit met de thomistische 

constructie! 

Doe[ van den Staat. 
Uit den aard der thomistische beschouwing vloeit voort, dat we 

thans eerst een antwoord zoeken op de vraag, wat het doel van den 
staat is. Deze doel gedachte centraal is bij onzen Scholasticus, zooals 
we boven reeds zagen. We kunnen niet anders constateeren dan dat 
hij niet begint met te vragen naar Gods wet voor het staatsleven. 
Neen, hij is van meening, dat de staat geheel uit natuurlijke factoren 
verklaard moet worden. Een op het eerste gezicht aannemelijke doel
stelling wordt aan het staatsverband inhaerent verklaard en deze ver
volgens tot leidend beginsel verheven. Wat is meer vanzelfsprekend 
dan dat er getracht wordt om het doel te bereiken? De middelen 
worden door het doel bepaald en tevens het gebruik van de 

middelen. 
Het doel van den staat is het algemeen belang (bonum commune). 

Maar deze term alleen is niet voldoende om ons de thomistische inhoud 
daarvan te doen verstaan. Laten we daarom eerst bezien, hoe de be-
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trekking van dit bonum commune tot het hoogste doel, n1. de aan
schouwing Gods geteekend wordt. Aangaande deze betrekking vinden 
we in de Summa contra Gentiles de volgende uiteenzetting: "Op deze 
aanschouwing Gods schijnen alle menschelijke handelingen als op een 
doel gericht te worden. Tot volmaking immers van die aanschouwing 
wordt vereischt een ongeschonden staat van het lichaam, waarop alle 
beroepen zich richten, die noodzakelijk zijn tot behoud van het leven. 
Ook wordt daartoe vereischt een innerlijk niet verontrust worden door 
storende hartstochten, tot welken toestand van rust men geraakt door 
moreele deugden en door wijs overleg, en door een vrij zijn van 
storende invloeden van buiten, waarop heel het bestuur van het burger
lijk leven gericht is." 57) Hier komt als een bepaalde zijde van het 
algemeen belang reeds naar voren, dat de devote zich rustig aan zijn 
overpeinzingen kan wijden. 

In "Vorstenbestuur" 58) zegt THOMAS: "De beschouwing over het 
doel van een veelheid van personen als geheel (b.v. den staat) moet 
dezelfde zijn als die over het doel van een enkeling. Indien het doel 
van den enkeling het een of ander goed was, dat in hem zelf lag, dan 
zou ook het doel van den staat op de bereiking daarvan gericht moeten 
zijn. En indien het laatste doel, hetzij van den enkelen mensch, hetzij 
van een groep, was het leven en de gezondheid van het lichaam, dan 
zou dit voor rekening van den geneesheer komen. Ware het laatste doel 
overvloed aan rijkdommen, dan zou de econoom koning moeten zijn. 
Nu schijnt echter het doel van het bijeenbrengen van een groep te zijn: 
in overeenstemming met de deugd te leven. Want hiertoe vereenigen 
zich de menschen om gemeenschappelijk goed te leven, wat de enkeling 
niet kan bereiken door op zichzelf te gaan leven (nI. zonder eenig 
contact met de menschen). Een goed leven is een leven volgens de 
deugd. Derhalve is het deugdzame leven het doel van de menschelijke 
samenleving." 

Hieruit blijkt, dat de bedoeling van "algemeen belang" stellig niet 
in de materialistische richting ligt, maar dat ethische waarden hier 
het beslissende woord spreken. Er is ook sprake van het algemeen 
geluk. Voor het nastreven van de hoogere doeleinden moet de staat de 
natuurlijke basis scheppen. Die natuurlijke basis is dan vooral, dat men 
in rust en vrede kan leven. Maar dat niet alleen. Beoefening van de 
deugd eischt, dat men een behoorlijke hoeveelheid tijdelijke goederen 
tot zijn beschikking heeft, zeker, niet te veel, maar vooral ook niet te 
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weinig. Bevordering van de tijdelijke welvaart is dan ook een hoofd
moment in de doelstelling van den staat. Gaan we daarom de ver
schillende elementen in de bovenstaande citaten na, dan vinden we 
de volgende climax van de thomistische gedachten: Zorgt de staat 
voor een middelmatige welvaart, dan zal de weg voor zedelijk handelen 
openstaan. Beoefening van de deugd geeft innerlijke voldoening, inner
lijke rust, en in die rust kan de mensch geraken tot de contemplatie, 
de aanschouwing van God. 

Vinden we dus in dit verband als centraal begrip het algemeen 
belang, dan biedt het weinig moeilijkheid om van daaruit met SCHILLING 

te komen tot afleiding van allerlei plichten voor de overheid, die thans 
algemeene verdediging vinden, en waaronder de overheidstaak op 
economisch gebied een breede plaats inneemt. THOMAS geeft in het 
tweede boek van zijn Vorstenbestuur zelf een proeve, hoe omvattend 
hij zich op dit terrein de overheidstaak wel voorstelt. Een andere 
vraag evenwel, die ons niet minder belang inboezemt, is, of dit alge
meen belang ook grenzen kent. Het antwoord hierop moet luiden, dat 
deze nergens door THOMAS getrokken worden, behalve dan alleen in 
dezen zin, dat ook hier de natuur de bovennatuur moet dienen. Dit 
laten we echter nog even rusten, omdat deze vraag ons nog nader 
in de straks te bespreken verhouding van kerk en staat zal bezig
houden. Op "natuurlijk" terrein zelf bestaat geen uitdrukkelijk aan
gegeven grens voor het staatsgezag. Dit moet men echter niet mis
verstaan naar deze zijde, alsof THOMAS nu maar alle mogelijke in
breuken op persoonlijke vrijheid (afgezien van het bovennatuurlijke), 
essentiëele ouderrechten, enz. met zijn gezag zou dekken. We mogen 
niet verder gaan dan uit te spreken, dat de basis voor de veroor
deeling en bestrijding van te ver reikende pretenties van het staats
gezag bij hem ontbreekt. 

Eenige nadere beschouwing verdient het, dat volgens THOMAS de 
taak van den staat niet slechts op rechtsgebied, maar ook op zedelijk 
terrein ligt. Hiervoor is noodig om eerst vast te stellen, wat THOMAS 

onder zedelijkheid verstaat. In zijn Commentaar op de Ethiek zegt 
hij: "De moralis philosophia wordt verdeeld in drie deelen. Daarvan 
beschouwt het eerste de op het doel gerichte handelingen van den af
zonderlijken mensch. Dit deel heet "monastica", individuëele ethiek 
kunnen we zeggen. Het tweede beziet de handelingen van de groep 
(multitudo!) van menschen, die in huiselijk verband leeft. Dit deel 
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heet oeconomia. Het derde beschouwt de handelingen van de veelheid 
van menschen, die in staatsverband leeft. Dit deel heet politica. 59) 

Hieruit zien we, dat het terrein van het recht niet náást dat van de 
zedelijkheid komt te staan, maar er een onderdeel van vormt. In groote 
trekken wordt de wereldorde of de natuurlijke orde in ruimeren zin 
aldus verdeeld: de handelingen van de niet-redelijke wezens vallen 
onder de natuurlijke orde in engeren zin, die van de vrije, met ver
stand begaafde wezens als zoodanig onder de zedelijke orde. Niet 
echter alleen de zedelijke handelingen, maar ook de normeering van 
deze handelingen wordt wel de zedelijke orde genoemd. De (zedelijke) 
handelingen van den mensch nu vallen in twee groepen uiteen, omdat 

de mensch niet alleen te beschouwen is in zijn verhouding als individu 
tot den Schepper en tot zichzelf, maar ook in zijn bizondere betrek
kingen tegenover zijn medemenschen 60). Bij dit laatste kan men dan 
nog weer blijkens het bovenstaande onderscheiden tusschen de be
trekkingen van den mensch in een enger (het huiselijke) en een ruimer 
verband (dat van den staat). 

Deze stand van zaken brengt zijn eigenaardige moeilijkheden met 

zich mee, als men naar een antwoord zoekt op de vraag, op welk 
terrein nu het doel van den staat bij THOMAS ligt. In de terminologie 

van THOMAS, waarin alJes tot de rechtsorde gerekend wordt, "wat 
bestaat in de handelingen der menschen als deelen van de gemeen

schap, in de betrekkingen en verhoudingen als zoodanig onderling en 
van de individuen tot de gemeenschap" 61), is het niet te betwisten, 
dat de staat tot het rechtsterrein beperkt wordt. Maar wanneer men 

inziet, dat in deze omschrijving van de rechtsorde veel van wat tot de 
zedelijke orden behoort, is opgenomen, dan moet men wel tot de 
slotsom komen, dat in het systeem van THOMAS de staat beslag legt 
op een belangrijk stuk van de "wereldorde", dat hem niet toekomt. 

Bezien we b.v. dit woord van hem: 62) "Hierbij (nI. niet alleen om 
te leven, maar ook om zedelijk goed te leven) helpt den mensch de 
samenleving in den staat, waarvan hij een lid is, niet enkel in dingen, 
die het lichaam betreffen, inzooverre b.v. in den staat vele bedrijven 
uitgeoefend worden, maar ook in zaken, die de zedelijkheid aangaan, 
inzooverre b.v. door de staatsmacht bandelooze jonge menschen binnen 
de perken worden gehouden, die de vermaning door hun vader niet 
kan verbeteren" 63), dan treft het ons, dat in het hier genoemde voor
beeld nog wel eenige verdere onderscheidingen zijn te maken dan het 
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door THOMAS gedaan wordt. De taak van den staat begint nog maar 

niet dadelijk, waar die van den vader ophoudt. 
Doordat hij niet zag den rijkdom van de schakeering van het ver

bandsleven, moest hij ook hier gaan nivelleeren. Het gezin is het 
engere verband, de staat het ruimere. Daarom behoort een enger 

stukje van het zedelijk leven tot de "jurisdictie" van den vader, maar 
het overgroote deel tot de jurisdictie van den staat. Wat zich op de 

markt van het leven afspeelt wordt als het ruimere gezien, wat gebeurt 
in intiemeren kring is het engere! Dit leidt tot vervlakking. De vader, 

die zijn zoon bestraft en de overheid, die den misdadiger opsluit dienen 
beiden zeker een zedelijk doel. Maar de overheid heeft hier geen 

verderen plicht dan het recht te handhaven, dat is haar bestemmings

functie, het dienen van de zedelijkheid is niet anders dan uitvloeisel 

van dit optreden, terwijl de vader als zoodanig zijn bestemming in de 

zedelijke liefdesverhouding tot zijn zoon vindt. Wat nu uitvloeisel was, 
is door THOMAS tot leidende functie verheven en zoo kon ook hier 

de staat als ruimer verband tegenover het gezinsverband komen te 

staan. 
Natuurlijk staat deze opvatting van de verhouding van recht en 

zedelijkheid en van het daarmee samenhangende doel van den staat 

niet op zichzelf. Tot een innerlijke onderscheiding van rechtsorde en 

zedelijke orde was op het thomistisch standpunt niet te komen. Daar 

hij eenerzijds een hoogste natuurlijke gemeenschap aannam en ander

zijds een hoogste, aardsch, natuurlijk doel, nl. het zedelijk leven, waar
in men de voorschriften van de natuurlijke rede op volgt, moest hij 

deze twee wel aaneenkoppelen en het tweede tot doel van het eerste 
maken, om den staat met het volste recht de hoogste natuurlijke ge

meenschap te kunnen noemen en de zedelijkheid een kring toe te 
kunnen wijzen, waarbinnen zij in practijk gebracht moest worden. Ook 

hier worden we weer aan het woord van GIERKE, boven aangehaald, 

herinnerd, waarin van een gebrek aan onderscheiding tusschen staat 
en maatschappij (bij ARISTOTELES, maar evengoed bij THOMAS) 

sprake was. 

Nadat we gezien hebben, dat volgens THOMAS het staatsgezag een 

doel en taak heeft op economisch, juridisch en ethisch terrein, kunnen 
we er thans toe overgaan te beschouwen, water volgens hem toe be

hoort om dat doel te bereiken. Er zal dan opgemerkt worden, dat zijn 

doelgedachte in het bizonder haar invloed doet gelden, waar het defl 
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regeeringsvorm, de gehoorzaamheidsplicht van de staatsburgers en de 
wetgeving betreft. In de genoemde volgorde zal over deze punten ge
sproken worden. 

Regeeringsvorm. 
"N a het voorafgaande moet onderzocht worden, of het dienstiger 

voor een provincie of voor een staat is door meer dan één of door 
één geregeerd te worden. Hierover nu kan men beslissen juist op grond 
van het doel van het bestuur". Zoo begint THOMAS het 2e hoofdstuk 
van het eerste boek van zijn "Vorstenbestuur" 64). 

Er wordt onderscheiden tusschen drieërlei regeeringsvorm. De twee 

uitersten zijn dat één regeert en dat velen regeeren. Daar tusschen in 
ligt de mogelijkheid, dat weinigen regeeren. Maar elk van deze drie 
kan zich ten goede en ten kwade ontwikkelen. Is één man aan het 
hoofd van een staat geplaatst, dan verdient hij den naam koning, 
indien hij goed regeert, maar den naam tyran, indien hij niet tot wel
zijn van zijn onderdanen regeert, maar tot zijn eigen voordeel. De
zelfde uiteenloopende gebruikmaking van de macht heeft tengevolge, 
dat aan weinigen, die de regeering vormen, de naam aristocratie toe
komt, zoo ze ten goede, en de naam oligarchie, zoo ze ten kwade hun 
macht aanwenden; en aan velen respectievelijk de naam "politia" en 
democratie. Deze namen hebben natuurlijk voor ons weinig beteeke
nis 65), maar toch blijkt er wel iets uit. En wel dit, dat THOMAS niet 
alles goeds van één regeeringsvorm verwachtte, dat hij met andere 
woorden een open oog voor de werkelijkheid had en niet doctrinair 
te werk ging. Hij volgt eenvoudig de leer van ARISTOTELES op dit punt. 
Dit is de eene kant van de zaak. Er is ook een andere zijde, want 
THOMAS' waardeering van de drie ten goede uitgeoefende regeerings
vormen is niet dezelfde. Uit het feit, dat blijkbaar elke regeeringsvorm 

kan misbruikt worden, kan opgemaakt worden, dat aan elk een ge
vaarlijke kant zit. "Wanneer men tusschen twee dingen, die beide niet 
ongevaarlijk zijn, moet kiezen, moet datgene bij voorkeur gekozen 
worden, waaruit het minste kwaad volgt." En in dat opzicht staan de 
drie zijns inziens niet gelijk. Uit een monarchie komt, in het geval dat 
zij in een tyrannie ontaardt, minder kwaad voort dan uit een bestuur 

door velen, zoodra dit ontaardt. Dit laatste kan men nu met hem eens 
zijn of niet, in elk geval zegt THOMAS dit, omdat hij meent daarvoor 
steun in de practijk te vinden. Maar de eigenlijke grond van zijn voor-
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liefde voor een eenhoofdig bestuur ligt dieper: in zijn theorie, zijn doel
theorie! Aldus redeneert hij: "Hoe doeltreffender een regeeringsvorm is 
om eenheid en vrede te bewaren, des te dienstiger is ze. Immers noemen 
we dienstiger, wat meer tot het doel voert. Het is nu zonneklaar, dat de 
eenheid meer bevorderd kan worden door wat in zichzelf één is, dan 
door meer personen, evenals het beste verwarmingsmiddel is, wat in 
zichzelf warm is. Derhalve is de regeering door één persoon unttiger 
dan die door meer personen" 66). 

Er valt hier niet aan te denken een dergelijke redeneering, die zoo 
echt thomistisch en, laten we dit er bij voegen, scholastisch is, op 
haar innerlijke waarde te toetsen. Mogen we slechts dit ééne naar voren 

brengen: eenheid te bewaren eischt een continuiteit van handelwij ze, 
maar hiervoor is een allervoornaamste vereischte, dat men goed de 
consequenties van zijn daden overziet, iets, wat juist veel beter (niet 
absoluut onfeilbaar!) geschieden kan door een groep van personen 
dan door één. 

Verder is het belangwekkend hier een oogenblik CALVIJN naast 
THOMAS te leggen. Voorliefde voor één van de drie Aristotelische 

staatsvormen heeft bij CALVIJN principiëel afgedaan. "Ongetwijfeld 
- aldus CALVIJN - zou het zeer nutteloos zijn, dat particuliere personen 
zouden beredeneeren, welke de beste regeeringsvorm zou zijn in de 
plaats, waar zij leven: want het is hun niet geoorloofd te beraadslagen 
over het inrichten van een of ander gemeenebest. Bovendien zou dit ook 
niet eenvoudig kunnen worden bepaald anders dan lichtvaardig, daar 
een belangrijk deel van deze kwestie gelegen is in de omstandigheden. 
En indien men ook de regeeringsvormen zelf, afgezien van de om
standigheden, met elkaar zou vergelijken, zou het niet gemakkelijk zijn 
te onderscheiden, welke het nuttigst is, zoozeer komen ze in hun voor
waarden met elkaar overeen. Een koningschap vervalt gemakkelijk tot 
een tyrannie, maar niet veel moeilijker vervalt de regeering van de 
voornaamsten tot een partijregeering van weinigen, maar het gemakke
lijkst vervalt een volksregeering tot oproer. Indien men" (zie beneden 
over den idealen regeeringsvorm van THOMAS) "die drie regeerings
vormen, die de wijsgeeren stellen, op zichzelf overweegt, dan zou ik 
geenszins willen loochenen, dat àf de aristocratische regeeringsvorm, 
Of een vorm, die bestaat uit een juiste vermenging van haar met de 
burgerlijke regeering alle andere vormen verre te boven gaat" (CALVIJN, 

Institutie, vertaling van SIZOO, III, blz. 564). Op andere plaatsen 
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gaat hij echter verder dan deze negatieve achterstelling van het 
koningschap. Want dan luidt het: "Hoe veel vorsten laten zichzelf den 
vrijen teugel en geven zich over aan hun willekeur en machtswellust !" 
"De monarchen gelijken op geweldige stortbeken, die wijd en zijd de 
landen overstroomen. Zij willen, dat men hun wil als wijs overleg 
prijst en zij zijn van oordeel, dat alles, wat zij maar willen, precies 
zoo moet geschieden, aangezien sinds overoude tijden de koningen 
zichzelf wijs gemaakt hebben, dat hun alles geoorloofd is. En daarom 
zijn zij slechts op hun eigen voordeel bedacht en laten zij zich bij 
het bestuur van den staat alleen leiden door hun machtswellust, niet 
door wijs beleid en overleg: op deze wijze wijken zij af van de ware 

nederigheid en van het besef, dat zij menschen zijn. Ja zelfs denken 
zij dagelijks duizend kunstgrepen uit om een ander schade aan te 
doen, daar intusschen niemand er zich tegen durft verzetten, ja ook 
maar een kik geven. Maar hoe weinigen, of liever zelfs niet nauwelijks 
één uit vele duizenden, blijven er zich van bewust menschen te zijn ... 
Hoe belust zijn ze er daarentegen op niet alleen om hun macht uit te 
breiden en meer en meer te versterken, maar ook om hun onderdanen 
schade aan te doen en door menigvuldige rooverijen en plunderingen 
uit te buiten? Daardoor komt het, dat zij hun oogen en ooren sluiten 
voor de rampen en ellenden van ongelukkige menschen en hun geroep 
en gezucht gering schatten, en dat zij in die mate meer teugelloos en 

brutaal zijn als ze hooren, dat de klachten der ongelukkigen over hun 
tyrannie luider klinken" (Preek op 1 Sam. 8 : 11 v.). "Verblind door 
trotschheid zal de vorst geen hooger gezag erkennen. Dit overkomt 
vooral aan de hoogste gezaghebbers, die, wanneer hun vermogen en 
macht groot is, zóó verblind worden, dat ze nauwelijks meer weten 

menschen te zijn. Hetgeen men meer dan genoeg aan den lijve kan 
ervaren" (Commentaar op Jes. 10 : 8). "Wij weten, hoe driest de 
trotschheid der koningen is. Ja waarlijk, we zien, hoe zij gelijk zijn aan 
krankzinnigen, omdat zij meenen, dat zij niet tot het getal der sterve

lingen behooren: Zoo verblind zijn zij door de schittering van hun 
grootheid". (Comm. op Dan. 2 : 46). 

We keeren echter tot THOMAS terug. 

Wel beschouwd zien we dus twee elementen bij hem naast elkaar 
optreden, en dat wel eenerzijds zijn practische zin, die er hem niet 

blind voor doet zijn, dat er ook in andere staatsvormen dan de monar
chale goede elementen schuilen en anderzijds zijn op de theorie ge-
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gronde voorliefde voor de monarchie. Van strijd kan hier niet ge
sproken worden en dus evenmin van onderlinge verzoening, wel van 

verbinding. En die wordt dan ook toegepast. In "Vorstenbestuur" komt 
reeds tot uitdrukking de gedachte van de noodzakelijkheid den koning 
te omringen met waarborgen om het onwaarschijnlijk te maken dat 
hij tot een tyran wordt; om hem daartoe den weg af te snijden (I, cap. 
6). Maar uit de Summa Th. 67) valt gemakkelijk te zien, wat het 
ideaal is, dat hem voor oogen staat. Allen moeten eenig deel hebben 
aan de regeering en daarom is het de beste staatsinrichting, dat één 
op grond van zijn voortreffelijkheid aan het hoofd gesteld wordt, dat 
er onder hem enkelen zijn die meeregeeren, eveneens op grond van 
hun voortreffelij kheid (virtus - op dit woord valt nadruk). In zulk 
een bestuursvorm is namelijk de band met allen bewaard, zoowel 
omdat de regeerenden uit allen gekozen kunnen worden, alsook omdat 
ze door allen gekozen worden. Elke zoodanige staatsvorm nu, zegt 
THOMAS, is een juiste vermenging van koningschap, aristocratie en 
democratie. 

Van absolute koninklijke macht is dus THOAS allerminst een voor·· 
stander. Maar dat niet alleen. Hij rept ook niet van een erfelijke 
monarchie, hetgeen bevreemdend mag heeten, nu hij toch een voor

beeld daarvan voor oogen had in het Frankrijk van zijn tijd. De beste 
in virtus moet aan het hoofd van den staat staan en men vindt den 
zoodanige door keuze. Natuurlijk wil dit niet zeggen, dat THOMAS tegen 
de erfelijke monarchie zou zijn, maar alleen valt deze buiten zijn 
idealen staatsvorm. 

SCHILLING (blz. 124) bespreekt de vraag, of de beperking van de 
koninklijke macht in den idealen staat als een constitutioneele bedoeld 
is, dan wel of THOMAS bedoelt, dat de koning er verstandig aan zal 
doen het advies van het volk of zijn voornaamsten in te winnen, m. a. w. 
dat de beperking niet meer inhoudt dan het opleggen van een moreele 
plicht aan den koning. SCHILLING kiest m. i. terecht voor het eerste 

partij op grond van deze omschrijving van "wet" door THOMAS: "wet 
is een verordening, die de senaat tezamen met het volk bekrachtigd 

heeft", al moet hier dan ook het woord "constitutioneel" niet in den 
modernen zin worden verstaan. Veel scherper omschreven vinden we 

echter het antwoord op onze vraag in "Vorstenbestuur" I, c. 6, waar
uit aanstonds een aanhaling volgt. Wanneer er sprake is van een 
optreden tegen het woeden van een tyran op grond van het staats-



IETS OVER DE STAATSLEER VAN THOMAS AQUINAS 253 

gezag, waarvan als voorbeelden worden genoemd het recht van het 

volk om zelf een koning te kiezen en het recht van een hooger ge

plaatste (zie beneden), dan kan hier niet anders dan een zuiver 

"grondwettig" recht bedoeld zijn 68). 

Plicht van de Onderdanen om te gehoorzamen. 
Ook ten opzichte van de gehoorzaamheidsplicht der onderdanen 

is het algemeen belang, in de boven uiteengezette beteekenis opgevat, 
het leidend motief. Immers moest het zien van het feit, dat er naast 

goede vorsten ook zulke zijn, die hun onderdanen tyranniseeren, de 

vraag doen opkomen, of ten allen tijde ook aan de laatsten gehoor

zaamheid bewezen moest worden, een vraag, die eeuwen voor en na 

hem veel is besproken. Om de gedachten ten dezen van THOMAS in 

het licht te stellen, willen we ons een uitvoeriger aanhaling uit het zesde 

hoofdstuk van het eerste Boek van zijn "Vorstenbestuur" veroorloven, 

een aanhaling, die doet denken aan hetgeen CALVIJN in het vierde Boek 

van zijn Institutie geschreven heeft 69). 

Er dient onderscheiden te worden tusschen het geval, dat de uit

geoefende tyrannie ondragelijk is en dat, waarin ze niet alle perken te 
buiten gaat. "Vindt er geen overmaat van tyrannie plaats, dan is het 

nuttiger een matige tyrannie voor een tijd te verdragen dan door het 
optreden tegen een tyran zich in vele gevaren te verwikkelen, die 

ernstiger zijn dan de tyrannie zelf. Het kan immers voorkomen, dat 

wie tegen een tyran optreden, niet de overhand kunnen krijgen, en 

zoo de geprikkelde tyran erger gaat woeden. En kan iemand wèl de 

overhand tegen een tyran verkrijgen, dan ontstaan juist hieruit heel 
vaak de grootste oneenigheden onder het volk ... Is de overmaat van 

tyrannie onverdraaglijk, dan behoort het, volgens menigeen, tot de 

deugd van dappere mannen den tyran te dooden en zich ter bevrijding 

van de menigte aan doodsgevaar bloot te stellen. Hiervan komt ook 

een voorbeeld in het Oude Testament voor". - let wel: met dit voor

beeld is THOMAS het niet eens, zooals aanstonds blijkt - "Een zekere 

Ehud nl. stiet Eglon, den koning van Moab, die het volk van God in 
een zwaren dienst verdrukte, het zwaard in het lichaam en doodde 

hem en werd richter van het volk. Maar dit stemt met de leer van den 

apostel niet overeen. Want Petrus leert ons om niet alleen aan de 

goede en gematigde, maar ook aan de lastige heerschers met gepaste 
eerbied onderworpen te zijn, 2 Petr. 2" (bedoeld zal zijn 1 Petr. 2 : 18, 

A. St. 3-m. X 17 
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maar dit gaat over de verhouding van slaaf tot heer)." Want dit is 
genade, indien iemand om Gods wil onrecht lijdt en zwarigheid ver
draagt. Toen daarom vele Romeinsche keizers het geloof in Christus 
tyranniek vervolgden en reeds een groote menigte, zoowel van d\' 
edelen als van het volk tot het geloof bekeerd was en ze zich toch 
niet verzetten, werden de christenen geprezen, omdat ze den dood voor 
Christus geduldig en moedig ondergingen... Het geval met Ehud 

moet men meer zoo opvatten, dat hij een vijand gedood heeft dan 
een regent van het volk, zij het dan ook een tyran. Daarom leest men 
ook in het Oude Testament, dat zij gedood werden, die Joas, den 
koning van Juda ombrachten, ofschoon hij afweek van den dienst 
van God, en dat slechts hun zonen in het leven gespaard werden 
volgens het voorschrift van de wet. 

Het zou voor het staatsgeheel en zijn bestuurders gevaarlijk zijn, 
indien enkel op grond van persoonlijk initiatief sommigen een aanslag 
op het leven van de regeerende personen zouden doen, zelfs al waren 
het tyrannen. Want meestal stellen aan dergelijke gewaagde onder
nemingen eerder de slechten dan de goeden zich bloot, terwijl trouwens 
voor slechten de regeering van koningen gewoonlijk niet minder lastig 
is dan die van tyrannen, daar naar het gevoelen van Salomo Spr. 
20 : 26 een wijs koning de goddeloozen verstrooit. Uit het eigen
machtige optreden van zoo iemand zou den staat meer gevaar dreigen 
door het verlies van den koning dan verbetering door de verwijdering 
van een tyran. 

Het schijnt juister om tegen het woeden van een tyran niet op grond 
van persoonlijk initiatief van sommigen, maar op grond van het staats
gezag op te treden. Ten eerste namelijk, wanneer het tot het recht 
van het volk behoort om zich zelf een koning te kiezen, dan kan het 
zonder het recht te schenden ook den aangestelden koning weer af

zetten of in zijn macht beperken, als hij de koninklijke macht tyranniek 
misbruikt. Men moet niet denken, dat zulk een volk trouweloos handelt 
door den tyran af te zetten, zelfs al had het zich tevoren voor altijd 
aan hem onderworpen: door zich in de regeering van het volk niet 
zoo te gedragen als de taak van een koning het eischt, heeft hij het 
zichzelf op den hals gehaald, dat de onderdanen zich niet daaraan 
houden, waartoe ze zich jegens hem verbonden hebben ... Behoort 
het echter tot het recht van een hooger geplaatste aan een volk een 
koning te geven" - men denke aan de leenstelsel-verhoudingen, in 
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welk geval aan "koning" een ruimere beteekenis is te hechten, of aan 
den paus en den koning van Engeland - "dan moet men van hém 
herstel verwachten tegen de slechtheid van den tyran . " Indien men 
echter in het geheel geen menschelijke hulp tegen een tyran kan 
verkrijgen, dan moet men zijn toevlucht nemen tot den Koning van 
allen, tot God, die ter rechter tijd in den nood helpt. Het ligt in Zijn 
macht het harde hart van den tyran tot zachtheid te stemmen, naar 
het woord van Salomo, Spr. 12 : 1 (lees: 21 : 1) ... Hij zelf heeft 
de wreedheid van den koning van Assyrië, die den joden de dood 
bereidde, tot zachtheid gestemd. Hij heeft den wreeden koning Nebu
kadnezar veranderd in een verkondiger van de goddelijke macht ... 

Hij zelf is het, die, de verdrukking van zijn volk in Egypte ziende en 
hun geroep hoorende, den tyran Faraö met zijn leger in de zee ge
worpen heeft ... Immers is Zijn hand niet verkort om Zijn volk van 
tyrannen te kunnen bevrijden. Want door jesaja belooft Hij aan Zijn 
volk rust te zullen geven van moeite en verwarring en harde slavernij, 
waaronder het voorheen gediend had. Maar opdat een volk het ver
dient(!) deze weldaad van God te verkrijgen, moet het zijn zonden 
nalaten, omdat tot straf voor de zonde door de toelating van God de 
boozen de macht in handen krijgen, naar het woord des Heeren bij 
Hosea (13 : 11) Ik zal u een koning in mij n toorn geven. En in job 
(34 : 30) luidt het: Hij doet een huichelachtig mensch regeeren vanwege 
de zonden van het volk. Derhalve moet de schuld weggenomen worden, 
opdat het volk vrij worde van het juk der tyrannen." 

Elders 70) worden nog als middelen tegen den tyran genoemd: 

heilzame vermaningen, vrome gebeden en tegen de hardnekkigen het 
vonnis van de excommunicatie, welke middelen bizonder door de 
geestelijken in toepassing moeten worden gebracht, maar er wordt 
opzettelijk expres de nadruk op gelegd, dat deze toepassing geestelijk 

van aard moet zijn. 
Intusschen dienen we goed te onderscheiden. Deze beschouwingen 

van THOMAS zijn zeker van groot belang, maar men moet ze laten 
gelden voor het terrein, waarop ze toepasselijk zijn. Immers zijn ze 
van ethisch-godsdienstigen aard, maar ze bevatten geen antwoord voor 
het probleem, dat ons thans bezig houdt: de juridische afbakening 
van de grenzen van den gehoorzaamheidsplicht der onderdanen. De 
juridische oplossing van deze quaestie moet inderdaad gehaald worden 
uit de doelgedachte van THOMAS, dat wil zeggen: zoolang moet ge-



~----------.......... ........... I -

256 MR. F. BOESSENKOOL 

hoorzaamd worden, als er met recht gevreesd moet worden, dat er 

meer schade aan het gemeenebest aangedaan zal worden door het 
tegendeel. 

Omdat we hier ter plaatse niet te lang over dit zeker niet het minst 

interessante punt mogen uitweiden, willen we alleen nog de conclusie 

van SCHILLING (blz. 112) weergeven, hoewel die op het eerste gezicht 

met bovenstaande in strijd kan schijnen te zijn, een conclusie, die in 

wezen dezelfde is als waartoe WOL TZENDORFF komt ten aanzien van 

CALVIJN inzake het recht van opstand: "Es wird deshalb bei der Fest

stellung bleiben müssen, dasz Thomas von Aquin kein Recht der Revo

lution, kein Recht des verfassungswidrigen Widerstandes gegen den 

rechtmäszigen Herrscher anerkennt, sowenig als die christliche Tra
dition im übrigen". 

Hiermee kunnen we vergelijken, wat Prof. VOLLENHOVEN 71) zegt, 

nl. dat "de opheffing van den plicht der onderdanen aan de overheid 

te gehoorzamen zóó verschrikkelijke gevolgen heeft voor het "natuur

lijke" leven, dat de kerk zelfs ten aanzien van de slechtste overheid 
hier de uiterste reserve in acht heeft te nemen." 

Inderdaad zijn deze conclusies in overeenstemming met THOMAS' 

uitspraken, maar men moet toch niet vergeten, dat in zulke woorden 

de pracfische THOMAS spreekt, die wel inziet, dat men in het staats

Ieven geen anderen regel stellen kan. In zijn theorie evenwel legt hij 

toch den nadruk op het doel, dat van boven af bepaald wordt, in casu 

door de kerk, die toch gprechtigd is in te grijpen, ook al onthoudt zij 
zich hiervan om wij ze redenen. 

Wetgeving. 

Als derde punt, waarin bij THOMAS de doelgedachte een groote rol 

speelt, noemden we boven zijn theorie over de wetgeving. Dit punt 

willen we echter niet alleen van dit oogpunt uit beschouwen en daarom 

zal het geoorloofd zijn de behandeling van dit onderwerp eenigszins 

breeder op te vatten. Dat intusschen zijn grondgedachte niet naar den 

achtergrond is gedrongen, zal nader blijken. 

In het tweede deel van zijn Summa Theologica en wel in het tweede 

stuk daarvan behandelt THOMAS de deugden. We moeten er wel even 

aan wennen te zien, dat, wanneer de christelijke deugden van geloof, 

hoop en liefde afgehandeld zijn, daarop onmiddellijk volgt de uiteen

zetting aangaande de van de heidensche oudheid overgeleverde deug-
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den van verstand (of wijsheid, prudentia), rechtvaardigheid, dapper
heid en matigheid, maar de behandelingswijze van THOMAS doet de 
discrepantie van deze zoo verschillende grootheden niet bizon der op
vallen. Hier is het ons nu te doen om hetgeen hij van de rechtvaardig
heid zegt. De rechtvaardigheid nu in engeren zin genomen (want deze 
deugd kan ook in ruimeren zin opgevat worden), verschilt in dit 
opzicht van de andere genoemde deugden, dat deze laatste den mensch 

alleen volmaken in datgene, wat de verhouding tot hemzelf betreft, 
terwijl de rechtvaardigheid aan den dag treedt, door de houding, die 
iemand ten opzichte van een ander aanneemt. Bij de overige deugden 
komt de gezindheid van den gene, die handelt, in aanmerking, maar 
de werkzaamheid van de rechtvaardigheid wordt afgebakend naar de 
richtlijn van het rechtvaardige, het recht, dat een objectief gegeven is. 
Het recht is dus het voorwerp van de rechtvaardigheid 72). De recht
vaardigheid is de deugd, die aan elk het zijne geeft. 

In het recht komt nu een zekere gelijkheid tot uitdrukking. Hiermee 
legt THOMAS een diepe gedachte bloot, nl. door het uit te spreken, 
dat het recht zoekt naar evenwicht. Deze gedachte wordt echter niet 
uitgewerkt, maar dient alleen om te komen tot een indeeling van het 
recht. Wel komt hij op grond hiervan op een andere plaats 73) tot de 

merkwaardige conclusie, dat er tusschen vader en zoon eigenlijk niet 
van rechtvaardigheid gesproken kan worden, evenmin als tusschen 

heer en slaaf, omdat hier van evenwicht geen sprake kan zijn, daar, 
wat van den zoon is, van den vader, en wat van den slaaf, van den 
heer is! 

De door het recht nagestreefde gelijkheid kan van tweeërlei aard 
zijn, nl. een gelijkheid, die uit de natuur der zaak zelf voortvloeit, en 
een gelijkheid, die men slechts als zoodanig beschouwt op grond van 
afspraak. Aan het eerste beantwoordt het natuurrecht (ius naturaIe), 
aan het tweede het positieve recht (ius positivum). Bij zijn omschrij
ving van wat er onder positief recht moet verstaan worden, toont nu 
THOMAS zijn onbelemmerden wijden blik. Hieronder is immers niet alleen 
te begrijpen, wat van staatswege, hetzij door het geheele volk, hetzij 
door den vorst, is vastgesteld, maar ook wat twee (of meer) private 
personen onderling hebben afgesproken 74). Het verband echter, waarin 
deze vaststelling van het recht van staatswege of de aanspraak door 

particuliere personen met de gelijkheid gebracht wordt, doet de vraag 
opkomen, of deze bepalingen en afspraken nu ook in eigenIijken zin 
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recht zijn, wanneer niet aan dit bedoelde evenwicht gedacht, of daar
mee rekening gehouden is. 

Een andere, ook- bij THOMAS opgekomen, vraag is deze, of er wel 
natuurrecht bestaat, daar dit immers naar den aard van den thomis
tischen gedachtengang onveranderlijk moet zijn en, naar anderen meen
den, geen uitzonderingen toe mag laten. Een voorbeeld van een natuur
rechtelijke regel is, dat men datgene, wat men in bewaring heeft ge-

kregen, terug moet geven. Ware, zegt THOMAS, de menschelijke natuur 
onveranderlijk en zonder gebreken, dan zou inderdaad deze regel steed<; 
opgevolgd moeten worden, maar omdat dit niet het geval is, zal men 
aan een krankzinnige of een vijand van het vaderland niet het in 

bewaring gegevene terug behoeven te geven. Dit komt dus niet, door
dat er geen natuurrecht zou zijn, maar door de genoemde eigen
schappen van de menschelijke natuur. De menschelijke wil all één kan 
onmogelijk iets, wat met het ius naturale in strijd is tot recht maken, 
b.v. vaststellen, dat diefstal geoorloofd is 75). 

Maar hiermee is de onaantastbaarheid van het natuurrecht nog 
maar ten deele in 't licht gesteld. Er is een bonum, dat onafhankelijk 

van de Goddelijke wil bestaat: dat blijkt ook hier. Niet alleen bij het 
menschelijke recht is de onderscheiding van natuurrecht en positief 
recht te maken, maar deze is ook toepasselijk op het ius divinum, het 
Goddelijk recht, zoodat hij tot deze kernachtige (maar niet te aan

vaarden!) uitspraak komt: "Er zijn in de Goddelijke wet sommige 
dingen voorgeschreven, omdat ze goed zijn, en verboden, omdat ze 
verkeerd zijn; andere dingen echter zijn goed, omdat ze voorgeschreven, 
en slecht, omdat ze verboden zijn" 76). 

Hoezeer THOMAS van de absoluutheid van het natuurrecht door
drongen is, blijkt dan verder vooral bij zijn uiteenzetting over de 
eeuwenoude onderscheiding van het recht in drie deel en, in natuur
recht, ius gentium (waarvoor moeilijk een aequivalente uitdrukking in 

onze taal is te vinden) en burgerlijk recht (ius civile), welk laatste 
overeenstemt met het door THOMAS ook ius positivum genoemde. Het 

ius gentium is daarentegen een soort van natuurrecht. "Het natuur
recht is volgens zijn aard gelijkgemaakt of aangepast aan iets anders. 
Dit kan echter op tweeërlei wijze opgaan: ten eerste naar de absolute 
beschouwing van het ding zelf, zooals het mannelijke op grond van 
zijn wezen aangepast is aan het vrouwelijke om daaruit tot het aanzijn 
te roepen ... ; ten tweede is iets natuurlijkerwijze aan iets anders aan-
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gepast, niet volgens het absolute wezen van het ding zelf, maar naar 

iets, dat daaruit volgt, b.v. het eigendomsrecht over bezittingen. Want 

indien deze akker absoluut beschouwd wordt 77), heeft hij niets aan 

zich, waarom hij eerder van dezen dan van genen is; maar indien hij 

beschouwd wordt van het oogpunt van de beste bebouwingswijze uit 

en van vreedzaam akkergebruik, dan is hij van dat gezichtspunt uit 

er toe aangepast om van den een en niet van den ander te zijn" 78). 

Hieruit blijkt dus, dat THOMAS twee soorten van natuurrecht kent, 

een primair, dat rechtstreeks uit de natuur voortvloeit, zonder dat er 

redeneering bij toegepast behoeft te worden, en een secundair, waartoe 

men eerst door gevolgtrekking komt, dat meer in bizonderheden afdaalt 

en bij gevolg aan meer uitzonderingen onderhevig is. Aan het primaire 

natuurrecht zijn dan ook niet alleen de menschen, maar ook de andere 

levende wezens onderworpen, al is dan ook met deze opsomming: 

verbinding van het mannelijke en het vrouwelijke, voortbrenging en 

grootbrenging van kroost, dat gedeelte, dat óók voor de dierenwereld 

geldt, vrijwel uitgeput. 

Met bizondere helderheid heeft THOMAS de onderlinge verhouding 

van de deelen van het recht uiteengezet in de twaalfde lectio op het 

Vijfde Boek van de Nicomachische Ethiek. SCHILLING verklaart hier

omtrent zelfs: "Die Theorie überragt an Klarheit, Gründlichkeit und 

Tiefe alles, was uns an naturrechtlichen Gedanken bisher begegnet 

ist" 79). We laten thans rusten de vraag, welke elementen van de 

volgende beschouwingen van THOMAS zelf zijn en welke aan ARISTOTE

LES ontleend zijn, op welke vraag men trouwens het antwoord bij 

SCHILLING op de zoo juist genoemde plaats kan vinden. - Wat is 

het onderscheid tusschen natuurrecht en positief recht? (We gebruiken 

in navolging van THOMAS hier den term "positief recht" en niet "ius 

civile", hoewel hetzelfde deel van het recht met beide woorden bedoeld 

wordt: de eerste term legt echter meer den nadruk op het feit, dat 

het door menschelijke regeling vastgesteld is.) Het natuurrecht geldt 

altijd en overal, zagen we. Van het positieve recht geldt evenwel, dat 

de inhoud ervan, voordat het werd vastgesteld, geheel onverschillig 

was. Eerst na de vaststelling van den inhoud wordt het in acht nemen 

daarvan een rechtvaardige daad en de overtreding een onrechtvaardig

heid. Zoo is het loskoopen van krijgsgevangenen een natuurrechtelijke 

plicht, maar de bepaling van den prijs behoort tot het positieve recht 

en hoeft dus niet overal gelijk te zijn. Door THOMAS wordt ook tot het 
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positieve recht gerekend het toekennen van bepaalde voorrechten aan 
afzonderlijke personen, hetzij door den staat als geheel, of door den 
regeerenden vorst; en verder behooren daartoe volgens hem ook de 

door den rechter uitgesproken vonnissen. Ook deze beide laatste 
groepen. van rechtsregelen worden door THOMAS gezien onder den 
gezichtshoek van verbizondering van het natuurrecht. Dus toch natuur
recht? zal men vragen. THOMAS antwoordt: "Het wettelijk of positief 
recht komt altijd voort (oritur) uit het natuurrecht". Er is echter 
tweeërlei "voortkomen". En wel ten eerste zooals het ius gentium 
voortkomt uit het natuurrecht, immers langs den weg van concIudeeren 
uit grondbeginselen. Langs dezen weg kan men echter niet tot het 
positieve recht komen, omdat dan ook het positieve recht overal en 
altijd geldig moest zijn, hetgeen met zijn wezen in strijd zou zijn. 
De andere weg, waarlangs het eene deel van recht uit het andere 
voortkomt, is die van de nadere bepaling (per modum determinatio
nis) : zoo komt al het positieve recht uit het natuurrecht voort: volgens 
natuurrecht moet de dief gestraft worden; de mate en de wijze van de 
straf is een vraag van nadere bepaling en derhalve van positief recht. 
Maar niet alle positief recht is goed, zegt THOMAS. Het bewijs daarvoor 
wordt aan ARISTOTELES ontleend. Deze had nl. als voorbeeld van een 

onderscheiding, die iemand wegens aan den staat bewezen diensten ten 
deel viel, aangehaald het brengen van offers aan dien persoon. Daaraan 

wordt nu door THOMAS deze commentaar toegevoegd: "volgens natuur
recht is het rechtvaardig, dat aan den weldoener eer bewezen wordt, 
maar dat goddelijke eer bewezen wordt aan een mensch, dat spruit 
voort uit de menschelijke dwaling" 80). 

Onze aandacht verdient in dit verband THOMAS' houding tegenover 
de slavernij. Een absolute verdediging daarvan levert hij niet: zij valt 
bij hem niet onder het absolute natuurrecht; maar stellig wel een 
relatieve door haar door de rede afleidbaar uit het natuurrecht, d. w. z. 
als behoorende tot het secundaire natuurrecht te verklaren. Het nut van 
de slavernij wil hij niet ontkennen, noch voor den slaaf, die zoodoende 

de leiding van den wijzere ontvangt, noch voor den heer, die door 
hem geholpen wordt 81). Ook wanneer men behoorlijk den tijd, waarin 

THOMAS leefde, in aanmerking neemt, valt toch een dergelijke prin
cipieele houding alleen te verstaan van uit de geesteshouding van zijn 

tijdgenooten en niet het minst van de kerkvaders. Bij deze sluit zich 
THOMAS steeds gaarne aan en ook zij hadden de slavernij relatief ge-
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rechtvaardigd, zij het dan ook bij hen op grond van het door de zonde 
gewijzigd natuurrecht. Er was niemand in THOMAS' tijd, voor wien 
de slavernij een probleem was. 

Boven werd gezegd, dat THOMAS de gedachte, dat in het recht de 
idee van het evenwicht tot uitdrukking wordt gebracht, gebruikt om 
daarmee tot een indeeling van het recht te komen. Hij doet dit ook 
nog op een andere wijze als boven vermeld. Gaat het om een tot 
uitdrukking brengen van een gelijkheid tot een ander, dan zal de aard 
van die gelijkheid afhangen van wat of wie die ander is. Hoewel nu 
o. i. hier vele onderscheidingen zouden zijn te maken, komt THOMAS 

slechts tot een scheidslijn tusschen twee groepen. "De ander" kan nl. 
andere zijn zonder meer (simpliciter), zooals bij twee menschen, van 
wie de een niet onder den ander is, maar beide onder den vorst van 

den staat zijn; èn "ander" kan zijn, wat in zekeren zin een deel van 
iemand is: dit geldt van den zoon ten aanzien van den vader en van 

den slaaf ten aanzien van zijn heer; niet, zooals uitdrukkelijk uit
gesproken wordt, van de vrouw ten aanzien van den man. Daarom 
bestaat er naast het recht zonder meer ook nog een vaderlijk recht 
en een heerenrecht (ius paternum en ius dominativum), maar deze 
beide zijn slechts recht tot op zekere hoogte, quoddam ius. We noemen 

het wel recht, maar het is het eigenlijk niet. De oorzaak ervan is, dat 
de zoon en de slaaf in zooverre ze zoon en slaaf zijn, niet zelfstandig 

zijn, maar slechts hun vader of hun heer vertegenwoordigen. Er is 
geen diversitas, geen verschil tusschen den een en den ander, dus is 

er geen recht in eigenlijken zin tusschen hen mogelijk. Bij man en 
vrouw is het zoo, dat ze in onmiddellijke verhouding staan tot de huis
gemeenschap, als zoo danig niet in elkaar opgaan, maar zelfstandig 
naast elkaar staan, derhalve een rechtsverhouding in eigenlijken zin 
mogelijk maken. Maar het recht, dat tusschen deze twee bestaat, zegt 
THOMAS, is niet zonder meer een ius politicum, maar meer een ius 
oeconomicum, waarvan boven reeds sprake was. Afgezien van de drie 
genoemde verhoudingen: vader-zoon, man-vrouwen heer-slaaf, staan 
alle andere verscheidenheden der personen in onmiddellijke relatie tot 
de gemeenschap van den staat, hetgeen de reden ervan is, dat daarbij 

steeds van "recht volgens de volmaakte aard van de rechtvaardigheid" 
gesproken kan worden 82). (Slot volgt). 

1) JOZEF GREDT O.S.B., Die Aristotelisch-Thomistische Philosophie I, 1935, 
blz. 2-3. 
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2) Dr. J. H. E. J. HOOGVELD, Inleiding tot leven en leer van St. Thomas van 
Aquino, 1929, blz. 18 v., 33 v. 

3) Vgl. A. D. SERTILLANGES, S. Thomas d'Aquin, Paris, 1925 I, blz. 70v. 
4) Summa Theologica, Prima pars, Quaestio 25, articulus 1 ad 2: "oportet 

quod actus sit nobilior potentia". Deze en de hier volgende citaten zijn ontleend 
aan de uitgave van de Summa Theologica bij P. LethieIIeux, Parijs 1927. 

5) De Principiis naturae (uitgave Opuscula Omnia I LethieIIeux 1927, blz. 8): 
Sic ut omne, quod est in potentia, potest dici materia, ita omne a quo habet 
aliquid esse, quodcumque esse sit illud, sive substantiale, sive accidentale, potest 
dici forma. 

6) Summa contra Gentiles I1, 52: omnis forma et actus est in potentiaante
quam esse acquirat. 

7) Anderzijds treedt de Platonische idee verscherpt naar voren, wanneer 
THOMAS het niet-bereikt-hebben van de volmaaktheid een "lijden" noemt. S. th. 
I, q. 25, I, c "Patitur unumquodque ecundum quod est deficiens et imperfec
tum". Het gaat in dat verband ook over de tegenstelling potentia en actus. 

8) Summa Theologica I, t. a. p. ad primum: potentia activa non dividitur 
contra actum, sed fundatur in eo; nam unumquodque agit secundum quod est 
actu". Hij gaat dan verder: "potentia vero passiva dividitur contra actum; nam 
unumquodque patitur secundum quod est in potentia". 

9) S. th. I q. 77, art. 3, c: potentia secundum illud quod est potentia, ordi
natur ad actum. Unde oportet rationem potentiae accipi ex actu ad quem ordi
natur; et per consequens oportet quod ratio potentiae diversificetur, ut diversi
ficatur ratio actus. 

10) De ente et essentia, Opusc. I, p. 156: Talis invenitur habitudo materiae et 
formae, quod forma dat esse materiae: et ideo impossibile est esse aliquam 
materiam sine forma. 

11) S. th. I, q. 3, art. 1, c secundo: Licet in uno et eodem, quod exit de 
potentia in actum, prius sit tempore potentia quam actus, simpliciter tarnen 
actus prior est potentia, quia quod est in potentia, non reducitur in actum nisi 
per ens actu. Vgl. t. a. p. art. 8, c tertio: potentia posterior actu simpliciter. 

12) S. th. I, q. 77, art. 3,ad 1 urn: actus, Iicet sit posterior in esse, est tarnen 
prior in intentione, et secundum rationem, sicut finis in agente. 

13) S. th. I, q. 82, art. 3, ad secundum: illud quod est prius generatione et 
tempore, est imperfectius; quia in uno eodemque potentia tempore praecedit 
actum, et imperfectio perfectionem. Sed illud quod est prius simpliciter, et 
secundum naturae ordinem, est perfectius; sic enim actus est prior potentia, 
vgl. Summa contra GentiIes I1, cap 52, 7e alinea. 

14) Als voorbeeld zij hierop gewezen, dat naar de leer van THOMAS "het 
goede" als rede-idee verabsoluteerd wordt, wanneer hij zegt, dat God nood
zakelijkerwijs het goede wil: S. th. I, q. 19 passim. Of zooals we het bij HOOG
VELD, a. w. blz. 179 vinden: "God wil het kwade niet, omdat het kwaad is; 
het is niet eerst daardoor kwaad, dat God het niet wil. Zoo zou men zelfs 
komen tot Godslastering, want zoo zou God b.V. kunnen willen dat onwaarheid 
spreken goed was." Wil men deze redeneering vanwege haar al te formeel
logicistisch karakter verwerpen, zoo dient men toch te bedenken, dat achter 
dit formeel-logisch rede-beleid een materiëele grondgedachte schuilt en dat hier 
een wezenlijke overtuiging spreekt, die ons voor de ernstige vraag plaatst, hoe 
het mogelijk is, dat iemand tot zulk een overtuiging kan komen O. i. ligt de 
verklaring in de wijze, waarop men in Roomschen kring tot de voorstelling van 
God komt. Naar thomistischen trant wordt immers een der menschelijke eigen
schappen, zijn rede, tot de voornaamste eigenschap geproclameerd en tevens 
verabsoluteerd, en practisch overheerscht dit denkproduct de in dien kring gang
bare Godsvoorstelling. Het menschelijk denkproduct laat de prediking van de 
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Schrift niet voldoende aan het woord komen en zoo gaat men van God "aard
scheIijk" denken. Dat is o. i. de practische (wrange!) vrucht van de hooge voor
stelling, die men zich van de natuurlijke rede (tegenover de bovennatuurlijke 
genade) maakt. Men wordt menschelijk-kortzichtig in zijn redeneeringen over 
God, wanneer men zich niet steeds door Zijn Woord laat leiden! 

15) Summa contra Gentiles I, cap. XVI-XVIII; S. th. I, 2, 3 primo; I, art. 
3, 2 vgl. de Ente et Essentia, Opusc. omnia, I, blz. 156. 

16) Of "actus perfectissimus", zooals S. c. Gent. 11, cap. 52 gezegd wordt. 
17) Een stelling, waarop men na lezing van het voorafgaande reeds 

uitzien moest, vooral omdat het gebruik van 't woord "materia", zoowel voor 
de stoffelijkheid als voor de technisch-philosophische aanduiding van wat ook 
"potentia" genoemd wordt, de gedachte kon doen rijzen, alsof we in de sub
stantiae intellectuales reeds de trap van de actus purus bereikt hadden. -
Overigens is het duidelijk, dat in het stelsel van THOMAS de engelen een 
hoogere plaats innemen dan de mensch - een gedachte, waarvoor de Schrift (het 
bestaan van de engelen kan toch niet uit de natuur worden afgeleid?) geen 
aanleiding geeft, eerder voor het tegendeel. 

Zoowel het een als het ander doet de gedachte bij ons opkomen, of er aan 
de "materia" van THOMAS niet nog Platonische smetten kleven, - al spreekt 
THOMAS zich dan ook uitdrukkelijk tegen het Manicheïsme uit (Summa c. Gent. 
11, 44 Praeterea). 

18) Summa contra Gentiles, 11, 54: Unde, in compositis ex materia et forma, 
nec materia nec forma potest dici ipsum quod est nec etiam ipsum esse; forma 
tarnen potest dici quo est, secundum quod est essendi principium. Ipsa autem 
tota substantia est ipsum quod est; et ipsum esse quo substantia denominatur 
ens. In substantiis autem intellectualibus, quae non su nt ex materia et forma 
compositae, forma est quod est, ipsum autem esse est actus et quo est; et propter 
hoc in eis est unica tantum compositio actus et potentiae, qua scilicet est ex 
substantia et esse, quae a quibusdam dicitur ex quod est et esse, vel ex quod 
est et quo est. In substantiis autem compositis ex materia et forma est duplex 
compositio actus et potentiae: prima quidem ipsius substantiae, quae componitur 
ex materia et forma; secunda vero, ex ipsa substantia jam composita et esse; 
quae etiam potest dici ex quod est et esse, vel ex quod est et quo est. Sic 
igitur patet quod compositio actus et potentiae est in plus quam compositio 
formae et materiae; unde materia et forma dividunt substantiam materialem, 
potentia autem et actus dividunt ens commune. 

19) S. th. J, 4, 3, ad tertium: ... prout Deus est ens per essentiam, et alia 
per participationem. 

20) Vgl. FERD. SASSEN, Thomas van Aquino, in Serie: Helden van den 
geest, Deel IX. 

21) E. PRZYW ARA, Analogia Entis, 1932. 
22) Tot beter verstand van de begrippen geef ik hier voor den belangstellenden 

lezer de verklaring van "univoce" en "aequivoce", zooals ik die vond in een 
noot in de bovengenoemde uitgave van de Summa theol. I. blz. 79 (1 e kolom): 
Univocus terminus est qui aliquid significat quod eadem vel simili rationc 
congruit. Sic homo dicitur univoce de Petro, Paulo et de quolibet alio homine; 
animal univoce dictur de equo, lupo etc. - Si e contra res per nomen significata 
penitus diversa in diversis sit, terminus est aequivocus. v.g., leD dicitur aequi
voce de quadrupede et de quodam signo Zodiace. - Terminus analogus dicitur 
qui plures res significat, quae nec eadem omnino, nec penitus diversae sunt, 
sed aliqua proportione conveniunt. v.g., caput dicitur secundum analogiam de 
membro corporis, et de duce (Gonzalez). 

23) Zie Summa theol. J, 4, 3; I, 13, 5, 6 en 10 e. a. Summa contra Gent. 
J,32-34. 
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24) S. th. J, 13, 5c Non enim possumus nominare Deum nisi ex creaturis 
vgI. art. I. 

25) Vgl. DR. FERD. SASSEN, a. w. p. 76. 
26) S. th. J, I, I, c. Ad ea etiam quae de Deo ratione humana investigari 

possunt, necessarium fuit hominem instrui revelatione divina; quia veritas de 
Deo rationem investigata, - a paucis, - et per longum tempus, - et cum admix~ 
tione muItorum errorum homini proveniret. 

27) S. th. t. a. p. ad secundum: Unde theologia, quae ad sacram doctrinam per
tinet differt, secundum genus, ad illa theologia quae pars philosophiae ponitur. 

28) CICERO, De Republica J, 25, 39: est ... respublica res populi; populus 
autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multi
tudinis, juris consensu et utilitatis communione sociatus. 

29) S. th. I, 11, 105, art. 2c : ... populus est coetus muItitudinis, iuris consensu 
et utilitatis, communione sociatus. Unde ad rationem populi pertinet utcommu
nicatio hominum ad invicem justis praeceptis legis ordinetur. Est autem duplex 
communicatio hominum ad invicem; una quidem quae fit auctoritate principum: 
alia autem quae fit propria voluntate privatarum personarurn. Et quia voluntate 
uniuscujusque disponi potest quod ejus subditur potestati, ideo auctoritate prin
cipum, quibus subjecti sunt homines oportet quod judicia inter homines exer
ceantur, et poenae malefactoribus inferantur. Potestati vero privatarum perso
narum subduntur res possessae, et ideo propria auctoritate in his possunt sibi 
invicem communicare, puta emendo, vendendo. 

O. i. wordt in den grond der zaak dezelfde gedachte uitgesproken (waaruit 
nI. een aanvoelen van de onderscheiding tusschen publiek- en privaatrecht blijkt) 
door ARISTOTELES zelf in zijn Politica, 1261a:ou p,óvov (J' èx 7rÀeIÓVWV .xv;;rpw7rwv 
€fTTllI -h 7rÓÀI<;, .xÀÀO< y.cd è~ el(Jel daxtpepóvTWV. oû yo<p yiveTlxl 7róÀ!t; è~ óp,o[wv. 
erepov yo<p rr/)P,!,ux'XJ~ x~! 7róÀtt; enz. vgI. THOMAS' Comm. hierop. 

30) S. th. 2, I1, q. 58, art. 5 en 6; en q. 61, art. 1-3. 
31) OTTO SCHILLING, Die Staats- und Soziallehre des heiligen Thomas von 

Aquin, 2e dr., blz. 48. 
32) De woorden "cum civitas non sit nisi congregatio hominum" in THOMAS' 

Commentaar op de Politica van Aristoteles kunnen o. i. niet als bewijs van het 
tegendeel worden aangehaald. 

33) De Regno, ook wel De Regimine Principum genoemd (waarvan ik gebruik 
de editie uitgekomen in de Opuscula Omnia r, Lethielleux, Parijs 1927, blz. 
312 v.): Est autem unicuique hominum naturaliter insitum rationis lumen, quo 
in suis actibus dirigatur ad finem. Et si quidem homini conveniret singulariter 
vivere, sicut muItis ani mali urn, nullo alio dirigente indigeret ad finem, sed ipse 
sibi unusquisque esset rex sub Deo summo rege, in quantum per lumen rationis 
divinitus datum sibi, in suis actibus se ipsum dirigeret. Naturale autem est 
homini ut sit animal soc~ale et politicurn, in multitudine vivens, magis etiam 
quam omnia alia animalia, quod quidem naturalis necessitas declarat. Aliis enim 
animalibus natura praeparavit cibum, tegumenta pilo rum, defensionem, ut dentes, 
cornua, ungues, vel saltem velocitatem ad fugam. Homo au tem institutus est 
nullo horum sibi a natura praeparato, sed loco omnium data est ei ratio, per 
quam sibi haec omnia officio manuum posset praeparare, ad quae omnia prae
paranda unus homo non sufficit. Nam unus homo per se sufficienter vitam 
transigere non posset. Est igitur homini naturaie, quod in societate multorum 
vivat. Amplius altis animalibus insita est naturalis industria ad omnia ea quae 
sunt eis utilia vel nociva, sicut ovis naturaliter aestimat lupum inimicum. Quae
dam etiam animal~a ex naturalia ndustria cognoscunt aliquas herbas medicinales 
et alia eorum vitae necessaria. Homo autem horum quae sunt suae vitae 
necessaria, naturalem cognitionem habet solum in communi, quasi eo per ratio
nem valente ex universalibus principiis ad cognitionem singulorum quae neces-
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saria sunt humanae vitae pervenire. Non est autem possibiIe quod unus homo 
ad omnia hujusmodi per su am rationem pertingat. Est igitur necessarium homini, 
quod in multitudine vivat, ut unus ab alio adjuvetur, et diversi ctiversis invenien
dis per rationem occuparentur puta, unus in medicina, alius in hoc, alius in 
alio. Hoc etiam evidentissime declaratur per hoc quod est proprium hominis 
locutione uti, per quam unus homo aliis suum conceptum totaliter potest expri
mere. Alia quidem animalia exprimunt mutuo passiones su as incommuni, ut 
canis in latratu iram, et alia animalia passiones su as diversis modis. Magis 
igitur homo est communicativus alteri quam quodcumque aliud animal, quod 
gregale videtur, ut grus formica et apis. 

Vgl. THOMAS' Commentaar op de Ethiek van ARISTOTELES Lib. I, lectio 1. 
34) Commentaar op de Politica van ARISTOTELES, Liber I, Lectio 1, r: sicut 

vicus constituitur ex pluribus domibus, ita civitas ex pluribus vicis. Secundo 
dicit, quod civitas est communitas perfecta, quod ex hoc probat, quia cum 
omnis communicatio omnium hominum ordinetur ad aliquid necessarium vitae, 
illa erit perfecta communitas, quae ordinatur ad hoc, quod homo habeat suffi
cienter quicquid est necessarium ad vitam, talis autem communitas est civitas. 
Est enim de ratione civitatis, quod in ea inveniantur omnia, quae sufficiant ad 
vitam humanam, sicut contingit esse. Et propter hoc componitur ex pluribus 
vicis, in quorum uno exercetur ars fabrilis, ,in alio ars textoria, et sic de aliis, 
unde manifestum est, quod civitas est communitas perfecta. Tertio osten dit ad 
quid civitas ordinata sit, est enim primitus facta gratia vivendi, ut scilicet 
homines sufficienter invenirent unde vivere possent. 

35) Comm. Pol., t. a. p. 1 b: Est enim communitas quoddam totum, in omnibus 
autem totis, talis ordo invenitur, quod illud totum quod in se includit aliud 
totum, sit principalius, sicut paries est quoddam totum, et quia includitur in hoc 
toto ql10d est dom us, manifestl1m est quod domus est principalius totum, et 
similiter communitas quae includit alias communitates est principalior. Mani
festum est autem, quod civitas includit omnes alias. Nam et domus et vici 
sub civitate comprehenduntur, et sic ipsa communitas politica est communitas 
principalissima. 

3G) T. a. p. 1, r: ex eius esse provenit, quod homines non solum vivant, sed 
quod bene vivant, inquantum per leges civitatis ordinatur vita hominum ad 
virtutes. Vgl. Comm. Ethiek, Lib. I, Lectio 1, 4. 

37) T. a. p. 1, m: nihil aliud est domus, quam quaedam communitas secundum 
naturam constituta in omnem diem. 

:lH) T. a. p. 1, s: lIlud quod est optimum in unoquoque, est finis, et cuius 
gratia aliquid fit, sed habere sufficientiam est optimum: ergo habet rationem 
finis. Et sic cum civitas sit communitas habens per se sufficientiam vitae, 
ipsa est finis praemissarum communitatum. 

39) Ter voorkoming van misverstand zij er op gewezen, dat THOMAS, in 
tegenstelling met ARISTOTELES onderscheidt tusschen den mensch als animal 
sociale (= maatschappelijk-gebonden levend wezen) en als animal poli ti cum 
(staatkundig-gebonden levend wezen). In ons verband gaat het alleen over 
's menschen laatste hoedanigheid. 

40) T. a. p. 1, x. 
41) O. GIERKE, Das deutsche Genossenschaftsrecht III, § 3, noot 32. 
42) Comm. Pol. III, Lectio 3, a (tegen het einde), vgl. MENZEL, Griechische 

Staatssoziologie, in Zeitschr. für öffentliches Recht, 20 Febr. 1936, blz. 9 V.v. 
4:J) E. TROEL TSCH, Die Soziallehren der christlichen Kirchen, 1923, blz. 

316---317. 
44) GlERKE zegt trouwens reeds van den staat van ARISTOTELES, dat hij meer 

Gesellschaft dan Staat is. 
45) S. th. I, q. 65, art. 2c: oml1es partes sunt propter perfectionem totius, 
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sicut et materia propter formam; partes enim sunt quasi materia totius. En 
S. th. 2, Il, q. 64, art. 2c: Om nis autem pars ordinatur ad totum ut imperfectum 
ad perfectum; et ideo omnis pars naturaliter est propter toturn. 

46) De redeneering (die essentiëel aan die van ARISTOTELES gelijk is) ver
loopt als volgt (Comm. Pol. 11, Lectio I, h): Civitas est naturaliter quaedam 
muititudo, muititudo autem opponitur unitati. Unde si civitas fuerit magis una 
quam deberet, iam non esset civitas, sed ex civitate fieret dom us, et iterum, si 
haec domus uniretur plus quam deberet ex domo, non remaneret nisi unus homo. 
Nullus enim dubitat quin una domus est magis unum quam civitas, et magis 
unus homo est unum quam domus. Unde si etiam aliquis posset facere, quod 
in tota civitate esset tanta unitas, sicut in una domo, non deberet hoc face re, 
quia sic destrueretur civitas. Sed quia aliquis posset dicere, quod Socrates not] 
intellegebat de unitate quae excludit muititudinem personarurn, sed de unitate 
quae excludit dissimiIitudinem, ideo subiungit, quod civitas non solum debet 
esse ex pluribus hominibus, sed etiam oportet esse ex differentibus specie, idest 
ex hominibus diversarum conditionum. Non enim fit civitas ex hominibus, qui 
su nt totaliter similes secundum conditiones. 

47) Comm. Ethiek, I, Lectio I, 5: hoc toturn, quod est civilis multitudo, vel 
domestica familia, habet soIam unitatem ordinis, secundum quam non est aliquid 
simpliciter unum. Et ideo pars eius totius, potest habere operationem, quae non 
est operatio totius, sicut miles in exercitu habet operationem quae non est 
totius exercitus. Habet nihilominus et ipsum totum aliquam operationem, quae 
non est propria alicuius partium, sed totius, puta conflictus totius exercitus. Et 
tractus navis cst operatio multitudinis irahentium navem. Est au tem aliquid 
toturn, quod habet unitatem non solum ordine, sed compositione, aut colligatione, 
vel etiam continuitate, secundum quam unitatem est aliquid unum simpliciter; 
et ideo nulla est operatio partis, quae non sit totius. 

48) De Malo, q. IV, art. 4. 
49) KURZ, blz. 25-26 meent te moeten verklaren, dat in de vereemgmg van 

de menschelijke en de goddelijke natuur volgens THOMAS gen unitas ordinis 
aanwezig is. Maar THOMAS ontkent alleen, dat deze vereeniging met de drie 
door hem (THOMAS) opgesomde wijzen van vorming van een eenheid mag 
gelijk gesteld worden. Het ligt in de lijn van THOMAS deze eenheid in Christus 
wel een unitas ordinis te noemen, maar er tevens aan toe te voegen, dat er nog 
wel meer van deze verhouding valt te zeggen. 

50) Bonum commune est maius et divinius quam bonum uni us. 
31) S. th. 1, 11, 113, 9 ad 2: si accipiatur utrumque in eodem genere; waarop 

volgt: sed bonum gratiae unius maius est quam bonum naturae totius universi. 
52) Comm. Pol. I, Lectio I, s: Finis rerum naturalium est natura ipsarum. 

Sed civitas est finis praedictarum communitatum, de quibus ostensum est quod 
sunt naturales, ergo civitas est naturalis ... lIIud dicimus esse naturam unius
cuiusque rei, quod convenit ei quando est ei us generatio perfecta, sicut natura 
hominis est, quam habet post perfectionem generationis ipsius. 

53) S. th. 2, 11, q. 47, 11c en q. 58, art. 7, ad 3: domestica multitudo distinguitur 
secundum tres conjugationes: scilicet uenoris et viri, pat ris et filii, domini et servi; 
quarum personarum una est quasi aliquid alterius. Et ideo ad hujusmodi personas 
non est simpliciter justitia, sed quaedam justitiae species, scilicet oeconomica. 

54) Het woord "oeconomia" is afgeleid uit oÎY./:X = huisgemeenschap en JlOp,ot:; 

= wet, zoodat er volgens de afleiding alléén zelfs elke interne gezinsverhouding 
mee kan worden aangegeven. 

55) S. th. 2, I1, q. 58, art. 7, ad 2: bonum commune CÎvitatis et bonum 
singulare uni us personae non differunt solum secundum muitum et paucum, 
sed secundum formalem differentiam. Alia enim est ratio boni communis et 
boni singularis, sicut alia est ratio totius et partis. Et ideo Philosophus in I Pol. 
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cap. I dicit quod non bene dicunt qui dicunt civitatem et domum, et alia hujus
modi diferre solum multitudine et paucitate, et non specie. 

56) Anderen vertalen het woord formalis door essentieel, maar dit maakt voor 
het betoog geen verschil, omdat het er voor gehouden moet worden, dat met dit 
woord even later "species" correspondeert. 

57) Summa contra Gentiles III, cap. 37: ad hanc (visionem Dei) etiam omnes 
aliae operationes humanae ordinari videntur sicut ad finem. Ad perfectionem 
enim contemplationis requiritur incolumitas corporis, ad quam ordinatur arti
ficialia omnia quae su nt nesessaria ad vitam. Requiritur etiam quies a pertur
bationibus passionum, ad quam pervenitur per virtutes morales et per pruden
tiam, et quies ab exterioribus passionibus, ad quam ordinatur totum regimen 
vitae civilis, ut sic, si recte considerentur, omnia humana officia servire videantur 
contemplantibus veritatem. 

58) De Regno, I, cap. 14 (blz. 342): Idem autem oportet esse judicium de fine 
totius multitudinis et uni us. Si igitur finis hominis esset bonum quodcumque in 
ipso existens et regendae multitudinis finis ultimus esset similiter ut tale bonum 
multitudo acquireret, et in eo permaneret; et si quidem talis ultimus sive unius 
hominis, sive multitudinis finis esset corporalis, vita et sanitas corporis, medici 
esset officium. Si autem ultimus finis esset divitarium affluentia, oeconomus rex 
quidam multitudinis esset. Si vero bonum cognoscendae veritatis tale ijuid esset, 
ad quod posset multitudo pertingere, rex haberet doctoris officium. Videtur 
autem finis esse multitudinis congregatae vivere secundum virtutem. Ad hoc enim 
homines congregantur, ut simul bene vivant, quod consequi non posset unus
quisque singulariter vivens; bona autem vita est secundum virtutem virtuosa 
igitur vita est congregationis humanae finis. 

59) Comm. Ethiek I, lectio 1, 6: moralis philosophia in tres partes dividitur. 
Quarum prima considerat operationes unius hominis ordinatas ad finem, quae 
vocatur monastica. Secunda autem considerat operationes multitudinis dom es
ticae, quae vocatur oeconomica. Tertia considerat operationes multitudinis civilis, 
quae vocatur politica. 

60) Vgl. W. H. NOLENS, de leer van den Heildgen Thomas van Aquino over 
het recht, Prfschr. 1890, blz. 55 v. 

61) A. w. blz. 57-58. 
62) Comm. Ethiek Lib. I, Lectio 1, 4: et sic homini auxiliatur multitudo 

civilis, cujus ipse est pars, non solum quantum ad corporalia, prout scilicet in 
civitate sunt multa artificia, ad quae una domus sufficere non potest, sed etiam 
quantum ad moralia; inquantum scilicet per publicam potestatem coercentur 
insolentes juvenes metu poenae, quos paterna monitio corrigere non valet. 

63) V gl. verschillende plaatsen uit de comm. op de Polit., aangehaald bij 
BAUMANN, Die Staatslehre des h. Thomas von Aquin, blz. 108 v. 

64) His au tem praemissis requirere oportet, quid provinci.ae vel civitati magis 
expedit, utrum a pluribus regi, vel uno. Hoc autem considerari potest ex ipso 
fine regiminis. 

65) De terminologie staat trouwens niet geheel vast, want in De Regno I, 
c. I, staat "politia" naast "aristocratie" en tegenover democratie, terwijl in S. 
th. 1, 11, q. 105, art. 1 c (vgl. q. 95, art. 4 ad 3) democratie naast aristocratie 
staat (dus blijkbaar hier niet afgekeurd) en politia de benaming is voor de ideale 
staatsvorm. 

66) De Regno, I, cap. 2: Quanto igitur regimen efficacius fuerit ad unitatem 
pacis servandam, tanto erit utilius. Hoc enim utilius dicimus, quod magis perducit 
ad finem. Manifestum est au tem quod unitatem magis efficere potest quod est 
per se unum, quam plures. Sicut efficacissima causa est calefactionis, quod est 
per se calidum. Utilius igitur est regimen unius quam plurium. 

67) S. th. 1, 11, q. 95 en 105. 
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6S) V gl. WOL TZENDORFF, Staatsrecht und Naturrecht, 1916, blz. 9 en 14. 
69) CALVIJN, Institutie, IV, cap. 20, 31, vgl. WOLTZENDORFF, a. W., 95 v. 
70) S. th. 2, 11, q . .JO, art. 2 ad 1: praelati debent resistere non solum lupis, 

qui spiritualiter interficiunt gregem, sed etiam raptoribus et tyrannis, qui cor
poraliter vexant, non autem materialibus armis in propria persona utendo, sed 
spiritualibus, secundum illud Apostoli 2 ad Corinth. 10, 4: Arma militiae nostrae 
non carnalia sunt, sed potentia Dei; quae quidem su nt salubres admonitiones, 
devotae orationes, contra pertinaces excommunicationis sententia. 

71) Het Calvinisme en de Reformatie der wijsbegeerte, blz. 203. 
72) S. th. 2, 11, 57, Ic: Aliae virtutes perficiunt hominem solum in his, quae 

ei conveniunt secundum seipsum ... ; rectum vero quod est in opere iustitiae, 
etiam praeter comparationem ad agentem, constituitur per comparationem ad 
alium ... Sic ergo iustum dicitur aliquid, quasi habens rectitudinem iustitiae, ad 
quod terminatur actio iustitiae etiam non considerato qualiter ab agente fiat. 
Sed in aliis virtutibus non determinatur aliquid rectum, nisi secundum quod 
aliqualiter fit ab agente. Et propter hoc specialiter liustitiae prae aliis virtutibus 
determinatur secundum se objecturn, quod vocatur iustum; et hoc quidem est 
ius. U nde manifestum est quod ius est objectum iustitiae. 

73) S. th. 2, 11, 57,4 ad primum: Ad primum ergo dicendum quod ad justitiam 
pertinet redde re jus suum unicuique, supposita tarnen diversitate unius ad alte
rum; si quis enim sibi det quod sibi debetur, non proprie vocatur hoc justurn. 
Et quia quod est filii, est patris, et quod est servi, est domini; ideo non est 
proprie justitia patris ad filium, vel domini ad servurn. 

Ad secundum dicendum quod filius, in quantum filius, est aliquid patris; et 
similiter servus, in quantum servus, est aliqUJid domini; uterque tarnen, prout 
consideratur ut quidam homo, est aliquid secundum se subsistens ab aliis dis
tinctum. Et idfO in quantum llterque est homo, aliquo modo ad eos est justitia; 
et propter hoc etiam aliquae leges dantur de his quae sunt patris ad filillm, vel 
domini ad servurn; sed in quantum uterque est aliquid alterius, secundum hoc 
defIcit ibi p~rfecta ratio justi vel juris. 

74) S. th. 2, 11, 57, 2c: jus sive justurn est aliquod opus adaequatum alteri 
secundum aliquem aequalitatis modum. Dupliciter autem potest alicui homini 
esse aliquid adaequatum. - Uno quidem modo ex ipsa natura rei, puta cum 
aliquis tantum dat, ut tantumdem recipiat, et hoc vocatul jus naturale. - Alio 
modo aliquict est adaequatum vel commensuratum alteri ex condicto, sive ex 
communi placito, qllando scilicet aliquis reputat se contenturn, si tantum accipiat. 
Quod quidem potest fieri dupliciter: uno modo per aliquod privatum condictum, 
sicut qllod firmatur aliquo pacto inter privatas personas; alio modo ex condicto 
publico, puta cum totus populus consentit quod aliquid habeatur quasi adaequa
turn et commensuratum alteri; vel cum hoc ordinat pr,inceps, qui cu ram populi 
habet, et ejus personam gerit; et hoc dicitur jus positivum. 

75) S. th. t. a. p. ad primum en ad secundum: illud quod est naturale habenti 
naturam immutabilem, oportet quod sit semper et ubique tale. Natura autem 
hominis est mutabilis, ideo id quod naturale est homini, potest aliquando defi
ce re ; sicut naturalem aequalitatem habet ut deponenti depositum reddatur; et 
si ita esset quod natura humana semper esset recta, hoc esset semper servandum; 
sed quia quandoque contingit quod voluntas hominis depravatur, est aliquis casus 
in quo depositum non est reddend urn, ne homo perversam voluntatem habens, 
male eo utatur; puta si furiosus vel hostis reipublica arma deposita reposcat ... 
si aliquid de se repugnantiam ha bet ad jus naturaie, non potest voluntate humana 
fieri justurn, puta si statuatur quod liceat furari, vel adulterium committere. 

70) S. th. t. a. p. ad tertium: Sunt enim in lege divina quaedam praecepta, quia 
bona; et prohibita, quia mala; quaedam vero bona, quia praecepta; et mala 
qllia prohibita. 
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77) We willen er even op wijzen, dat de vermeende "absolute" beschouwings
wijze hier toch wel apert niet "absoluut" is. Het uitschakelen van het juridisch 
element bij de beschouwing van een akker doet ons toch niet een akker in 
absoluten zin "an sich" benaderen! ? Wanneer de jurist bij 't uitschakelen van 
de juridische zinzijde van een akker werkelijk het absolute ding benadert, 
wat vindt dan de natuurliefhebber bij het wegdenken van de aesthetische zin
zijde? en de eigenaar bij 't elimineeren van de economische zinzijde? en de 
bioloog bij 't afzien van de levenskiemen? Steeds de "ager absolute"? Wat heeft 
ten slotte "akker" dan nog voor inhoud? De realiteit der dingen is ons slechts 
in een typische structuur-vervlechting van al hun zin-zijden gegeven. (Zie 
DOOYEWEERD, De Wijsb. der Wetsidee, m, DI I). 

78) S. th. 2, 11, 57, art. 3c: jus sive justurn naturale est quod ex sui natura 
est adaequatum vel commensuratum alteri. Hoc autem potest contingere dupli
citer: - uno modo secundum absolutam sui considerationem; sicut masculus ex 
sui ratione habet commensurationem ad foeminam, ut ex ea generet; et parens 
ad filium, ut eum nutriat. - Alio modo aliquid est naturaliter alteri commen-' 
suratum, non secundum absolutam sui rationem, sed secltndum aliquid quod ex 
ipso sequitur, puta proprietas possessionum; si enim consideretur iste ager 
absolute, non habet unde magis sit hujus quam illius; sed si consideretur per 
respectum ad opportunitatem colendi, et ad pacificum usum agri, secundum hoc 
habet quamdam commensurationem ad hoc quod sit unius, et non alterÎtls; hij 
gaat aldus voort: Absolute autem apprehendere aliquid non solum conven,it 
homini, sed etiam aliis animalibus. 

Et ideo jus quod dicitur naturaie, secundum primum modum, commune est 
nobis et aliis animalibus. - A jure autem naturali sk dicto recedit jus gentium, 
quia illud omnibus animalibus, hoc solum hominibus inter se commune est. -
Considerare autem aliquid, comparando ad id quod ex ipso sequitur, est proprium 
rationis, et ideo hoc idem est naturale homini secundum rationem naturalem, 
quae hoc dictat. 

79) SCHILLING, a. w. blz. 32. 
80) Comm. Ethiek Lib. V, Lectio 12, 1020v.: videtur pon ere tres differentias 

huiusmodi iusti. Quarum prima est: cum universaliter vel communiter aliquitl 
lege imponitur, iIIud est legale. Et quantum adhoc dicit, quod legale iustum 
ponitur, quod ex principio quidem, scilicet antequam lege statuatur, nihil differt 
utrum sic vel aliter fiat: sed quando iam ponitur, idest statuitur lege, tunc differt, 
quia hoc servare est iustum, praeterire iniustum ... lusturn legale sive positivum 
oritur semper a naturali. Dupliciter tamen potest .arir,i a iure naturali. Uno modo 
sicut conclusio ex principiis; et sic ius positivum vel legale non potest oriri a 
iure naturali; praemissis enim existentibus, necesse est conclusionem esse; 
sed cum iustum naturale sit semper et ubique, hoc non competit iusto legali 
vel positivo. Et ideo necesse est quod quicquid ex iusto naturali sequitur, quasi 
conclusio, sit Îtlstum naturaie ... Alio modo oritur aliquid ex iusto naturali per 
modum determinationis; et sic omnia iusta positiva vellegalia ex iusto naturali 
oriuntur. Sicut furem esse pllniendum est illstum naturaie; sed quod sit etiam 
pllniendllS tali vel tali poena, hoc est legale positivum. 

81) S. th. t. a. p. ad secundum: dicendum quod hunc hominem esse servurn, 
absolute considerando, magis quam alium, non habet rationem naturalem, sed 
solum secundum aliquam utilitatem consequentem, in quantum utile est huic 
quod regatur a sapientiori, et illi quod ab hoc juvetllr. Et ideo servitus pertinens 
ad jus gentium est naturalis secundo modo, sed non primo modo, 

82) S. th. 2, 11, 57, art. 4, c en ad primum-ad tertium. 

A. St. 3-m. x 18 



DE ETHIEK VAN BRUNNER 

DOOR 

PROF. DR. J. SEVERIJN. 

11. 

Huwelijk en oeconomie. 1) 

Van ouds was huwelijksgemeenschap gelijk aan oeconomische ge
meenschap: de familie, "het huis", tegelijk de levende cel van de 
volkshuishouding. Voor de vrouw sluit het huwelijk ook gedurende 
de gansche Christelijke geschiedenis de huishoudelijke bezigheid in. 

De verbinding van deze twee op zich zelf geheel heterogene ele
menten: huwelijk en huishouding verkeert heden in een staat van 

oplossing en is reeds voor een groot deel tot oplossing gekomen. 

Op deze wijze zet BRUNNER zijn beschouwing van huwelijk en huis
houding in. Tegen de voorstelling als zoodanig is niet veel in te 

brengen. Het is in alle landen en onder alle standen niet gelijk, maar 
in het algemeen wijzen de feiten er op, dat zulk een proces van op
lossing in de laatste decenniën snelle vorderingen maakt. 

Bezwaar rijst echter tegen de meening door BRUNNER in een enkel 
woord uitgedrukt, als zouden de twee genoemde elementen huwelijk 
en oeconomie, of zooals het grondwoord zegt: huishouding, heterogene 
elementen zijn. Hier schuilt een beginsel, dat o. i. tot geheel onjuiste 
gevolgtrekking heeft geleid. Wat is het huwelijk geheel op zich zelf 
beschouwd en wat de oeconomie? Onderstel voor een oogenblik, dat 
die twee elementen geheel heterogeen zouden zijn. Waartoe komt 
men dan? Vooreerst moet men den term oeconomie van zijn oorspron
kelijken zin losmaken. Niet huishouding kan zijn inhoud weergeven, 
want de idee "huis" is weggevallen zoo men huwelijk als een hetero
geen element beschouwt. Huis als oeconomisch element kan slechts 
een zuiver materieelen zin hebben, een dak, dat bescherming biedt tegen 
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weer en wind, gelegenheid schenkt om te slapen, te eten, te werken, 
maar in ieder geval niet familie. Dit begrip behoort bij huwelijk. 

Oeconomie losgemaakt van het huwelijk ziet dan louter op de rege
ling en verdeeling der productie. Er zijn zooveel individueele menschen, 
die voorziening behoeven in hun levensbehoeften en zorg hebben te 
dragen, dat zij over de middelen beschikken, welke daartoe noodig 
zijn. Oeconomie op zich zelf beschouwd verschijnt in het licht van een 
autonoom proces. Inderdaad een opvatting, die door velen wordt 

gehuldigd. 
De oeconomische wetenschap tracht die autonomie te ontdekken en 

het productieproces naar zijn innerlijke wetmatigheid te regelen. De 
sociale ethiek kan echter reeds aantoonen, op welke moeilijkheden en 
onoplosbare problemen een dergelijke eenzijdige beschouwing is ge
stuit. Een dergelijke beschouwingswijze wordt gedrukt door de ge
breken eener rationalistische methode, die zekere verschijnselen uit 
het organisch verband des levens apart zet en op zich zelf wil zien. 
Zij bouwt daarop haar theorieën, die misschien wel juist zouden zijn, 
indien in de werkelijkheid de uitgekozen verschijnselen inderdaad op 
gelijke wijze als in het theoretisch gestelde verband voorkwamen. Doch 
wat theoretisch op die wijze juist kan schijnen is in den samenhang 
des geheels nog niet juist. Zoo kan men theoretisch wel beweren, dat 
oeconomie heel wat anders is dan huwelijk en dat dit heterogene ele
menten zijn, doch de natuur der dingen spot met dergelijke heterogeen

stellingen. 
De oeconomie der practijk heeft met den mensch van doen. Niet met 

een mensch, zooals men dien theoretisch wil zien, maar zooals hij 
existeert. De oeconomie is een stuk levensrealiseering van den mensch. 
Die levensrealiseering vraagt voorziening in allerlei stoffelijke en 
geestelijke behoeften en eischt de aanwezigheid van middelen om daarin 

te voorzien. Men kan een zeer groote marge stellen tusschen het mini·
male, dat nog voldoende is om het bestaan te onderhouden, of de cultu

reele eischen opvoeren tot een ideale hoogte, het karakter der oeconomie 
verandert daardoor niet: zij dient de onderhouding en realiseering 
van het leven van den mensch. En dat niet alleen van de thans levende 
enkelingen, maar van de menschheid. 

Wie de oeconomie als een heterogeen element ten opzichte van het 
huwelijk beschouwt, ontneemt daaraan ook haar werkelijk socialen 
grondslag. De samenwerking in het productieproces kan dan ook 
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theoretisch niet meer in de sociale natuur van den mensch worden 
gevonden, maar moet een theoretisch principe te hulp roepen, dat 
louter op een contract uit utiliteitsoverwegingen berust. Uit logisch 
oogpunt is zulk een beschouwing reeds aanvechtbaar, omdat het on
verklaarbaar is, hoe een niet-sociale natuur tot zulk een contract en 
zelfs tot een daadwerkelijke samenwerking kan geraken. Dit schijnt 
alles zeer verwant aan de moraal van HOBBES en heeft met een protes
tantsch-theologische ethiek bitter weinig uit te staan. 

Anderzijds is ook een heterogeen verklaring van het huwelijk op 
zich zelf beschouwd een stelling, die uit hetzelfde rationalisme wordt 
geboren. Men kan over het huwelijk op zich zelf zooveel theoretiseeren 

als men wil, maar het huwelijk is practisch het sociale verschijnsel bij 
uitnemendheid, expressie van de sociale natuur van den mensch als 
geen ander. Zelfs bij uitstek materialistisch opgevat, ja opgevat in den 
meest banalen zin der sexualiteit, dan nog treedt het verband met de 
oeconomie onmiddellijk op den voorgrond. Immers ook zoo nog zal 
het bestaan en voortbestaan van den man en de vrouw wederkeerig als 
levenseisch erkenning vinden en zullen zij ook wederkeerig een, zij 
het ook zeer materialistisch getaxeerde, levenswaarde zijn. 

Zood ra men echter de hoogere zedelijke en geestelijke waarden 

laat spreken, die het huwelijk eerst recht tot een huwelijk stempelen, 
kan men moeilijk ontkennen, dat de huishouding een gemeenschappelijk 
belang is, dat daarmede onmiddellijk samenvalt. 

Wanneer men echter tot de conclusie moet komen, dat huwelijk en 
oeconomie niet zoo heterogene elementen voorstellen, is het verschijn-
sel der ontbinding nog van meer ernstige beteekenis. 

BRUNNER wijst op de industrieele ontwikkeling, die niet alleen den 
man meer uit het huis heeft gerukt, maar ook tengevolge had, dat de 
vrouw minder bezigheden heeft. Slechts de boerin heeft nog een 
werkelijk huis, hoewel ook niet meer als eertijds. Een en ander kan 
niet worden weersproken. De industrie heeft de huisvlijt verdrongen. 

Men kan alles in den winkel koopen, waarvan vroeger veel door de 
nijvere handen der vrouwen werd bereid. Dat geldt voor stedeling en 
buitenman. Men behoeft echter slechts op te merken, hoeveel land·· 
arbeid vooral in het buitenland nog door de vrouw wordt verricht om 
in te zien, dat de gezamenlijke zorg voor huis en hof nog onder een 
groot deel der boerenbevolking in zwang is. 

Wel moet worden toegegeven, dat er van het "huis" veel verloren 



I 

DE ETHIEK VAN BRUNNER 273 

gaat, als ook de vrouw door industrieelen of commercieelen arbeid 

aan het huis wordt onttrokken. Ook dit is geen nieuw verschijnsel, 

want ten allen tijde zijn er sommige takken van handel geweest, welke 

de vrouw waarnam. Nieuw is alleen, dat dit allengs zoo veelvuldig 

het geval is geworden in industriesteden en -streken. Indien men echter 
aanvoert, dat de vrouw, die thuis blijft, door het huwelijk eigenlijk 

tot een onvrijwillig nietsdoen wordt gedoemd, komt dit in het alge

meen overdreven voor en kan dat ook niet als steekhoudend argument 

dienen. BRUNNER wil daaraan nog een ander toevoegen, als hij op den 

leerplicht wijst en vindt het ten slotte niet alleen een ongeluk, dat de 

vrouw door industrieelen en commercieelen arbeid wordt ingenomen 

en van een gedwongen lediggang verlost. 
De moderne oeconomie heeft aan de huiselijke oeconomische eenheid 

den doodsteek gegeven en het huwelijk in zijn wortel aangepakt, zoo 
concludeert BRUNNER niet geheel in overeenstemming met zijn prae

missen. En dan verder: Huwelijksgemeenschap eischt niet noodzakelijk 

zulk een gemeenschappelijke huis-oeconomie, maar toch samenleven. 3) 

Dat wordt natuurlijk niet bevorderd, als de vrouw overdag en de man 

des nachts buitenshuis arbeidt. Dit is echter evenmin algemeen ver

schijnsel als het bovengenoemde, dat de vrouw, zoo zij buitenshuis niet 

arbeidt tot lediggang zou zijn gedoemd. Zulke verschijnselen komen 

voor en allicht veel meer dan gewenscht is, want gewenscht kan dat 

nooit zijn. Doch een vrouw, die een gezin heeft, en op haar huishouding 
goede acht geeft, moge, dank zij het moderne comfort in vele dingen 

gelukkig geen sloof zijn, maar behoeft zich over onvrijwillig nietsdoen 

nog niet te beklagen. En de leerplichtwet zal uit dien hoofde onder de 
moeders niet veel tegenstand vinden. 

Van veel meer belang is het, dat met name de uithuizigheid van de 
moeder een zeer schadelijken invloed heeft op het gezin en ook op wat 

BRUNNER het "huis" noemt. De moeder maakt het huis tot een thuis 
en als het een thuis is, komt er ook in een niet-agrarische samenleving 

toch nog zooiets als een gemeenschappelijke oeconomie tot stand. 

Maar afgezien van de juistheid der aangevoerde argumenten, moet 

worden toegestemd, dat het huis, als de levende cel der volksgemeen

schap in het moderne cultuurleven onnoemelijke schade heeft geleden. 

Het huisgezin is niet meer zooveel bij elkander thuis als weleer. Niet 

alleen is de vader door zijn arbeid en sociale betrekkingen somtijds 

haast een vreemdeling voor zijn gezin, maar als daar ook nog bijkomt, 
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dat moeder veel weg is en de kinderen her- en derwaarts gaan, wordt 
de uithuizigheid een kwaad, waardoor de schoone vruchten van het 
huwelijks- en gezinsleven verloren gaan. Daaraan hebben de ontwikke
ling van het industrieele leven en van het sociale leven ook nog op een 
geheel andere wijze medegewerkt. In de eerste plaats het moderne 
verkeer: spoortrein, veelmeer nog de automobiel en wellicht nog meer 
het rijwiel hebben de uithuizigheid sterk in de hand gewerkt en de 
oude huiselijkheid goeddeels doen verdwijnen. Zocht men weleer na 
den arbeid den huiselijken haard, de verkeersmiddelen hebben mogelijk 
gemaakt arbeid en onderwijs verder van huis te zoeken en een stuk 
van den vrijen tijd medegenomen, en ook na den arbeid kan men nog 
gemakkelijk in naburige stad of dorp vergaderen, bezoeken afleggen 
of ontspanning zoeken. 

Een tweede verschijnsel niet geheel los van het eerste heeft men in 
de verbetering niet alleen van de wegen zelf, maar lang voor deze 
reeds van de straatverlichting. Daaraan gepaard ging een grootere 
veiligheid langs de wegen bij nacht en ontijd. Het een hangt met het 
ander samen en moest aan uithuizigheid bevorderlijk zijn. De leden 
van het gezin gaan her- en derwaarts uiteen. 

Een derde verschijnsel is de ontwikkeling van allerlei sociale actie. 
Het vereenigingsleven heeft ook zijn deel van de "huiselijkheid" weg
geroofd. Hoeveel tijd slijten vele mannen niet ter vergadering van 
besturen en vereenigingen. 

Wij konden voortgaan met de gevolgen, welke dit alles ook uit 
zedelijk en geestelijk oogpunt voor het gezin, in zijn beteekenis van 

de terecht genoemde en geroemde cel van de volksgemeenschap, heeft 
gehad. Dit alles geldt nog in hoogere mate voor het stadsgezin dan 
voor het platteland. Wij kunnen voorts wijzen op den trek naar de 
groote stad en de wording van de moderne groote stad, terwijl omge
keerd de stedeling menig dorp van zijn ouderwetschen stijl heeft be
roofd en de lieflijkheid een er schoone ongekunstelde natuur heeft 
omgezet in een oord van wansmakelijk menschengewemei. 

Doch volgen wij BRUNNER'S betoog. "De traditioneele opvatting, 
dat de man de familie moet kunnen onderhouden, maakt het voor vele 
jonge menschen van huwbaren leeftijd onmogelijk een huwelijk aan 
te gaan." BRUNNER wil daartegen het argument laten gelden, dat vele 
jonge menschen overdreven eischen stellen, doch die in mindering 
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gebracht, blijven er nog omstandigheden over, waarbij de man niet over 
genoegzaam inkomen beschikt. 4) 

Het een zoo wel als het ander hangt samen met de crisis van de 
moderne cultuur en moge mede in rekening komen om de crisis van het 
huwelijk te verklaren, deze moet echter uit diepere oorzaken worden 
verklaard. Crisisverschijnsel is ook, dat vele jonge menschen te hooge 
eischen stellen en teveel zijn gewoon geraakt aan een levensinsteIIing 
boven het niveau, dat het sociale leven kan verdragen. Wij willen zelfs 
den schijn niet aannemen van het economisch probleem en de moeilijk
heden, welke zich daarbij voordoen, licht te achten. De saamleving is 
zoozeer gecompliceerd, dat wie zich er aan waagt spoedig tot de ont
dekking komt, dat critiek wel zeer gemakkelijk, de diagnose te stellen 
reeds moeilijk, maar de weg naar genezing te wijzen nog veel moei
lijker is. Achter de oeconomische crisis echter schuilt een geestelijke 
crisis, die veel ernstiger is. 

Een Engelsche dominee moet gezegd hebben, dat de crisis over

wonnen zou zijn, indien de menschen terugkeerden naar den catechis
mus en daarnaar gingen leven. Wij gelooven, dat die man gelijk heeft 
en gelijk zou krijgen, indien de menschen dat deden. Maar - zoo 
zijn zij niet en wie zal het hem Ieeren ? Wij staan voor den eisch der 

Heilige Schrift: "Gijlieden moet wederomgeboren worden." 
De menschen zijn den catechismus verleerd en den Bijbel kennen 

zij niet meer - zulks tot onnoemelijke schade van de saamleving. De 
geschiedenis kan ons aantoonen, hoe het zoo is geworden en ook 
dat is nuttig te weten. De generatie van heden en het geslacht van 
gisteren en eergisteren, hoe zijn zij opgevoed en opgegroeid onder de 
spanning van cultuuridealen, die, dank zij de hulpmiddelen door een 
wonderbare techniek verschaft, zooveel nieuwigheden schonk en onder 
ieders bereik bracht. Wij kunnen hierover nog eens schrijven, wat 
reeds door anderen is gezegd, en hoezeer dit nuttig kon zijn, de crisis 
is er en de crisis werkt door en zal Gods recht doen zegevieren. De 
crisis zelf getuigt er van, want er zou geen crisis zijn, indien de 
weg van den mensch de rechte en normale ware. 

Te hooge eischen, zoo zegt men en o. i. terecht. Wanneer zijn echter 
de aanspraken te hoog, wat is maatstaf, waar ligt het normatief, dat 
een te hoog bepaalt? Het is wederom theoretiseeren en zeer wille
keurig theoretiseeren, als BRUNNER religieus-ethische gedachten en 
kerkelijke leer aanvalt, een goddelooze praxis in bescherming neemt 
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en van de Christelijke moraal eischt, dat zij daarvoor wijke en met 
de mogelijkheid van een aanvankelijk gewilden kinderloozen echt 
rekening houde. 5) Zulk een moraal is zelfs niet meer Christelijk, 
maar zuiver naturalistisch en de ondermijning van het huwelijk zelf. 

Ter wille van een individueellevensprobleem van een jongen man, 
die een meisje lief heeft, maar niet in staat is een gezin te stichten, 
prijst hij zulk een moraal aan, en vraagt met welk recht de kerk over 
zijn geweten zou willen heerschen. Daarenboven voegt hij er aan toe, 

dat de kerk thans het "onwezen" der "vrije verhoudingen" be
gunstigt. 6) 

Indien het slechts een enkel geval als bovengenoemd raakte, zou 
het o. i. geen aanbeveling verdienen, dat de kerk den weg baande tot 
zulk een practijk. Maar verwacht BRUNNER heusch, dat het onwezen 

der "vrije verhoudingen", hetwelk reeds zoo veelvuldig voorkomt zou 
verdwijnen, indien de kerk zijn standpunt overnam? De logica is hier 
zoek, doch wij zouden van BRUNNER willen vernemen, met welk recht en 

op grond van welk gezag, hij van de kerk vordert, dat zij de schriftuur
lijke leer van het huwelijk prijs geeft. Een theologische ethiek behoort 

op een andere fundatie te staan dan op die van een zondige praxis. 
En wat die hooge eischen aangaat, er zijn oeconomen, die meenen, 

dat het proces van productie en verdeeling zóó te regelen ware, dat 
eigenlijk van te hooge eischen geen sprake kan zijn, omdat alles aan 
allen zou komen. In de practijk heeft het er echter meer van, dat er 
spanningen zijn, welke de werkelijkheid niet verdraagt. 

Ongetwijfeld levert de aarde voldoende materiaal en voedsel om 
allen te geven, wat zij verlangen. En theoretisch is denkbaar, dat 
alle arbeid wordt verdeeld, zoodat een iegelijk een gelijk deel in de 
productie bijdraagt en allen ook alles kunnen hebben, wat men erlangen 
kan. Theoretisch denkbaar, ~ of het ook practisch uitvoerbaar zou 

zijn, wanneer het nu alleen om dit probleem eens ging, dat is een andere 
vraag. Om tot zulk een practijk te komen, beveelt men enkele grond
regels aan: Zooveel mogelijk produceeren, zoo hoog mogelijk loon en 
zoo kort mogelijken arbeidstijd, opdat de mensch in zijn vrijen 
tijd meer verbruikt en verbruiken kan, zoodat steeds nieuwe voor
raad noodig is. In zulk een stelsel kan er, naar het schijnt, van te 
hooge eischen geen sprake zijn, ofschoon er mogelijk eenige tegen

strijdigheid is in deze regels. Veel vrije tijd en geld zal wel veel ge
bruik beteekenen, dus dat eischt weer veel productie, maar dan toch 
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altijd zoo goedkoop mogelijk. Productie maximaal en de onkosten 
minimaal, maar dan tegelijk den arbeidstijd minimaal en het loon 
maximaal opvoeren, lijkt zoo op het eerste gezicht wel wat tegenstrijdig. 

De vraag is, of alle arbeid, welke noodig zal zijn om aan allen alles 
te verschaffen, binnen het kader van een arbeidstempo en arbeidstijd 
kan worden gebracht, die genoegzame kracht en tijd overlaten om 
zulk een consumptie in het leven te roepen. Maar stel, dat de mensch 

dezen cirkelgang zoo kon construeeren, en dat het systeem liep, dan 
komen tal van vragen een aanval doen op zulk een stelsel. Dergelijke 
oeconomische idealen overkomen een mensch eerst in een tijd, als de 
onze, waarin de zedelijke en geestelijke behoeften van den mensch 

armoede lijden tot stervens toe. 
Te hooge eischen? Het is slechts voor een ondergeschikt deel een 

vraag van stoffelijk belang, veel ondergeschikter dan de menschen 
tegenwoordig verstaan. Wat te hoog is in onze eischen, wordt niet 
bepaald door stoffelijke, maar door zedelijke en geestelijke normen. 
Het is de taak der ethiek daarop te wijzen. 

"Overdreven aanspraken en genotzucht der jonge menschen zijn 
zeer dikwijls de eenige maatgevende grond van den ongehuwden en 
kinderloozen staat. De oeconomische begeerlijkheid heeft den zin van 
het huwelijk verstoord en ook haar geluk ondermijnd." 7) Deze con
clusie raakt aan de zedelijke ontwrichting. 

Wanneer men een geliefden regel der moraalphilosophie op dit ver
schijnsel toepast en zich afvraagt, wat het resultaat zou zijn, indien 
men van den ongehuwden en kinderloozen staat een algemeenen regel 
zou maken, dan volgt er uit, dat binnen een eeuw de mensch van de 
aarde zou verdwijnen. Dit is de beste illustratie van de zinledigheid van 
zulk een moraal en een toereikende grond om haar radicaal te ver
werpen. 

De emancipatie der vrouwen de verhouding der geslachten buiten 
het huwelijk. 8) 

De emancipatie der vrouw is gewis een beteekenisvol feit in de 
nieuwe geschiedenis. BRUNNER noemt haar noodwendig en heilzaam, 

althans over het geheel gezien. Daarom wil hij de beteekenis der ge
slachtelijke individualiteit onder het oog zien. Hij doet dat in het licht 
van schepping en verlossing. 

Wat beteekent het verschil in geslacht buiten den echt? De kerk 
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heeft de vraag wel eens ernstig onder de oogen gezien, of de vrouw 
een onsterfelijke ziel heeft. Dat is overschatting van het geslachtelijk 

onderscheid. De emancipatiezucht heeft het onderschat, zoo merkt 
BRUNNER verder op. 

Het Nieuwe Testament erkent het onderscheid als gegrond in de 
orde der schepping, maar heft het op in het licht van de eeuwige be-

stemming van den mensch. In de gemeente der geloovigen is de vrouw 

met den man gelijk. Onderscheid is hoogstens daarin, dat de vrouw 

een sterkere affiniteit tot de religie heeft dan de man. 9) 

Wat de vrouwennatuur moge zijn en welke mogelijkheden daarin 
verborgen zijn, kan thans volgens BRUNNER nog niemand zeggen, maar 

hij verwacht, dat de volgende eeuw daarover heel anders zal oordeelen 
dan de kerkelijke ethici. 10) 

Van uit de scheppingsorde oordeelende erkent BRUNNER ook een 

psychisch onderscheid der vrouwen een haar eigene taak en roeping. 

Daarom is het opmerkelijk, dat hij de meening uitspreekt, dat in het 

Nieuwe Testament "in de verhouding tot God" geen spoor van het 
onderscheid zou te vinden zijn, alsof dit ook voor de aardsche saam
leving afdoende ware. 11) 

Wij mogen daarentegen opmerken, dat het toch bezwaarlijk zal gaan 

uit het Nieuwe Testament aan te wijzen, dat de scheppingsorde in den 
tijd wordt opgeheven en dat er ook in het leven der gemeente geen 

onderscheid wordt gemaakt tusschen man en vrouw. De kerkelijke ethiek 
moet het wederom ontgelden, doch van waar die ethiek als de Schrift 
zoo geheel anders zou leeren ? BRUNNER gaat echter zoo ver, dat 

hij zekere uitspraken van Paulus brandmerkt als zouden deze niet uit 

zijn Christusgeloof, maar uit de patriarchale traditie verklaard moeten 
worden. 12) Wie zich met een dergelijke autoriteit tegenover het Nieuwe 

Testament plaatst, kan daarvan maken, wat hij wil. 

Voorts merkt hij wel op, dat de emancipatiezucht uit utiIiteitsgronden 
en rationalisme opkomt, doch het ware criterium moet gezocht in het 

onderscheid der geslachten zelf. 13) Daaraan voegt hij dan toe, dat de 

vrouw, die zich aan de opvoeding harer kinderen geeft een veel reëel er 

geestelijk leven heeft, dan zij die tot allerlei socialen arbeid uit de 

familie vlucht. Dit is intusschen een stuk kerkelijke ethiek, dat niet van 
gisteren of eergisteren dateert. 

De vrouw heeft echter haar plaats in het openbare leven ingenomen 

en met dat feit heeft men te rekenen. Wij kunnen den modernen toe-
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stand niet omzetten in die van de patriarchale huishouding ... en met 
vele woorden meer constateert BRUNNER, dat het zoo is, zooals het is. 
Het verkeer der geslachten is veel vrij er geworden. De publieke opinie 
verzet zich daartegen niet sterk meer, enz. enz. Men kan daaraan niet 
veel meer doen - en dan komt het: De "Christelijke echt" is aan een 
patriarchalisme verknocht, dat met de waarlijk Christelijke grond
principiën niets van doen heeft, doch product van bepaalde historische 
verhoudingen en toevallige beschouwingen is. 14) 

Het merkwaardige is, dat deze geheele redeneering rijk is aan allerlei 
argumenten uit de hedendaagsche practijk maar uiterst arm aan theo
logische documenteering. Kerkelijke ethiek wordt wel genoemd, maar 
haar gronden en beschouwingen worden zelfs niet aangeroerd. Wat 
"men" daarvan zegt, schijnt meer de bron te zijn, waaruit de schrijver 
put, dan wat de theologie daaromtrent leert. Er werd reeds op ge
wezen, dat de schrijver zijn gedachten tot allen prijs wil handhaven, 
en als de uitspraken van Paulus hem dit moeilijk maken, gaan ook deze 
over boord. BRUNNER spreekt inderdaad nog met ernst over de 
"hoorigheid" der vrouwen hij schijnt bijzonder ingenomen door het 
beeld van "een vrouw, die zelf haar eigen auto drijft en door het 
nieuwe recht bevoegd is haar vermogen zelfstandig te beheeren. Zij 
laat zich niet meer als "das Weib" behandelen en het is goed zoo." 15) 

Daarnaast wordt even onverdroten de normale functie van den man 
verheerlijkt, aan wien de leiding, die "aüszere Führung" toekomt. De 
man mag er echter niet op pochen en de vrouw moet het gaarne billijken 
en heimelijk van hem vorderen, ook de geëmancipeerde vrouw. 

Met deze vermaning besluit BRUNNER deze passage. Het is weinig 
principieel en objectief. Daar is toch in de historie geen andere religie 
en geen moraal aan te wijzen, die de slavernij heeft overwonnen en 
de positie van de vrouw zoozeer uit die van minderwaardigheid heeft 
opgeheven als juist de Christelijke religie. En er is ook geen ethiek, die 
zoo nauwgezet gepoogd heeft de orde der schepping van man en 
vrouw te verstaan. BRUNNER veroorlooft zich desniettemin haar een 
trap te geven zonder nader bewijs van haar onrecht, terwijl het beste, 
wat hij aanbiedt, n.l. om het onderscheid der geslachten naar de orde 
der schepping te onderzoeken, door de kerkelijke ethiek is geschied op 
een wijze, die verdiende, dat hij er uitvoeriger kennis van genomen had. 

Het frappeert daarom te meer als BRUNNER over het heiligdom van 
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het huwelijk spreekt en het als een geschenk Gods laat zien, een godde

lijke paedagogie. Wie het rechte huwelijk heeft ervaren, kan niet ver

zadigd worden in het aanschouwen van de wonderen GOdS. 16 ) En 

men kan zich dan ook van den indruk niet vrij maken, dat BRUNNER 
te spoedig zich gezet heeft tot dezen arpeid. Ontdaan van de schoone 

schittering van stijl en kleur, blijft er eigenlijk geen ethiek meer over. 

BRUNNER wil ons het wezen van het huwelijk laten zien. Hij teekent 

de heilige symboliek, de idee van het huwelijk. Het rationalisme heeft 

het wezen niet begrepen en kon daarom ook de huwelijksproblemen niet 

oplossen. Alleen het geloof kan het verstaan en de moeilijkheden over

winnen. 17) De huwelijkscrisis is product van goddelooze dwaalleerin
gen. 18) 

Hier kan men de vraag niet onderdrukken, waarom BRUNNER dat niet 

heeft aangetoond, doch het wordt spoedig duidelijk, want de crisis 

heeft voor hem ook nog een andere beteekenis. Zij verraadt ook nog 

den invloed van buiten de kerk om voortgeschreden oer-christelijke 

gedachten, die zich tegen het conventioneel Christelijk huwelijksideaal 

verzetten. Idealisme, romantiek, naturalisme en zelfs communismè 

hebben in hun critiek op het huwelijk en in hun eischen waarheids

momenten, die de Bijbel wel aangeeft, maar het Christendom heeft ver
onachtzaamd. 19) 

Vergeefs zoekt men naar een uiteenzetting dezer waarheidsmomen

ten, die buiten de kerk om door de genoemde richtingen van den 

menschelijken geest zijn bewaard uit het oer-christendom. Helaas, 

laat BRUNNER den lezer in den steek en laat hem alleen staan met de 

schrale vertroosting, dat het Christelijk geloof het huwelijksprobleem 
niet oplost. De Christelijke ethicus staat hulpeloos. Zoolang de mensch 

in het vleesch verkeert, zal hij met het sexueel probleem te worstelen 

hebben. 20) In hoeverre het geloof de moeilijkheden dan overwint ... 
want daarvan heeft hij toch ook gesproken? 

De methode welke ons hier geboden wordt, blijkt derhalve in geen 

enkel stuk verder te brengen, dan de veeltijds smadelijk bejegende 

kerkelijke ethiek. En na hetgeen wij in het eerste stuk hebben opge

merkt, kan niemand ons er van verdenken, dat wij blind zijn voor de 

gebreken van wat BRUNNER pleegt te noemen de kerkelijke ethiek. De 

feiten echter toonen aan, dat de crisis van het zedelijke leven is inge

gaan, toen de practijk zich van haar had losgemaakt en dat de eman

cipatieverschijnselen, waarop BRUNNER wijst, niet op zich zelf staan, 
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maar wortelen in een verschijnsel, dat ook aan zijn blik niet is ontgaan, 
de emancipatie van God en het geloof in God. 21) 

De verschijnselen, welke BRUNNER saamvat als de problematiek van 
het huwelijk, zijn ook niet nieuw. Integendeel, de kerkelijke ethiek van 
het huwelijk kan aantoonen, dat zij door de eeuwen heen met deze 
verschijnselen heeft geworsteld. 22) Onze tijd echter vertoont die ver

schijnselen in zoodanige menigvuldigheid en algemeenheid, dat een 
ware crisis is bereikt. 

Uitkomst is slechts te hopen van nieuw leven naar het evangelie des 
Kruises. Indien God het licht der eeuwigheid over ons leven doet op
gaan, verschijnt ook het huwelijksleven in het beeld van zijn heilige 

bestemming en zal het gezag van Gods Woord wederom zijn kracht 
bewijzen in het leven. Het geloof is een kracht Gods tot zaligheid en 
dit geldt niet alleen een toekomst na den dood, maar ook op aarde. 
Christelijke ethiek is geen doctrine, maar levenskracht en werkelijkheid 
in de waarachtige vree ze Gods. Nog eens dat beteekent niet, dat de 
Christelijke ethiek zich niet voor de problemen ziet gesteld, waarop 
BRUNNER wijst, ook niet, dat zij ze met een handgebaar afwijst of 
met een groot woord kan oplossen, maar het beteekent wel, dat zij ze 
ziet in het licht der openbaring Gods omtrent de natuur van den 
menseh, zijn roeping en bestemming. 

Dan echter worden de zaken geheel anders gesteld. Uit theologisch 

oogpunt beschouwd is de voorsteIIing van BRUNNER innerlijk tegen
strijdig en onhoudbaar. De emancipatie der vrouw wordt slechts uiterst 
gebrekkig geteekend. Want de emancipatie van man en vrouw beiden 
begint met de zonde. Het huwelijk gaat vooraf aan den val, d. w. z. is 
ouder dan de val en derhalve is er een rein huwelijk naar de scheppings

orde. 
De val van den mensch is emancipatie uit Gods hand. Daarom begint 

de emancipatie van man en vrouw in het huwelijk ook bij de zonde. 
De vrouw emancipeert zich uit de macht van den man en de man 
emancipeert als hij zijn macht misbruikt om haar te bedwingen. Het 
huwelijk na den val wordt overgeleverd aan de moraal eener gevallen 
natuur, neemt een vorm aan, niet door de zedelijke en geestelijke 
normen, maar door de natuurlijke normen bepaald. Het huwelijksrecht 
is een soort natuurrecht geworden. De sterkere overwint, de vrom,

wordt eigendom en slavin. 
De Christelijke religie heeft zich van meet af tegen deze natUl\ 
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rechtelijke moraal verzet en het huwelijk weder in geestelijk-zedelijk 
licht gesteld. Wanneer men dus emancipatie bedoelt als vrijmaking 
uit de macht van den man, dan kan dat van de Christelijke ethiek niet 
zonder meer zóó gelden, maar dan heeft men emancipatie te verstaan als 
vrijmaking van het misbruik van de macht van den man, dat zich in 
de natuurrechtelijke moraal had gezet, vrijmaking tot de perken der 
goddelijke orde. Dat is Christelijke ethiek en Christelijke emancipatie. 
Zij predikt den man afstand van zijn wederrechtelijk gewonnen macht 
en de vrouw onderwerping aan de goddelijke orde. Als een ideaal staat 
het huwelijk in een reine schepping. En nu komt het probleem: de 
zonde, die man en vrouw altijd weer bekruipt om uit Gods hand te 
emancipeeren. 

De Christelijke religie is de eerste, die de emancipatie der vrouw in 
den zoo even omschreven zin heeft gepredikt en ook bevorderd. De 
"moderne" emancipatie echter wil verder dan de zedelijke orde door 
God geboden. Zij wil emancipatie van het huwelijk überhaupt, omdat 
zij God niet in erkentenis houdt. 

BRUNNER vreest, dat het huwelijk thans een harden proef heeft te 
doorstaan. 23) Dat is zoo, doch wanneer de natuurlijke omstandigheden 
daarover moeten beslissen, zal het zeker niet twijfelachtig zijn, hoe die 
beslissing uitvalt. De uitkomst in het Heidenland moge tot een afschrik
wekkend voorbeeld zijn. Als het natuurrecht heerschappij neemt, delft 
de vrouw het onderspit. 

BRUNNER raakt telkens ook aan de sociale emancipatie van de 
vrouw. Deze hangt met de "moderne" emancipatie stellig ten nauwste 
samen. Het is echter een afzonderlijk vraagstuk. Wanneer men daar
mede bedoelt, dat de vrouw een zelfstandige positie in de saamleving 
kan innemen en daar evenals de man haar rechten heeft, welke uit die 
positie voortvloeien, zal men moeilijk kunnen volhouden, dat de kerk 
haar zulk een plaats heeft ontzegd. Een andere vraag is, of men zonder 
onderscheid man en vrouw in het sociale leven allen arbeid en bezigheid 
mag opdragen. BRUNNER wil de vrouw nog vrijstellen van den gewa
penden dienst. De extremisten onzer dagen zijn dat punt reeds voorbij. 

Een moraal, op naturalistischen grondslag uitgaande van de gelijk
heid der geslachten, zal ook in dit stuk de vrouw niet ten goede komen. 
Van zulk een geest kunnen mannen en vrouwen slechts schade ver
wachten en de gansche saamleving moet worden ontwricht, wanneer 
men de ethische normen van Gods Woord loslaat. 
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Verder manifesteert de moderne emancipatiegeest zich politiek in 
het algemeen kiesrecht, dat in geen land zoozeer een paskwil is ge
bleken dan daar, waar de extremisten de macht in handen hebben ge
nomen en waar men met het zwaard in de hand om de politfeke macht 
strijdt. Het recht van den sterkste en brutaalste dreigt grondslag van 
de samenleving te worden. De wereld gaf nimmer een afschuwwek
kender voorbeeld van de onheilvolle gevolgen van zulk een natuur
recht als in onze dagen. De gruwelen van het oude heidendom worden 
in de schaduw gezet door de ontstellende wanbedrijven in den huidigen 
burgeroorlog. Hier loopen alle geesten te hoop om het karakter der 
emancipatie te openbaren, hetwelk wij voorop stelden: de emancipatie 

uit Gods hand. 
Kan er een rechtgeaarde vrouw gevonden worden, die deze tooneelen 

voortreffelijker acht dan dat het overheidsgezag naar Gods WoorJ 
aan den man zij gelaten, maar dan ook daarin geen emancipatie van 
den man, doch gebondenheid aan Gods ordonnantiën? 

De arbeidsgemeenschap. Arbeid en civilisatie. 24) 

Onder civilisatie verstaat men de onderwerping der natuur aan 
menschelijke doeleinden door rationeelen en technischen arbeid. Haar 

categorie is utiliteit. 
Arbeid en civilisatie, een probleem der ethiek, ook der theologische 

ethiek, want het gaat om de menschelijke natuur. Arbeid treedt onder 
ethisch gezichtspunt, omdat het vrije daad is. Arbeid staat onder Gods 
gebod. BRUNNER wijst op een zekere arbeidsverachting van de 
Grieksche philosophen, die den gewonen technischen arbeid aan de 
slaven overlieten, van den homo religiosus der mystisch-pantheistische 
religies, van het middeleeuwsch katholicisme, dat voorkeur geeft aan 
een vita contemplativa. Arbeid behoort tot de gevallen wereld. De arbeid 

behoort tot den vloek. 
De reformatie heeft deze invloeden afkomstig van buiten-Christe

lijke levensverhoudingen aan den kant gezet. Arbeid is goddelijke 
scheppingsorde. 25) 

Dit mag alles zoo zijn. Inderdaad gaat het goddelijke bevel: "Gij 
zult heerschappij hebben" aan den vloek vooraf en dat sluit mensche
lijken arbeid in, gebruik, geen misbruik maken van de wereld, waarin 

God den mensch heeft gezet. De arbeid is scheppingsorde evenals het 
huwelijk, maar gelijk dit laatste verdorven wordt door de zonde, zoo 
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kan men ook den arbeid in den staat der rechtheid niet in de gestalte 
van zijn verzondiging laten gelden. In dit verband spreekt BRUNNER 

daarover niet. Hij legt den nadruk op de zelfonderscheiding van 
mensch en wereld, die daarmede is gegeven. Daarin ziet hij ook de 
oorzaak der civilisatie, die de grenzen tusschen hooge ren en lageren 
arbeid wegnam. 26) 

De eigenlijke waarde krijgt de arbeid als goddelijk beroep, dat is 
als dienst aan den naaste. De adel van den arbeid vloeit niet voort 
uit het wat, maar uit het waarom? De geringste technische arbeid 
staat gelijk met de hoogste geestelijke. De beteekenis van het geeste
lijke is daardoor gewijzigd. Geestelijk is niet meer het cultureele of 
religieuse, maar iets doen om Gods wil en voor de menschelijke ge
meenschap. Daarmede acht BRUNNER een revolutie van het geestes
begrip voltrokken, die in onzen tijd even noodig ware als in LUTHERS 

dagen. 27) Onze tijd is krank van de valsche, Grieksche opvatting 
van het geestelijke, die b.v. den dienst der moeder in het gezin minder 
geestelijk vindt dan intellectueel en aesthetisch werk. 28) 

In dit laatste heeft BRUNNER recht. De tijd ligt nog niet ver achter, 
dat het gewone ambacht achteruitgezet was bij z.g. intellectueelen 
arbeid en het is zeer de vraag, of het nog niet zoo is. Maar, indien er 
verandering is gekomen, meenen wij toch de waardeering van dat 
verschijnsel door BRUNNER uitgesproken te moeten betwisten. Het 
intellectueele maakt een crisis door. Vele intellectueelen zijn ondanks 
diploma's en academische getuigschriften tot werkeloosheid gedoemd, 
of moeten zich tevreden stellen met nederiger werk dan waarvoor zij 
werden opgeleid. De arbeidersbeweging heeft zich laten gelden en 
geen geringen invloed uitgeoefend tot verbetering hunner materieele 
positie. De techniek heeft zoovele nieuwe bedrijfstakken in het leven 
geroepen, nieuwe categorieën van arbeiders, aan welke in de huidige 
civilisatie een geheel eigen waardeering te beurt viel en waaraan de 
traditie van het ambacht vreemd is. 

Dergelijke factoren hebben alle mede gewerkt tot een verandering 
van geest, maar wij vragen, waaruit kan blijken, dat de nieuwe geest 
om Godswil en voor de gemeenschap arbeidt? De gemeenschap is wel 
een veel voorkomende term in beschouwingen en betoogen, doch het is 
niet duidelijk, dat hij een waarachtig socialen inhoud heeft. Doch 
BRUNNER redeneert als volgt: de loutere nuttigheid is door de betrek
king op de gemeenschap en de natuurbeheersching der menschen tot 



DE ETHIEK VAN BRUNNER 285 

dienstbaarheid en humaniteit, het criterium der zedelijke goedheid, 
verheven. 29) 

Theologisch abstract gezien, kan men natuurlijk zeggen, dat, afge
zien, hoe de mensch daar individueel of zelfs ook sociaal tegenover 
staat, de menseh, de abstracte menseh, zijn roeping vervult en dient 
in de komst van het koninkrijk Gods. Daarom is het ook mogelijk, dat 
men dat individueel of sociaal zoo ziet en in het geloof dient. Dat is 
wel, maar dan is er sprake van een geest des geloofs, die arbeidt om 
Gods wil. Wanneer dat zoo niet wordt gezien, blijft het objectief 
even waar, dat God regeert en de mensch dient, maar de mensch die 
niet in het geloof dient, dient als een slaaf. 

BRUNNER kan daaraan moeilijk ontkomen. Hij gevoelt blijkbaar iets 
van die slavernij, want hij gaat over op de rust. De menseh, die kan 
rusten, toont zich meester van den arbeid. Die mensch is den arbeid 
meester. 30) Op die wijze komt hij tot den Sabbath. Apodictisch ver
klaart hij, dat het Sabbathsgebod van het Oude Testament niet meer 
voor ons geldt. Doch op grond van den rythmus van rust en arbeid, 
welke noodwendig is, acht hij toch een rustdag noodig. 

De pharizeesch-puriteinsche opvatting ligt echter volgens BRUNNER 

niet in de bedoeling van het gebod. Geen plichten dag van religieusen 

aard, maar vrij zijn van het moeten. 31) De mensch moet ook spelen. 
Het spel behoort bij de volle menschelijkheid. 

Tot rust en spel behoort ook het genot. Doch genot heeft ook zijn 
gevaar. Het genot kan ons meester worden. Dat moet beteugeld worden 
niet door ascese - maar uit een oogpunt van dienstbaarheid. 32) 

Ten slotte wijst BRUNNER er op, dat een onbegrensd willen heerschen 
over de wereld en genieten van haar goederen den zin des levens, de 
persoonlijkheid, de verhoudingen der gemeenschap en vooral die tot 
God verstoort. Dat is het gevaar der civilisatie, emancipatie van God, 
de mensch wordt een slaaf van zijn techniek en oeconomie. Deze ont
aarding gaat in twee richtingen: 1. De mensch bindt zich aan de 
dingen. 2. Hij raakt los van de gemeenschap. Die den mensch niet meer 
lief heeft, moet zich aan de dingen vergapen. BRUNNER wijst er voorts 
op, dat zulk een daemonie der civilisatie thans de wereld vervult. 
De roep om arbeid van miIlioenen is een novum in de wereldge
schiedenis. 34) 

Dit laatste is wel wat overdreven, d. w. z. niet de werkeloosheid, 
welke inderdaad een oordeel onzer moderne cultuur is, maar het 

A. St. 3-m. X 19* 
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novum. Ook het verval van de Romeinsche cultuur heeft dit als een 
massaverschijnsel geopenbaard. En de Overheidszorg voor brood en 

spelen heeft de oude wereld niet van den ondergang gered. Ons hoofd
bezwaar tegen het betoog van BRUNNER is echter, dat hij de dingen 
op den kop stelt. De wortel van het kwaad wordt niet aangeraakt. 
Historisch gezien kan men zeggen, de civilisatie der moderne wereld is 
op een crisis uitgeloopen, waarin de emancipatie uit de hand Gods 

openbaar wordt en zich wreekt in de verschijnselen, die BRUNNEi~ 
noemt. Maar theologisch en ethisch beschouwd is het zoo, dat die ge
varen der civilisatie doorbreken, omdat men welbewust die emancipatie 
zocht. Deze is geen gevolg, maar oorzaak. 

Voortdurend toont het betoog van BRUNNER het gebrek aan zede
lijke normen, die aan het leven gezet zijn. De idee eener humaniteit 
blijkt geen normatieve kracht te hebben en een ondergeschoven Gods
begrip helpt daaraan niet. Dat is de grondfout van zijn theologisch
of niet-theologisch uitgangspunt, waardoor deze methode niet alleen 

geen doel treft, maar ook boven een conglomeraat van gedachten 
niet uitkomt. 

Wezen en taak der oeconomie. 35) 

Dit hoofdstuk begint met een opmerking aan het adres der protes
tantsche ethiek van de laatste eeuw, dat zij geen oog heeft gehad 

voor de omzetting van het sociale leven van den modernen tijd, het 
ontstaan en de uitbreiding van de technisch-oeconomische oeconomie. 
Zijn verwondering stijgt nog, aangezien de oeconomie een zedelijk 
vraagstuk bij uitnemendheid is en zoowel Oude- en Nieuwe Testament 
de oeconomie in het middelpunt plaatsen: Profeten en ook Christus 
en de apostelen lichten de wet der liefde steeds met voorbeelden uit 
het oeconomisch leven toe. 

De taak er over na te denken, wat gehoorzaamheid aan Gods gebod 
in de oeconomie beteekent, is ons onverbiddelijk gesteld. 36) 

De verwondering van BRUNNER kan op haar beurt verwondering 
wekken. Zij doet inderdaad een weinig naief aan, want wie met de 
ontwikkeling der protestantsche ethiek - en wat wil BRUNNER daar
onder eigenlijk verstaan? - op de hoogte is, kan weten, dat zij met 
alle kracht heeft mede gewerkt aan de bevordering van de heden
daagsche verhoudingen der gemeenschap. Niet alleen de wijsgeerige 
moraal, maar ook wat van de hand der theologen verscheen, is 
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meerendeels daaraan schuldig. Het oeconomisch probleem is het mid
delpunt van Oud- en Nieuw Testament, zegt BRUNNER. Voor alles staat 
o. i. de ware religie in het middelpunt, en aangezien toepassing en 
beleving als de vrucht der religie wordt geteekend, kan men zeggen, 
dat niet het oeconomisch probleem, maar het beginsel van het waar
achtig zedelijke gemeenschapsleven telkens weer naar voren treedt. 
En wat de Christus, de Profeten en de Apostelen aangaat, is 

BRUNNER vergeten, dat de protestantsch-theologische beschouwingen 
der 1ge eeuw weinig konden bijdragen tot erkenning van de Auto
riteit, waaruit zij gesproken hebben? Voorts moet in herinnering 
gebracht, dat het sedert het einde der vorige eeuw niet ontbroken heeft 
aan ethici, die tegen den gang der ontwikkeling hebben gewaarschuwd. 
En dan zwijgen wij nog van wat in kerkelijk orthodoxen kring is ge

arbeid ten aanzien van de zedelijke vraagstukken ook op sociaal en 

politiek terrein. 
Doch laten wij eerst BRUNNER aan het woord over het wezen der 

oeconomie. Hij verstaat daaronder naar de heerschende opvatting, 
productieverdeeling en consumptie der goederen. De techniek der oeco
nomie, zoowel van de productie als van den handel, acht hij geen object 
der ethiek. Dit wordt ook door anderen zoo gesteld, hoewel dat een 
zuiver theoretische onderscheiding is, die, naar wij meenen, geen aan

beveling verdient. 37) 
Als "Real-apriori" van alle oeconomie noemt BRUNNER den bodem. 

Hij adviseert om het geheele sociale probleem van het vraagstuk om
trent den bodem uit te ontwikkelen. De tweede factor is het werktuig, 
waarmede de bodem wordt bewerkt, de schatten der aarde worden ge
dolven en de goederen worden bearbeid. De eigendomsvraag maakt 

het tot ethisch probleem. 
De derde factor is de arbeidende mensch, de oeconomie drijvende 

menschengemeenschap en eindelijk het consumptierijpe goed, alle 
sociaal en ethisch beduidende factoren. Eigendom, rente, loon etc. 
roepen allerlei zedelijke vragen op. Het zedelijk karakter blijkt ook 
uit de beschouwing van het doel der oeconomie. Het onmiddellijk doel 
van alle oeconomie is toch de verzorging van enkeling en gemeenschap. 
De mensch is echter niet een tot techniek bekwaam dier. De mensch 
drijft niet alleen oeconomie om te eten, maar ook om te leven. De 

vraag naar het laatste doel voert onmiddellijk tot de vraag des ge-

100fs. 38 ) 
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De oeconomie ligt in de scheppingsordening. Daarom is arbeid be
volen. BRUNNER noemt daarbij het "apostolische woord": "die niet 
werkt, zal ook niet eten". (2 Thess. 3 : 10). Oeconomie is ethisch 
neutraal, want het is technisch gezien handelen met stof en niet met 
personen. Door het doel echter wordt het ethisch bepaald en ethisch 
beteekenisvol. Het is deelnemen aan het goddelijk werk der onder
houding. De ware oeconomie is godsdienst. Dit is de lichtzijde van de 
oeconomie, haar schaduwkant is de zonde. Het is den enkeling niet 
mogelijk zondeloos oeconomie te drijven. Doch de zonde heft het gebod 
niet op. 

In het rijk der voleindiging is geen oeconomie meer, en wie daaraan 
in het geloof deel heeft, kan hier aan het gemeenschapsleven slechts 
aandeel hebben, als "had hij niet". 39) 

Van de norm der oeconomie handelend, merkt BRUNNER op, dat zij 
een verschijningsvorm is van het "v,Ieesch" en van den dood, waaruit 
slechts de goddelijke verlossingsdood kan bevrij den. Wij hebben op 
aarde den vloek te dragen, welke een deel van de uitdrijving uit het 
Paradijs is, goddelijke reactie op onzen afkeer van God. 

Maar wij moeten ook weten, dat de booze wereld door Gods goed
heid niet gansehelijk ondeugdelijk is om plaats en werktuig voor den 
dienst van den naaste te worden. 40) 

Er is geen Christelijk program van oeconomie. Dat zou utopie 
zijn, geen constructief principe van oeconomisch natuurrecht, geen af
leidbaar systeem van gerechtigheid. Er zijn slechts enkele richtlijnen, 
zoo als voor huwelijk en staat. 

Het eerste is: Het in het goddelijk scheppingsdoel gegronde doel van 
levensonderhouding, verzorging van de voor het leven noodwendige 
goederen. Ten andere: de dienstbaarheid, het leven dienen, is het 
primair door God gewilde doel. Oeconomie is middel en geen doel. 41) 

Met grooten nadruk wijst BRUNNER iederen vorm van individualisme 
af. God heeft den mensch als individu in de menschheid geschapen. 
Vandaar dat privaat eigendom niet kan bevestigd noch geloochend 
worden, zoodat ook het collectief eigendom geen plaats mag vinden 
en alleen eigendom in gemeenschap als critisch-regulatief-principe 
gelden mag. 

Rationeel communisme rust inderdaad ook op individualisme, maar 
zet als middel tot doel een abstracte eenheid. Algemeene eisch der 
oeconomie blijft: het eigene in de gebondenheid der gemeenschap. 
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Vervolgens: Van God gegeven dienstorde is van God gegeven dienst

plicht. Dat beteekent verwerping van inkomen zonder dienst, betoon 

van oeconomische luxe en "Schmarotzertum". Maar wat is dat? BRUNNER 

wil in geen geval de valsche theorie van vele socialisten: waarde = 
arbeid, alsof handenarbeid alleen arbeid en waarde zou zijn. Ook 

TOLSTOï en GANDHI, die eischen, dat ook de intellectueel een deel 

handenarbeid zal doen, worden van de hand gewezen. In dit verband 

aanvaardt BRUNNER geen onderscheiding van geestelijken eh handen

arbeid. Hij wijst echter ook niet de grens aan, waar het voor de 

gemeenschap arbeiden ophoudt en in "Schmarotzertum" overgaat. 

Het scheppingsgeloof bestrijdt verder gelijkmakerij. Het natuurrecht 

voor allen gelijk is niet uit den Bijbel. Het behoort bij het Stoïsche 

rationalisme. Maar daarom is ook de gegevene ongelijkheid niet goed 

te keuren. Dus ook niet de macht van den sterkste en brutaalste. Niet 

gelijkheid van allen, maar uitwisseling van den een aan den ander, is 

het postulaat eener Christelijke oeconomische ethiek. Het criterium 

moet zijn het welzijn van den enkeling en van de gemeenschap. 42) 

Het kwaad in de oeconomie. 
Het kwaad heeft zijn oorsprong niet in de natuur, maar in den 

mensch. Wie verstaat wat erfzonde is, weet, dat het kwaad niet enkel 

uit den individueel en wil ontspringt. Het is een collectief begrip. 43) 

Met het begrip zonde en erfzonde raakt BRUNNER een beschouwing 

der dialectische theologie, die met de eerste drie Hoofdstukken der H. 

Schrift in strijd moet worden geacht. Erfzonde is zooals hij zegt: 

bovenindividueel, zij is met het bestaan van den mensch gegeven, ge

praedestineerde orde van den aardschen mensch. Daarom dus ook 

collectief verschijnsel, dat de geheele oeconomie beheerscht. BRUNNER 

neemt het in twee hoofdvormen waar. 10 als tij dgeest, welke altoos is 

zondige geest, en die des te gevaarlijker is, omdat men zich daarvan 

niet bewust is. Den ethici is deze grootheid in den regel ontgaan, naar 

hij opmerkt. Voorts is de ethische waarde van het oeconomisch systeem 
nauwelijks meer in oogenschouw genomen. Het systeem werkt als 

macht en treedt tegenover den enkeling als macht op. Men kan zich 

er niet aan onttrekken. Derhalve de tijdgeest en de macht van het 

systeem zijn twee vormen der bovenindividueele boosheid. 

Kwalitatief laten zich drie hoofdvormen van het oeconomisch booze 

onderscheiden: 1. oeconomische atrophie: zedelijk luiheid. 2. oecono-
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mische hyperthrophie: zedelijk arbeidszucht. 3. oeconomisch egoïsme. 
Het tweede voert tot daemonie. 

Het geloof moet al deze vormen van het kwaad bestrijden. De 

Christen mag niet doen als de heidenen. Hij laat zich niet meesleepen 

door den geest des tijds, kapitalisme, afgoderij van het aardsche goed. 
Men kan niet God dienen en den mammon. 

En nu heet het weer: de macht van de antigoddelijke oeconomische 
gezindheid van een tijdperk heeft ten slotte geen anderen oorsprong 

dan de gezindheid van den enkeling. 44) Dit laatste ten spijt van het 
zoo even genoemde bovenindividueele erfzonde-begrip. 

Ten slotte eindigt deze paragraaf met de opmerking, dat er wel 

geen Christelijk oeconomisch program is, doch, dat in de saamleving, 
indien zij meerendeels uit Christenen bestond, er nog weliswaar geen 

Christelijke oeconomie zou zijn, maar toch wat beters dan nu. 

Zoo treft ons wederom hetzelfde onbevredigde gevoel, hetwelk ons 

hoofdstuk na hoofdstuk aandoet. Een analyse, die in menig opzicht 

interessant is en treffende dingen naar voren brengt. Het is wellicht 

meer de wijze, waarop het wordt gezegd dan de dingen, die gezegd 

worden, maar steeds weer hetzelfde oordeel: niet dit en niet zijn tegen

stelling, doch een relatie tusschen die beide, welke nimmer tot zijn 

recht komt. Een Christelijke oeconomie is er niet en toch wanneer er 
meer Christenen waren zou het anders en zelfs beter zijn. Dat wijst 

in ieder geval op machten, die de daemonie bestrijden. Er moet dus 
in het geloof zulk een werkzame de zonde temperende kracht zijn. Het 
is daarom van belang BRUNNER dieaangaande te hooren. 

De Christen in de hedendaagsche oeconomie. 45) 

De taak van een Christen, zoo gaat BRUNNER verder, is ook naar het 
oeconomisch systeem, waarin hij zelf moet werken een geheel ver

schillende. De kerk heeft dat voorbijgezien, de traditioneele ethiek is 
wereldvreemd, wereldvreemd ook de kerk in haar instelling op de 

sociale kwestie. De vraag is, hoe hij, die ernstig Christen wil zijn, staat 
tegenover de eischen van de hedendaagsche oeconomie. 

Wij weten thans, dat het oeconomisch systeem niet ethisch neutraal 

is, maar dat het over gerechtigheid en ongerechtigheid, humaniteit en 

onmenschelijkheid, dienst aan de gemeenschap en voor het welzijn 

van den enkeling, over het zedelijk karakter van de oeconomie van 

den enkeling beslist. Is het heerschend systeem vol onrecht en onheil, 
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dan wordt ook het persoonlijk "wirtschaften" onrecht- en onheilvol. 
Daarom moet het aan de kerk worden gezegd, dat zij in gebreke is 

met haar individualistisch denken. Waar de dijken in gevaar zijn, 
moeten allen aantreden. Bij het huidige systeem van oeconomie is dat 
het geval. 46) 

Een Fransche spreekwijze zegt, dat wij die waarheid het meeste 
ter harte moeten nemen, welke wij liever niet hooren. Zoo is het 
misschien ook met velen, die telkens weer een critischen uitval van 
BRUNNER op de kerkelijke leer en de kerk vernemen. In ieder geval 
moet worden nagegaan, of en in hoeverre het waarheid is, wat BRUNNER 
telkens haar verwijt. 

Het kan duidelijk zijn, dat BRUNNER onder den indruk der om
standigheden schrijft. De werkelijkheid, die hij ziet, teekent hij in 

schrille kleuren en meestal zeer scherp. Die werkelijkheid kan ook niet 
ernstig genoeg worden genomen. En zoo is het ook geheel verklaar

baar, dat de kerk en de kerkelijke leer het zoo zeer moeten ontgelden. 
Ook dit slaat op het beeld, hetwelk het kerkelijk leven in deze dagen 
vertoont. En dan schijnt hij gelijk te hebben. Machteloos en werkeloos 
schijnt de kerk tegenover den dreigenden ondergang der cultuur te 
staan. Wij mogen ook niet ontkennen, dat er waarheid schuilt in zijn 
critiek en wij zullen die ter harte moeten nemen. 

Waarheid is, dat de kerk, of wil men dan haar leidende organen, 

haar voortrekkers, voorgangers en strijders sedert een paar eeuwen 
reeds de leiding kwijt zijn. In de 17e eeuw reeds zag men de leiding, 

die sedert de reformatie bij de theologen was, in de handen der philo
sop hen overgaan. 

Wij kunnen ons hier niet veroorloven, dat uitvoerig aan te toonen, 
maar de geschiedenis kan daarvan getuigen. Nog minder laat het 
bestek dezer verhandeling toe om de aanleidende oorzaken daarvan 
te onderzoeken en heel dat proces na te gaan. Doch het feit kan niet 
worden ontkend. Zoo heeft ook de kerk de gelegenheid niet gevonden, 
althans niet aangegrepen om een krachtige oppositie te voeren en 
opnieuw de teugels in handen te nemen. Het zou allerminst in over
eenstemming met de waarachtige religie zijn dit te verbloemen. Het 

oordeel begint bij Jeruzalem en de kerk zal allereerst haar zonde en 
de zonde der wereld hebben te belijden. Uit dit oogpunt kan het heil
zaam zijn de critiek op kerk en leer ter harte te nemen. 

Dit beteekent echter niet, dat wij BRUNNER'S standpunt deelen. Het 
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stelsel van oeconomie is inderdaad tot een openbaring harer daemo
nische krachten gekomen, die ontstellend is. Daarin heeft hij recht 
en hij is het niet alleen, die er op wijst. Maar hij spreekt van de wereld
vreemdheid der kerk. Het is zeer de vraag, of de zaak niet juist anders
om staat. Is de kerk niet zoozeer verwereldlijkt, dat zij veel te weinig 
wereldvreemd is? Is het anderzijds ook niet zoo, dat de moderne 
cultuur veeleer kerkvreemd is, en zich met alle kracht tegen haar heeft 
gesteld, zoodat het een wonder is, dat er nog een kerk is? Het saecu
lariseeringsproces heeft de wereld zelfs niet kerkbevriend kunnen 
maken. Dat spreekt trouwens van zelf. Maar wel heeft het de kerk nog 
meer in den hoek der machteloosheid gedreven. 

Daarom moet voor alles de vinger gelegd bij den wortel der zaak. 
De nadruk moet gelegd op de zonde. Wij hebben met den mensch te 
doen, die zich openbaart, zooals hij is, en zooals Gods Woord hem 
teekent in zijn ongerechtigheid. De kerk zal ons niet uit de crisis 
helpen, maar het geloof in den Christus der kerk, zooals Hij zich in 
zijn Woord openbaart. Alleen onder Zijn vleugelen is ontkoming en 
redding uit den chaos. BRUNNER spreekt over den Christus in de huidige 
oeconomie en wij willen hem daarover hooren, maar vóór alles hebben 
de Christenen van alle landen de gewichtige taak Christenen te zijn. 
De strijd gaat tegen de machten, die het Christendom hebben ontzield 
door een valsche mengeling van een onchristelijk orientalisme, mythe, 
fatalisme, pantheïsme, theosophie en wat dies meer zij, om ten slotte 
in de phantaisie van een "Uebermensch" te verdwazen. De zelf
vergoding van den mensch loopt op zijn ondergang uit. Dat is de les 
der historie en de geweldige Godsspraak reeds in de Paradijsgeschiede
nis geprofeteerd. 

Als theologische ethici zijn wij verplicht naar het wezen van het 
kapitalisme te vragen, meent BRUNNER. 47) Hij bedoelt het z.g. hoog
kapitalisme. Het eerste principe is winzucht, de idee winst als tegen
stuk van de idee voeding uit de voor-kapitalistische periode. Dus 
produceeren om geld te maken. Deze opvatting is verbonden aan een 
nieuwe opvatting van de verhouding tusschen enkeling en gemeen-
schap, het individualisme. Het eigenlijke kapitalisme begint met de 
omzetting der rechtsverhoudingen in den zin van het liberalisme. Ver
der wijst hij op de kapitalistische onderneming, de naamlooze vennoot
schap, een "absoluut novum in de geschiedenis". En voorts is daaraan 

............ -.--.-.--.. --------------



DE ETHIEK VAN BRUNNER 293 

een derde verbonden: het oeconomsich rationalisme. Oeconomie wordt 
een schrikkelijk mechanisme. 48) 

Hoewel in hoofdzaak juist wat de verschijnselen aangaat, laat het 
verband te wenschen over. BRUNNER spreekt van de naamlooze ven

nootschap als een "absoluut novum" niet zonder overdrijving. Het 
oeconomisch rationalisme, waardoor het moderne kapitalisme wordt 

beheerscht, is weIIicht zelfs niet nieuw, maar heeft schrikbarende 
vormen aangenomen. Ook de vroegere tijden hebben gemeenschappe
lijke handelscompagnieën gekend, doch zij konden niet tot zulk een 
onpersoonlijk subject worden als de naamlooze vennootschap, omdat 
de tijdgeest een andere was. BRUNNER heeft over den tijdgeest als een 
macht gesproken. Welnu het individualisme, waarvan hij gewaagt, is 
een exponent van den tijdgeest. Die tijdgeest is alszoodanig en in zijn 
oorsprong en wording een antipode van den Christelijken geest. Het 
liberalisme was een kind van dien geest, een eerste klare verschijning 

van het individualisme, gelijk dit ethisch uit het egoïsme stamt en 
logisch een gevolg moest zijn van een rationalistische wijsbegeerte. 

In den bodem van deze individualistische levensbeschouwing vond 
het moderne kapitalisme de voorwaarden zijner ontwikkeling. Dit kapi
talisme vangt aan met de rationalistische revolutie, waardoor de 
Christelijke levensbeschouwing allengs uit het algemeen bewustzijn 
werd verdrongen. MAX WEBER heeft het z.g. vroeg-kapitalisme op 

rekening van het Calvinisme wiIIen brengen, en inderdaad heeft dit 
een waardeering van de aardsche goederen en de cultureele taak van 

den mensch, die daartoe eenige aanleiding kan geven. Doch waar de 
reformatorische religie haar levenskracht blijft openbaren, kan het in
dividualisme niet tot heerschappij komen en het rationalisme niet 
zegevieren, zoodat de voorwaarden voor het z.g. hoog-kapitalisme ont

breken. Daarbij mag niet vergeten, dat koopmansschap een zedelijk 
gevaar is. 

Het systeem is een gevolg van den geest, maar op zijn beurt zal het 
systeem aIIe gevaren van dien geest openbaar maken. 

Zoo noemt BRUNNER de scheiding van den arbeid en den eigendom 
van productie-middelen als een gevolg van het systeem. Het spreekt voor 

zich zelf. De ouderwetsche Mr. Timmerman met zijn eigen gereed

schap en arbeidsmateriaal en de moderne fabrieksarbeider, die zijn 
plaats vindt aan de machine van zijn werkgever. 

Maar ook de directeur dirigeert de fabriek, die de zijne niet is. Het 
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is niet noodwendig, dat de bezitter arbeidt. Hij heeft zijn dividenden. 
Een verder gevolg is de concentratie van kapitaal. Het werktuig

monopolie staat tegenover het arbeidsmonopolie. Dan wijst BRUNNER 

op de uitbreiding der kapitaalsmacht op de pers, den staat, en zelfs 

in de kerken. 49
) Het oeconomisch leven wordt "ontpersoonlijkt", de 

persoon gaat er uit. De kapitalist, die in zijde en grammophoons, in 
kolen en scheepsbouw doet, wordt de typische vertegenwoordiger der 
moderne oeconomie. Het winstmotief wordt steeds sterker. De midden
stand wordt opgezogen, het proletariaat neemt toe. 

Het ernstige gevolg uit ethisch oogpunt is, dat de arbeid van haar 
waardigheid wordt beroofd. Arbeid wordt koopwaar. De mensch wordt 
een zaak. 

Hoewel hij er terecht aan toevoegt, dat dit beeld niet geheel de 
werkelijkheid weerspiegelt, omdat ook de voor-kapitalistische oeco
nomie nog haar tegendeel bewaart, moet toch worden toegegeven, dat 
hij de moderne oeconomie in haar gevolgen juist teekent. 50) De 
Christen staat in deze werkelijkheid. Is niet hier het gewicht der 
collectieve zonde, zoo vraagt BRUNNER, het "Gottwidrige" van het 
systeem zoo geweldig in negatieven zin, dat de enkeling daar niet 
tegen op kan. 51) 

Het systeem deugt niet, daarover behoeft niet lang geredeneerd, 
maar - ten spijt van allen, die het daarvan verwachten _ moeten wij 
toch opmerken, dat verandering van systeem geen verbetering brengt. 
De geest, waaruit het is opgekomen, de mensch, zal veranderen moeten. 
Zoolang die geest en levensinstelling overheerschen, moet ieder systeem 
falen. Verandering van systeem zal het vanzelf voortkomend gevolg 
zijn van verandering des geestes. De oude Christenen zijn niet be
gonnen met systeemve.randering, maar met te verkondigen het Woord 
Gods en uit zijn kracht te leven. 

BRUNNER merkt het ook zelf op, dat het systeem zijn oorsprong 
vindt in een zekere gezindheid en dat deze gezindheid nog niet het 
gevolg behoeft te zijn van het systeem. 52) De Christen kan niet blijven 
wachten, totdat er een betere oeconomie is. 53) Dat is zoo. Het is 
eigenlijk nog anders. Het is de schoonste tijd voor het geloof om zijn 
kracht te openbaren. Er is geen andere raad dan de prediking van den 
Gekruiste. 54) De kerk kan de wereld niet bekeeren, maar zij kan haar 
roeping volbrengen. Zij kan getuige zijn van Hem, die in de wereld 
was en leeft in alle eeuwigheid. De kerk heeft nergens op te wachten, 
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zij heeft zich slechts te bezinnen op haar taak en de hand aan den 
ploeg te slaan - verkondigen het oude evangelie van zonde en genade. 
En zij moet zich vooral niet te veel om zichzelf bekommeren, dat is 
tijdverlies, krachtsverspilling en ongeloof. Zij moet doen, waartoe zij 

geroepen is. 
Wellicht vindt men dat veel te eenvoudig en toch zal het voor haar 

en voor de wereld het beste zijn. Wat wil men dan verwachten? Dat 
het rad der geschiedenis terug wordt gezet? Repristinatie? Nog een
maal middeleeuwsche toestanden? 

Wij gaan wederom naar BRVNNER luisteren. Hij is bereids aan dit 
punt genaderd en toont aan, dat zulks niet mogelijk is, ja hij acht zulke 
droomen de grootste liefdeloosheid en Don Quichotterie. Want immers, 
zoo zegt hij, het is niet alleen een kwestie van oeconomische gezind

heid. Daar zijn ook factoren werkzaam, die buiten de menschelijke 
gezindheid omgaan de toeneming der bevolking bij gelijktijdige stijging 

van het zelfbewustzijn en aanspraak op het leven, de machinale pro
ductie- en transport-techniek, de groei van de wereldoeconomie, de 

geld- en credietoeconomie. De kapitalistische oeconomie is dus ons 
lot, het kan niet anders ook in de toekomst. Daarom mag men het 
kapitalisme slechts in zooverre bestrijden, als met de zekerheid van 
de verzorging der menschheid kan overeenkomen. 55) 

Desondanks breekt BRVNNERS critiek eerst los, als hij het kapita
lisme oeconomische anarchie heet, omkeering der scheppingsorde en hij 
acht het de plicht van den Christen voor een orde te strijden, die werke
lijk orde en geen anarchie is. 56) Men verwondere zich niet al te zeer, 
immers BRVNNER heeft ons voortdurend voor oogen gehouden, dat er 

geen Christelijk oeconomisch systeem is. Strikt genomen is dat ook 
zoo, en daarom hebben wij zooveel nadruk gelegd op de gezindheid. 
De Christelijke gezindheid, waar zij gevonden wordt, neemt de onge
rechtigheid van het systeem weg, althans bestrijdt die ongerechtigheid. 

Laten wij echter, alvorens over dit punt nader te oordee1en, eerst 

BRVNNERS uiteenzetting hooren 

De vraag naar de betere gerechtigheid. 57) 

Hij begint reeds met de opmerking, dat er geen Christelijk oecono

misch systeem is, doch dat mag ons niet weerhouden het betere te 
zoeken. Men zal dat ook als ethicus niet pragmatisch kunnen bewijzen. 
Het betere wordt niet aan de groene tafel gemaakt, maar in de practijk 
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gevonden. Volkomen terecht. Wij hebben reeds gezegd: dat de oude 
Christenheid niet met systemen is begonnen. Zij begonnen te leven in 
de wereld, die zich aan hen voordeed en met de instellingen, welke 
zij vonden. 

De Christelijke planmakers mogen dan ook niet al te veel ver
wachten van hun plannen. BRUNNER wil vooreerst slechts de mogelijk
heden critisch overdenken, die zich in den oeconomischen strijd zelf 
aandienen: 

Het rationeele collectivisme of communisme. Het neemt volgens 
BRUNNER alle wezenstrekken van het kapitalisme over behalve het winst
motief en het individualisme. Dit laatste zal BRUNNER moeilijk kunnen 
volhouden, want hij beweert in de volgende alinea, dat het communisme 
op grond van de abstracte gelijkheidsgedachte, radicaal individualisme 
is. Wij hebben trouwens boven reeds aangetoond, dat het individua
lisme uit de grondbeginselen der moderne wijsbegeerte volgt en een 
algemeene trek der cultuur is. 

BRUNNER gebruikt het woord individualisme in tweeërlei zin. Als hij 
het winstmotief en het individualisme uitzondert van het communistisch 
kapitalisme, heeft hij daarbij het oog op de veranderde houding jegens 
het privaat bezit, waardoor het winstmotief werkzaam wordt, omdat het 
individueel van karakter is. 

Het rationeele communisme kan echter slechts door geweld in leven 
worden gehouden, gelijk het uit geweld geboren is. 58) 

Van het marxistisch socialisme voor zoover het nog met een program 
gelijkgesteld kan worden, geldt hetzelfde als wat van het rationeel 
communisme is opgemerkt. Het verschilt in zooverre van het laatste, 
dat het langs legalen weg wil bereiken wat het communisme met geweld 
poogt te doen. Het socialisme heeft geen vast program en verbindt zich 
allengs met gedachten, die niet slechts rationeele eenheidsgedachten 
zijn, maar waaraan reëele gemeenschapsgedachten ten grondslag liggen 
op de wijze der gilden (guild-socialism). Ook aan de rechterzijde 
ziet BRUNNER dergelijke sociologische denkbeelden van een organisatie 
des volks naar haar natuurlijke geledingen. In ieder geval wordt links 
en rechts de behoefte gevoeld naar een overwinning van het individua
lisme en dat uitteraard niet door een abstracte eenheid. Ook het socia
lisme komt op uit individualisme. 

Voor de oplossing verwijst BRUNNER naar zijn reeds eerder ont-
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wikkeld richtsnoer: uitwisseling van het collectieve en individueele. 
Echter geen bemiddelingsprogram, geen constructie daarvan maken, 
alleen critisch principe en richtsnoer. 

Het schijnt een weinig actief principe en BRUNNER vindt, dat het 
tijd wordt het resultaat zijner beschouwingen op te maken: gelijk een 
bepaalde oeconomische gezindheid het kapitalisme schiep, kan het ook 
slechts een oeconomische gezindheid zijn, die het werkelijk over
wint. 59) De kerk heeft de gedachte der volksgemeenschap en der 
verantwoordelijkheid van allen jegens allen te verdedigen en opnieuw 
te beleven. 

Verder komt BRUNNER tot den klassenstrijd, die wat breeder gezien, 
volgens zijn meening, zoo oud is als de geschiedenis. Het moderne 
kapitalisme heeft de wereld in kapitalisten en proletariërs verdeeld. 
BRUNNER neemt dien strijd in bescherming. Hij moet er zijn. Nog 
nooit heeft een klasse vrijwiIlig haar privilegiën opgegeven. 

Deze beschouwing leidt eindelijk tot een positieve taak voor den 
Christen. Wanneer een Christen meent zich aan staking te kunnen ont
trekken, mag hij ook de voordeelen niet genieten, die uit den strijd der 
anderen is voortgekomen. Ook wanneer hij als goed Christen voor de 
anderen de ongerechtigheid zou willen dragen, mag hij dat toch niet 
doen om de anderen. Niemand mag zich aan dien strijd onttrekken. 60) 

Dit is althans een klaar en duidelijk advies: de klassenstrijd is er, 
hij moet er zijn, niemand mag zich onttrekken, ook de Christen in 
den strijd. 

Principieel gezien kan dat advies slechts worden afgewezen en kan 
het nooit door de waarachtige religie geinspireerd zijn, maar het is in 
ieder geval strak en duidelijk - tenminste als men niet verder leest. 
Hoe staat de Christen in dezen strijd? Ging het maar alleen om ver
betering door den strijd tegen de bevoorrechten, dan ware het een
voudig. Maar de Christen kan niet zonder meer uit de overwinning van 
een der partijen heil verwachten. Zelfs kan het onheil grooter zijn dan 
het heil niet voor hem zelf, maar voor de volksgemeenschap. 

Wat dan? Tweeërlei mag men van den Christen verwachten: 1. dat 
hij op zijn wijze en op zijn plaats zich voor de betere ordening geve 
en dat hij heel goed verstaat, dat hij, die geen deel neemt aan de 
oppositie, eenvoudig de bestaande orde d. i. de oeconomische anarchie 
steunt. 
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2. Mag het feit, dat de oppositie van kerk en Christendom niets wil 
weten of deze openlijk bestrijdt, op zich zelf niet weerhouden, met 

diezelfde oppositiegroep op te marcheeren, want het gaat niet om een 

handeling van de kerk, maar om het handelen der burgerij als zoodanig, 

waar naar de belijdenis niet gevraagd wordt. Het ergste zou nog 

zijn de vorming van Christelijke partijen. Over de Christelijk sociale 
strijdorganisatie ligt de vloek van het verraad van den naam van 
Christus. 61) 

Het laat nog altoos aan scherpte niets te wenschen over. Doch zoo 

kan alleen iemand redeneeren, die de geschiedenis tusschen haakjes 

zet, als hij van God gaat spreken en God op non-actief verklaart, 
wanneer hij over de geschiedenis handelt. 

"Het socialisme behoort tot de wereld en niet tot het koninkrijk 
Gods". 62) Derhalve liggen deze sferen buiten elkander. In de 

wereldsche zaken heeft het Koninkrijk Gods niets te maken, een Chris

ten is in de wereld, in den strijd der partijen burger, ziedaar de conse

quentie. Misschien zou BRUNNER ook nog beweren, dat de wereld in 

de kerk niets te maken heeft. In ieder geval kan men door uitsluiting 

van het Koninkrijk Gods en de religie van de werkelijkheid der wereld 

gemakkelijk een Christen Voor de gelederen der socialisten opeischen, 

want practisch houdt hij op Christen te zijn, wanneer hij als burger op
treedt. Christen is hij alleen in betrekking tot het Koninkrijk Gods 

volgens deze redeneering. Maar burger zijn is volgens een andere rede

neering van BRUNNER God dienen in zijn beroep, in den dienst der 
liefde zijn. Wij vragen, hoe is het een met het ander te rijmen? 

Deze beschouwingen van BRUNNER vinden hun grond in het uit
gangspunt der Barthiaansche theologie. Het merkwaardige echter is, 

dat de houding door BRUNNER verdedigd ten aanzien van het cultuur

proces overeenkomst vertoont met die van de 17e eeuwsche Iibertijnsche 

richtingen, die scheiding maakten tusschen goddelijke en aardsche 
dingen en de laatsten voor den mensch opeischten. 

De taak van den Christen in de tegenwoordige oeconomische orde. 63) 

De Christen mag niet vergeten, dat de nieuwe orde evenmin de rechte 
zal zijn. Hij zal in haar zijn Christen leven even goed of slecht kunnen 

leiden als in een andere. Het is de taak van een Christen in iedere orde 
tegen den stroom op te zwemmen. Daarom gelden voor hem in deze 

maatschappij dezelfde geboden als in de patriarchale. De geboden 

~------~I-
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van de Bergrede gelden heden evenzeer als in iederen tijd; niet als wet, 

maar als heenwij zing op Gods gebod. 
De Christen-koopman, zoo oordeelt BRUNNER, kan zijn zaak niet 

naar de wet der Bergrede voeren. Zoo heeft nooit iemand een zaak 

gedreven en zal ook nooit iemand dat doen. Hij mag echter niet ver

geten tegen de booze eigenwettigheid van zijn koopmanschap te 

strijden, dat beteekent, hij moet de menschen, met wie hij handelt als 

zijn naasten zien, aan wie hij liefde schuldig is en zijn zaak in dienst 

der gemeenschap drijven. 64) 

Het is waarschijnlijk de nawerking van het Luthersche standpunt, 

waardoor BRUNNER wordt beïnvloed, als hij telkens de Bergrede aan

haalt. Indien hij zich meer rekenschap had gegeven van CALVIjNS 
inzicht in deze aangelegenheden, zou hij verstaan, waarom CALVIJN 

den decaloog als norm en richtsnoer eener burgerlijke gerechtigheid 

op den voorgrond schuift. Doch BRUNNER zal dit wellicht op andere 

gronden van de hand wijzen, of verzwakken. 
Drie problemen leidt hij thans in: rente, rijkdom en luxe. Het is 

bekend, dat de middeleeuwen een renteverbod kenden, dat intusschen 

ter wille der practijk niet werd gehandhaafd. Ook LUTHER en CALVIJN 

hadden met het vraagstuk van doen en stonden evenals de middel

eeuwen ten hoogste 5 % toe. 
De hedendaagsche oeconomie is zonder rente niet denkbaar en toch, 

zoo BRUNNER, blijft rente een verdachte grootheid. 65 ) Het rente

instituut maakt mogelijk een luxe- of "Schmarotzerexistenz" te voeren. 

Wanneer iemand dat doet uit de renten van het zelf verworven kapitaal, 

zoo leidt hij toch zijn leven van heden op grond van arbeid in het 

verleden; hij belast de volksgemeenschap met de verplichting hem op 

grond van zijn verleden arbeid een arbeidsloos inkomen uit haar arbeid 

te verschaffen. Deze smet hangt aan de rente. 
Rijkdom staat in den regel tot arbeid en prestatie in geen verstande

lijk verband en is nog meer problematisch dan vroeger. Naar aanleiding 

van het woord van Christus, dat het lichter is dat een kemel ga door 

het oog van een naald dan dat een rijke inga in het koninkrijk Gods, 

acht BRUNNER ook den rijkdom ethisch gezien niet vrij van verdenking. 

Maar waar ligt de grens tusschen rijk en arm? Het doet er ook eigenlijk 

niet toe, want het gaat er niet om oj, maar hoe ik eigenaar van rijkdom 

ben. De rijke is rentmeester. Het Romeinsche eigendomsbegrip is voor 

den Christen onaannemelijk. Rijkdom is ook een beroep. Rijkdom is 
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geen genotmiddel, maar middel om te dienen. Waar ligt de grens? 
Waar de grens ligt, moet ieder in eigene verantwoordelijkheid voor 
God uitmaken. 

Is dan de grens het noodwendige om te leven? vraagt BRUNNER. 
Deze eisch komt neer op een nivelleering, die ieder cultuurleven on
mogelijk maakt. Deze regel erlangt dan ook als regel der bezinning 
alleen instemming. Zoolang er menschen in nood zijn, mogen wij ons 
niet meer veroorloven dan tot vervulling van ons beroep noodig is. Doch 
als constructief begrip heeft deze regel wederom geen zin. Alleen als 
regulatief-critische regel heeft hij zin. De grens kan niet worden vast
gesteld. 66) 

De taak van de kerk in den oeconomischen strijd van heden. 
Deze vraag behoort wezenlijk in ander verband thuis. BRUNNER be-

antwoordt die in 4 stellingen: 

1. De verkondiging des Evangelies. 

2. De dienst der liefdadigheid (diaconie). 

3. Gods gebod voor de volksgemeenschap en hare levensvormen 
uitleggen. Niet ontwikkeling van een program, maar het sociale ge
weten wekken. Belijdenis van schuld, ook sociale schuld en zich onder 

het gericht van de wereld uit als onder Gods gericht buigen. Zij moet 
een oeconomie in den geest van Christus duidelijk maken. Zij moet het 
absolute ideaal tot gelding brengen. In dat alles heeft zij wat anders 
te zeggen dan een oeconomische ethiek. Zij heeft met de verkondiging 
van het Godsrijk van doen. 

4. De gemeente moet een nieuw leven toonen. Zie, hoe lief zij 
elkander hebben. Het evangelie is ook een macht tot aardsche ge
rechtigheid en humaniteit. 67) 

Wij hebben gepoogd de lijn van BRUNNERS betoog omtrent het 
sociale vraagstuk van stap tot stap te volgen. En het kan gebleken 
zijn, dat zijn kracht ligt in een gewoonlijk scherpe analyse der dingen 
en een heldere voorstelling van zaken. Daar staat tegenover, dat hij 
den Christen met zijn geloof alleen laat staan in de wereld. Het geheel 
wordt doorkruist van theologische gedachten, die uit een mystieken 
achtergrond opdoemen, doch telkens uit de vrees voor het systeem 
weer wegvluchten. Telkens weer genaakt hij het punt, waarop men 
verwachten zou, dat een Christelijke ethiek haar normen stelt, telkens 
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weer staat men aan de grens eener constructie, om zijn neen te ver
nemen. Geen constructief principe, maar regulatief, telkens weer: het 
absolute ideaal en de absolute onmogelijkheid zijner verwezenlijking 
in deze wereld. 

Desondanks een beroep op de eenige oeconomische ethische en 
waarlijk regeneratieve kracht des geloofs en der daaruit ontspringende 
liefde. Niet zonder recht kan hij zich tegen een ascetisch-puritinisme 
op CALVIJN beroepen, 68) doch ten aanzien van een positieve ethiek 
kan men van CALVIJN en uit de historie der volkeren, die hem volgden, 
nog meer leeren. 

De theologische gedachtengang, waarvan deze schrijver uitgaat, is 

niet bij machte een positieve ethiek voort te brengen, omdat hij op
komt uit een begrip van religie, dat zijn norm niet ontleent aan de 
religie des Woords, de religie als immanente beleving van de waar
heid Gods en de waarlijk regeneratieve kracht des levens. 

En voorts ieder systeem is beter dan geen systeem. Dat gevoelt de 
schrijver eenerzijds zoo zeer, dat hij den Christen gebiedt in het ver
oordeelde systeem van de wereld mede te kampen. 

Daarmede willen wij niet zeggen, dat de Christenen voor alles een 
Christelijk systeem van ordening moeten maken. De oude Christenen 
deden dat ook niet, maar het systeem, dat zij vonden werd geregene
reerd. Ook dat werk was niet zonder vlek of rimpel, maar het werd 

anders en beter. Hoe dat is geschied? Men leze b.v. den brief aan de 
Efeziërs hoofdstuk 4, 5 en 6 om te zien, hoe de apostel tot een 
Christelijken wandel opwekt. 

Strijd tegen de ongerechtigheid overal, waar die zich voordoet, en 
met de macht, welke God geeft en dat niet om een Koninkrijk Gods 
op aarde op te richten. In zekeren zin heeft BRUNNER gelijk: Er is geen 
Christelijke staat, geen Christelijke maatschappij, geen Christelijke 
oeconomie. Doch er is een leven uit de kracht der genade Gods. Ook 
het betere, wat BRUNNER op het oog heeft, zal zich in de relatieve 
vormen van het leven afzetten. Die vormen zijn voor regeneratie vat
baar, zoo men ernst maakt met de gehoorzaamheid aan Gods Woord. 
Het systeem is uit de wereld, maar de regeneratie uit God door Christus 

Jezus. 
Ook BRUNNER geeft toe, dat het systeem zijn grond vindt in de 

gezindheid, al noemt hij daarbij ook verschijnselen, die buiten den wil 
van den mensch omgaan. Welnu van uit de gezindheid het systeem, 
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dus van uit de regeneratie der gezindheid ook de regeneratie van het 
systeem. Wij hebben gezien, dat BRUNNER datzelfde eigenlijk ook 
zegt. (9) Reëele gemeenschap is wat anders dan rationalistische een
heidsgedachte van socialisme en communisme. 70) De kerk heeft de 
gedachte der volksgemeenschap. 71) Wij vragen: zal dit dan niet tot 
een systeem voeren? Neen zegt BRUNNER: het socialisme behoort tot 
de wereld en niet tot het koninkrijk Gods. 72) En terwijl hij den 

Christen met die betere gedachte der gemeenschap beveelt zich in den 
strijd om een rationalistische eenheid te voegen, zegt hij, dat de kerk 
een oeconomie in den Geest van Christus moet duidelijk maken. 

Overal wordt een organisch-dynamische beschouwing onmogelijk 
gemaakt door theoretische onderscheidingen, die allerminst door de 
werkelijkheid worden verdragen. Uit dien hoofde is ook de term sociale 
ethiek te verwerpen. Ethiek is altijd sociaal. Oeconomische ethiek is 
sociale ethiek en sociale ethiek is ethiek der persoonlijkheid en per
soonlijke verantwoordelijkheid. De moraal van onpersoonlijke subjecten 
is de dood van alle ethiek. Een Christelijke ethiek begint bij de persoon 
op wat plaats hij moge zijn en eischt van hem in alle levensbetrek
kingen, waarin hij is gesteld, rekenschap voor God. Huisvader, onder·
wijzer, notaris, koopman, rechter, minister, officier of van welke positie 
ook: de Heilige Schrift stelt hem voor den eisch: "Gij zult niet". 

BRUNNER wil een ethiek der humaniteit gesterkt door de liefde Gods 

voor de menschen. Gods Woord veroordeelt onze humaniteit als af
goderij en zegt, dat de mensch een vijand van God en zijn naasten is. 
Daarom begint de ethiek bij de vreeze Gods en de betooning der liefde 
in den eerbied voor Zijn gebod. En dit vangt aan met: "Gij zult niet". 
Dit gebod is de eerste norm voor het leven, omdat wij zondaars zijn 
en, omdat het den mensch onderwijst omtrent zijn levenswet. BRUNNER 

beroept zich ergens op het woord: "niet als de heidenen." Welnu, dat 

is gehoorzaamheid aan "Gij zult niet" en dat heeft alleen betrekking 
op wat de mensch in de wereld doet. Niet het Koninkrijk Gods is wat 
anders, want daarin wordt het Koninkrijk in deze wereld openbaar, dat 

Gods gebod wordt gevreesd. 
Tegen den stroom opzwemmen, is de taak van den Christen in iedere 

orde, heeft BRUNNER gezegd: Hoe anders kan dat dan door zijn roep 
om Gods wil: "Gij zult niet" en door de gehoorzaamheid, welke hij 
in het geloof ook zelf brengt. 

Uit de gehoorzaamheid aan het gebod komt de regeneratie van het 
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systeem voort. BRUNNER heeft dezen weg afgesneden, omdat hij van 
meening is, dat de wet uit de zonde is. Door de wet is de kennis der 
zonde en als de wet Gods wordt aangelegd op onze samenleving zal 

ook in haar de zonde ontdekt worden. 
Doch wij raken met dezen eisch thans aan de machten, die met 

wereldlijk gezag bekleed zijn. Naar Gods Woord hebben zij te waken 
voor de handhaving der wet. Wij loopen dus niet vooruit op dit vraag
stuk, maar willen eerst vernemen, hoe BRUNNER oordeelt over Overheid 

en Staat. 

1) V gl. Das Gebot und die Ordnungen. S. 356 ff. - 2) Zie BRUNNER, a.a.O. 
S. 356. - 3) a.a.O. S. 357. - 4) a.a.O. S. 357. - 5) a.a.O. S. 357. -
") a.a.O. S. 358. - 7) BRUNNER, a.a.O. S. 358. - 8) BRUNNER, a .. a.O. S. 
358. - 9) a.a.O. S. 359. - 10) a.a.O. S. 360. - 11) a.a.O. S. 359. -
I~) a.a.O. S. 364. - 13) a.a.O. S. 361. - 14) a.a.O. S. 364. - 15) a.a.O. 
S. 365. - 16) a.a.O. S: 366. - 17) a.a.O. S. 367. - 18) a.a.O. S. 367. -
19) a.a.O. S. 367 f. - 20) a.a.O. S. 368. - 21) E. TROEL TSCH, Grundprobleme 
der Ethik. GesammeIte Schriften 11. S. 552. - 22) V gl. Prof. Or. W. GEESINK, 
Gereformeerde Ethiek, in voce: Huwelijk. - 23) a.a.O. S. 358. - 24) a.a.O. 
S. 369. - 25) a.a.O. S. 372. - 26) a.a.O. S. 372 f. - 27) a.a.O. S. 373 f. -
~S) a.a.O. S. 374. - 2!l) a.a.O. S. 374. - 30) VgI. a.a.O. S. 374 f. - 31) a.a.O. 
S. 375. - 32) a.a.O. S. 376. - 33) a.a.O. S. 376 f. - 34) .a.a.O. S. 378 f. -
:Ij) a.a.O. S. 380. - 36) a.a.O. S. 381. - 37) a.a.O. S. 381. - 38) a.a.O. 
S. 383. - 39) a.a.O. S. 385. - 40) a.a.O. S. 386. - 41) a.a.O. S. 387. -
42) a.a.O. S. 387-394. - 43) a.a.O. S. 394. - 44) a.a.O. S. 394. - 45) a.a.O. 
S. 401. - 46) a.a.O. S. 401. - 47) a.a.O. S. 401 f. - 48) a.a.O. S. 403 f. -
49) a.a.O. S. 405. - 50) a.a.O. S. 407. - 51) a.a.O. S. 408. - 52) a.a.O. S. 
408. - 53) a.a.O. S. 409. - 54) Dit is ook het eerste punt door BRUNNER 
genoemd, zooals wij straks zullen zien. - 55) a.a.O. S. 410. - 56) a.a.O. S. 
411. - 57) a.a.O. S. 411. - 58) a.a.O. S. 413. - 59) a.a.O. S. 415. - 60) a.a.a. 
S. 416. - 61.) a.a.O. S. 418. - 62) a.a.O. S. 418. - 63) a.a.O. S. 419. -
64) a.a.O. S. 420. - 65) a.a.O. S. 423. - 66) a.a.a. S. 423. - 67) a.a.O. S. 
425. - 68) a.a.O. S. 423. - 69) a.a.O. S. 415. - 70) a.a.O. S. 413. -
71) a.a.O. S. 415. - 72) a.a.O. S. 418. 



JAN PIETERSZOON COEN EN HET 

CAL VINISME VAN ZIJN TIJD 

DOOR 

DR. J. C. H. DE PATER. 

Over JAN P1ETERSZ. COEN, den grondlegger van het Nederlandsche 

gezag in Oost-lndie, is reeds veel geschreven. Ons doe! met dit artikel 

is dan ook allerminst de bestaande levensbeschrijvingen met een 

nieuwe in beknopten vorm te vermeerderen. W ij willen slechts een 

poging doen, om zijn plaats te bepalen in het Calvinistische geestes

leven van zijn tijd en zijn daden en idealen te toetsen aan de Calvi

nistische gedachtenwereld van de Nederlandsche Republiek in den 

aanvang der 17 e eeuw. In de bestaande biographieen is aan dit punt 

nog betrekkelijk zoo weinig aandacht geschonken, dat voor een op

zettelijk onderzoek zeker aanleiding bestaat. 

JAN PIETERSZOON werd op den Sen Januari 1587 gedoopt in de 

gereformeerde kerk te Hoorn als zoon van PIETER JANSZOON, die 

geboortig was uit het Westfriesche boerendorp Twisk 1 ). De naam 

van zijn moeder kennen wij niet, maar van gezaghebbende zijde is 

verondersteld, dat zij een om des geloofs wille uitgeweken Fransche 

protestante is geweest. Oer-Hollandsche degelijkheid en Fransche be

weeglijkheid van geest zouden dan in hem vereenigd zijn geworden. 

Wij weten dit niet met zekerheid en evenmin, hoe hij zijn jeugd heeft 

gesleten. Maar wij zullen wel niet ver mistasten, als wij aannemen, dat 

hij in Hoorn werd opgevoed in een streng gereformeerd burgergezin, 

waar de Bijbel getrouw werd gelezen en de Heidelbergsche Catechis

mus en de gereformeerde geloofsbelijdenis de geestelijke levensspijs 

vormden. 

De zilte geur van de zee woei om zijn jongenskop. De avontuurlijke 

verhalen van schippers en matrozen, die na hun verre tochten binnen

vielen in de haven der Zuiderzee-stad, prikkelden zijn fantasie. 

A. St. 3-m. X 20 
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Het was oorlogstijd. MAURITS' legers voerden aan de grenzen den 
felIen strijd tegen de legers van den Spaanschen tyran. Thuis, op 

school en in de kerk werd het den jongen JAN ingeprent, dat het in 

dezen strijd ging om hoogere waarden dan alleen de burgerlijke en 

economische vrijheid; dat de handhaving van de ware christelij ke 

religie op het spel stond. God beschermt de Nederlanden en geeft hun 
kracht om den ongelijken kamp vol te houden tegen de belijders van 

den valschen godsdienst. Iedere overwinning is een bewijs van Zijn 
ontferming, iedere nederlaag wordt uitgelegd als een gevolg van het 

gebrek aan geloofsvertrouwen, als een straf voor de zonden, die ook 
het zoo begenadigde Nederlandsche volk aankleven, voor de zelf

zucht, de wellust en de wereldschgezindheid, die woelen door de jonge 
opkomende natie. De geschiedenis van het oude volk Israël werd on

middellijk toegepast op het Nederlandsche volk van de 16e eeuw. 
Het bijbelsche voorbeeld gaf de directe verklaring van den voorspoed 

en den tegenspoed. Zooals Israël eens werd uitgeleid uit het dienst

huis van Egypte, was het Nederlandsche volk thans uitgeleid uit het 

diensthuis van Spanje en Rome. Als het oude bondsvolk van weleer 

was Nederland thans uitverkoren om Gods wil te volbrengen in de 

wereld. De Allerhoogste zegent hun wapenen, zoolang de strijders 

wandelen naar Zijn geboden en zich niet wenden tot vreemde goden 

of terughunkeren naar de vleeschpotten van Egypte. 

JAN PIETERSZOON kreeg al spoedig gelegenheid, om te bewijzen, 

dat hij de lessen goed geleerd had. Op I3-jarigen leeftijd al trok 
hij naar Rome, den hoofdzetel van den Paus. Op het handelshuis 

PESCATORE zou hij worden opgeleid voor den handel. De keus wekt 

onze bevreemding, maar die vermindert, als wij ons herinneren, dat 

zich onder den naam PESCATORE de goed Nederlandsche naam van 
DE VISSCHER verbergt. Bloedverwanten van deze familie, uit Ouden

aarden om den geloove uitgeweken, hadden zich te Hoorn gevestigd 
en PIETER JANSZOON op deze gelegenheid, om het Italiaansche boek

houden aan de bron zelf te leeren, opmerkzaam gemaakt. Het blijft 
met dat al mysterieus, dat de vader voor deze krachtproef met zijn 

jongen niet terugdeinsde. De PESCATORES leefden te Rome Katholiek 2), 
maar dit was waarschijnlijk alleen voor het uiterlijk. De ballingen uit 
het Zuiden, die voor hun geloof zooveel hadden over gehad, waren over 

het algemeen streng in hun opvattingen, en de vrienden zouden den 

vader de opleiding voor zijn zoon wel niet hebben aangeraden, indien 
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deze te Rome gevaar liep het geloof te verliezen, waarin hij was 

opgevoed. 

Door het gebrek aan bronnen kunnen wij naar dit alIes slechts 

gissen. Als vaststaand meen en wij te mogen aannemen, dat de jonge 

handelsman, toen hij na de zes of zeven leerjaren uit Italië te Hoorn 

terugkeerde, het gereformeerde geloof trouw was gebleven. Het lijkt het 

waarschijnlijkst, dat het verblijf in de Roomsch-Katholieke omgeving 

zijn overtuiging slechts hechter heeft gefundeerd. Een karakter als dat 

van JAN PIETERSZ. Co EN laat zich moeilijk van het eens gekozen stand

punt afbrengen. 

Voor zijn maatschappelijken werkkring had Co EN zich op het 

Vlaamsche handelshuis uitnemend ontwikkeld. Het koopmansbedrijf 

verstond hij in de perfectie en hij beschikte over een uitgebreide talen

kennis. Geld om zelf een zaak te beginnen, was er echter klaarblijkelijk 

niet. In Hoorn teruggekeerd, nam hij dienst bij de Oost-Indische 

Compagnie als onderkoopman, en den 22en Dec. 1607 zeilde hij uit op 

de vloot van den admiraal PIETER WILLEMSZ. VERHOEFF. Een sterke 

vloot van 13 schepen, waarmee men Goa en Moçambique, de oude 

steunpunten der Portugeezen op de kust van Voor-Indië, hoopte te 

veroveren en in Djohore een tegenwicht dacht te stichten tegen het 

Spaansch-Portugeesche Malakka. Het liep uit op teleurstelIing en in 
1608 kreeg VERHOEFF last den steven te wenden naar de Banda

eilanden en de Molukken, waar de zoo gezochte muskaatnoten en de 

kruidnagelen groeiden, om deze nog vóór de totstandkoming van het 

Bestand bij verdrag of met geweld in handen te krijgen. Opgestookt 

door de Engelschen, - er lag ook een schip van de Engelsche O.I.C. -

weigerden de Bandaneezen echter het stichten van een fort toe te 

laten. Toen VERHOEFF toch een sterkte wilde opwerpen, werd hij door 

de inlanders vermoord. De onderbevelhebber tastte nu door. Hij verjoeg 

de Engelschen en verklaarde Banda-Neira, het grootste der Banda

eilanden, voor eeuwig vervallen aan de Staten-Generaal, den Prins en de 

O.I.C. Ten bewijze van de inbezitneming stichtte hij er het fort Nassau. 

Co EN had hier den vuurdoop ontvangen en een diepen indruk ge

kregen van de onbetrouwbaarheid der Bandaneezen en de tegen

werking der Engelschen. Hij zou het niet vergeten en evenmin ver

geven. In een helaas! verloren gegaan rapport 3) bracht hij aan de 

bewindhebbers verslag uit en deed voorstelIen, hoe met de Banda

eilanden verder moest worden gehandeld. Deze hadden de bekwaam-
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heid van den jongen employé leeren kennen en reeds in 1612 vertrok 

hij opnieuw naar Indië, thans als opperkoopman en bevelhebber van 

twee schepen. 

De verhoudingen in Indië begonnen zich langzamerhand te conso

lideeren. In 1609 was PIETER BOTH als gouverneur-generaal aan

gewezen en alles wees er op, dat in Indië een blijvend bestuur zou 

moeten worden ingericht. Daarin maakte de jonge Hoornsche Calvinist 

een ongewoon snelle promotie. BOTH had hem op prijs leeren stellen. 

"Een eerlijck ende godvreezend jonckman, modest van leven, sedig 
ende van goeden aert, geen dronckaert, niet hoovaerdich, seer be

quaem in den raed, in het stuck van de coopmanschap en het boeck

houden hem wel verstaende" 4), was het oordeel, waarmee hij COEN'S 

benoeming tot boekhouder-generaal en directeur der kantoren van 

Bantam en Jacatra motiveerde. In 1613 kwam de oud-bewindhebber 

GERARD REYNST BOTH vervangen en nog in hetzelfde jaar verhoogde 

deze den boekhouder-generaal in rang, en wel tot directeur-generaal 

van alle "comptoiren" in Indië, waardoor hij de leiding kreeg van alle 

factorijen en nederzettingen. Daar de gouverneur-generaal zelf meestal 

in de Molukken vertoefde, liepen eigenlijk van nu af in COEN'S hand 

de draden van het bestuur samen. 

De benoeming tot gouverneur-generaal enkele jaren later was dan 
ook meer een verhooging in titel dan in positie. Toen REYNST in 1615 

onverwachts stierf, leek COEN nog wel heel jong voor het belangrijke 

ambt. De leden van den Raad van Indië kozen den gouverneur van 
de Molukken LAURENS REAEL, om hem te vervangen, maar deze ver
zocht aan de bewindhebbers hem niet definitief met het hooge ambt te 

belasten, daar naar zijn oordeel in Indië geschiktere krachten daarvoor 

aanwezig waren. Om het te bewijzen, zond hij een voordracht van 
drie personen. Op de eerste plaats prijkte de naam van COEN, "een 

persoon van grooten oordeel, neerstich ende c1oeckmoedich". De be

windhebbers waren het daarmee eens. Den 23en Augustus 1617 wezen 

zij COEN aan als gouverneur-generaal. In November d.a.v. bekrachtig

den de Stadhouder en de Staten-Generaal zijn instructie, maar eerst in 

April 1618 kwam de benoeming aan Co EN in handen. Nauwelijks 

30 jaar oud was hij in 10 jaar opgeklommen tot de allerhoogste waar

digheid op een der moeilijkste posten, ooit door een Nederlander 

bekleed. Van de kracht van zijn persoonlijkheid hing het af, wat hij 

er van maken zou. 
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Men moet een figuur van Co EN zien in de lijst van zijn tijd. Haalt 

men hem daaruit, dan wordt het beeld van zijn persoon oogenblikkelijk 

misteekend. Dan komt er tevoorschijn een wreed en hard man, wiens 

handen druipen van bloed, die over de lijken loopt en wiens gods

dienst slechts een dekmantel schijnt, om de begeerte naar financieele 

en materieele voordeelen te verbergen. Het zou niet moeilijk vallen, 

om uit de vijf dikke deelen, waarin Prof. COLENBRANDER de bescheiden 

van zijn bedrijf in Indië samenlas, een bloemlezing te geven, die deze 

voorstelling onwrikbaar schijnt te staven. Maar wie zoo te werk zou 

willen gaan, beging het grievendst onrecht tegenover een man, die het 

beste gaf, wat hij in zich had, om de zaak te dienen, die hij voor

stond, en zijn eigen leven niet spaarde, toen het van hem gevraagd 

werd. 

COEN was Calvinist door afkomst en eigen overtuiging. Hierop dient 

de nadruk te vallen, willen wij het geheim van dit leven nader komen. 

Maar de qualificatie eischt aanstonds begrenzing. Hij is geen 20e

eeuwsch Gereformeerde, maar 17e-eeuwsch Calvinist, die in geheel 

andere omstandigheden dan in het moederland een eigen weg moest 

zoeken. Hij volgt dan ook niet zonder meer het spoor, hem gewezen 

door zijn geestverwanten hier te lande. H ij voelt zich in de eerste plaats 

Compagniesdienaar en neemt tegenover de gereformeerde Kerk een 

eigen zelfstandige positie in. Wanneer wij zijn doorgedrongen in de 

ideëenwereld der Nederlandsche Calvinisten, wanneer wij, voor zoover 

dit bij den stand van het tegenwoordige onderzoek mogelijk is, hun 

"Wirtschaftsethik" hebben gevat, wanneer wij hun opvatting van de 

verhouding van Kerk en Staat hebben gepeild, dan kunnen wij het 

gevondene niet zonder meer op JAN PIETERSZ. COEN gaan toepassen 

en hem in deze omlijsting plaatsen. Bij veel overeenkomst vinden wij 

allerlei afwijkende trekken, die hun verklaring vinden in de geheel 

andere omstandigheden en verhoudingen, waaronder hij in Indië moest 

werken. 

De 17 e-eeuwsche N ederlandsche Calvinisten leefden sterk in het 

besef, dat zij door God waren geroepen, om Zijn wil te volbrengen 

in deze wereld. De strijd tegen Spanje was voor hen een strijd tegen 

Rome. Hun religie was de eenige ware christelijke religie, en zij hadden 

den plicht deze te handhaven en te verbreiden. Niet alleen de enkeling 

had deze taak, maar ook de overheid, die het zwaard niet tevergeefs 

droeg en geroepen was allen valschen godsdienst te weren. Het was 
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niet voldoende, dat de overheid aan de Kerk haar vreedzamen arbeid 
mogelijk maakte, om door geestelijke middelen andersdenkenden te
recht te brengen, zij diende verder te gaan. Het scherpst vinden wij 
deze gedachte geformuleerd door de Sneeksche predikanten GELDROP 
en BOGERMAN, toen zij in 1591 BEZA'S geschrift "De haereticis a civiIi 
magistratu puniendis libellus" in het Nederlandsch vertaald uitgaven, 
om er de Sneeksche stadsregeering van te overtuigen, dat zij de uit
oefening van eIken anderen godsdienst dan den gereformeerden diende te 

verhinderen. Zij schreven er een voorrede bij, die door GERARD BRANDT 
in zijn Historie der Reformatie aldus is samengevat 5): "De overheidt 
was van Godt opgeleidt de waere Religie voor te staen en de valsche 

na alle vermogen met hare middelen tegen te staen. 't Was, seiden se 
(n.l. de beide predikanten), een fenijnich gevoelen, dat d'Overheden 

zich met saeken van Religie niet behoorden te bekommeren, maer den 
kerckendienaers alleen te laeten arbeiden en teweeg te brengen, 'tgeen 
door geestelijke middelen mogelijk was. Hoewel dat gevoelen seer 
schadelijk was, 't viel nochtans veelen soetelijk aen, die beholpen 
waeren met een polityke, zoo se die noemen, maer onchristelijke en 
ongeoorloofde vrede, door welke eenen iegelijke nae zijn meening 
de vrije oeffeninge zijner Religie behoort toegelaten te worden, opdat 
anders geen oneenigheit ontstae onder de gemeene ingezetenen des 
lands ende medeburgeren eener stadt. Dit was met den Satan vreede 

houden". Het gevaar, dat ze "door het intoomen der valsche leeringen 
met uiterlijk geweldt en ketterstraf hanteering en neering zouden ver
liezen door 't vertreck der ketteren", weigerden deze predikanten te 

laten gelden, omdat "daerin de Godt der neering wierdt aengebeden. 
Maer al waer 't, dat men bij uitvoering van zoo heerlijk werck en de 
gehoorsaemheit van Gods geboden alle neering verloor, desneen, noch
tans waer 't beter weinig te bezitten met een goede en geruste con
~cientie dan te hebben landen en steden vol nee ring, met een knagende 
worm en bevendt gemoedt ... Is 't niet, seiden se (n.l. de predikanten), 
een droevig ding, dat men nu neering door vrij heit van ketterij en 
verleiding van sielen sal soeken? Moet nu de Satan ons in plaets van 
Godt gewin toestuuren ?" 

AI vond deze radicale toepassing van de leer van het cujus regio, 
ej us religio (wiens gebied, diens godsdienst), ook onder de eigen 
geestverwanten geen onverdeelde instemming, het alleen toelaten van 
de uitoefening van de gereformeerde religie bleef voor de gerefor-

t 
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meerden de eerste plicht van alle staatslieden. Toen in 1610 na het 
sluiten van het Bestand gevaar ontstond voor inslapen, schreef 

BAUDARTIUS aanstonds zijn "Morgenwecker der vrije Nederlandtsche 
provinciën", omdat hij vreesde, dat men zich te vast verlaten zou "op 
de Eeden der Coningen ende der Princen" en God vergeten. Maar 
alleen "soolangh wij bij de waere Religie standtvastelijck blijven, Hem 
vreezen ende dienen naer Sijn wetten ende gheboden", zullen wij Hem 
aan onze zij de vinden. Dan is het noodig, "dat den Paus-gezinden 
in de Geünieerde Provintiën den toom niet te lanck gelaeten en worde, 
ende insonderheit dat haer geen oefeninghe harer Religie en wordt 
gegunt oft toegelaeten", want "de eenigheyt in de Religie is den sterck
sten bandt, die der wesen can ... Is Christus alleen onsen Godt ende 
Salichmaker, waerom sal men toestaen, dat Baal oock aengebeden 

worde? Sullen wij den waren Godt ende Dagon nevens malckanderen 
zetten? ... Die raedt dat men alle Religiën behoort toe te laeten, die 
en is gheen goet Politicus, veel weynigher is hij een goet christen" 6). 

Bonden zij zoo den strijd aan tegen allen "valschen godsdienst", 
niet minder fel voerden zij dien voor de handhaving van strenge levens
vormen. In het eigen huis en in hun Kerk waren zij gesteld op strenge 
tucht en voor het publieke leven eischten zij daarvoor steun van de 

overheid. Alle ongebondenheid was hun een gruwel. Waar de gewin
zucht welig tierde, poogden zij nauwgezetheid ook in het verwerven 
van aardsche goederen te betrachten. De lidmaten der Kerk, die zich 
daaraan te buiten gingen, werden herhaaldelijk kerkelijk behandeld, 
en ook buiten den eigen kring trad de Kerk daartegen op. Een voor
beeld vinden wij in de houding van den kerkeraad van Amsterdam in 
1599 tegenover enkele lidmaten, die bewindhebbers waren van de z.g. 
Oude Compagnie van Oost-Indië en ergernis hadden gegeven door 
mee te doen aan een onder-onsje van de bewindhebbers dier Com
pagnie voor den verkoop der aangevoerde peper. De verkoop van deze 
zeer begeerde specerij was n.l. opgedragen aan vier gecommitteerden 
uit de bewindhebbers, die maandelijks wisselden en waarvan de andere 
het recht hadden te koopen, met uitsluiting van andere kooplieden. 
Het was dus een soort peper-monopolie, waar de kerke raad bezwaar 
tegen maakte. De heele stad sprak er schande van en een van de cal
vinistische bewindhebbers had zich verdedigd door tegen te werpen, 
dat de kerke raad tegen het systeem geen bezwaren had. Heel duidelijk 
is de houding van den kerke raad niet, maar klaarblijkelijk wilde hij 
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in geen geval deze beschuldiging op zich laten rusten. Van voorkoop 
en monopolie hadden de Calvinisten een moreelen afschuw, maar in 

plaats van zich nu duidelijk daarover uit te spreken, besloot de kerke
raad de gereformeerde bewindhebbers over de gegeven ergernis aan 
te spreken, "achterlatende dye verclaeringe van 't recht ofte onrecht 

van de principale saecke, als wesende polityck." Die "principaele 
saecke" was klaarblijkelijk het monopoliestelsel in het algemeen. De 
kerkeraad wilde zich beperken tot een verklaring, dat het ongeoor
loofd was, dat men den prijs ging opdrijven, en de aangesproken 
bewindhebbers hadden zich dan ook aanstonds verdedigd door te 
zeggen, "dat haer on bekent was geweest van eenigen upslach (= prijs
verhooging) van de peper". Het samensmelten der Compagnieën van 

Verre zat in de lucht en de kerkeraad, die hiervan, voorgelicht door 
Ds. PLANCIUS, op de hoogte kon zijn, wilde zich door een voorbarige 
uitspraak de handen niet binden en achtte zich tot deze onthouding ge
rechtigd, omdat de overheid de samensmelting en dus het monopolie
stelsel bevorderde, daar deze van belang was, om Spanje in Indië af
breuk te doen 7). Deze houding bleek ook de meest voorzichtige te zijn 
geweest, toen men in 1602 van den nood een deugd maakte en de Ver
eenigde Oost-Indische Compagnie werd opgericht. De Amsterdamsche 
kerke raad en de gereformeerde Kerk in het algemeen zal deze oplos
sing zeker niet hebben bewonderd, de politieke leiders deden het 

trouwens evenmin, maar de overtuiging, dat het octrooi slechts voor 
21 jaar gold en zoo alleen de machtige vijand van de ware christelijke 
religie afdoende kon worden bestreden, hielp over de aarzeling heen. 

Het zich geroepen weten tot het opkomen voor de eere Gods, tot 
doorvoering van de ware christelijke religie en de wering van allen 
valschen godsdienst, tot handhaving van strenge tucht en strijd voor 
strenge levensvormen, waren dus grondbeginselen der Nederlandsche 
Calvinisten en zij werden naar vermogen gepropageerd door de gere
formeerde Kerk, die in haar religie het levensbeginsel van den jongen 
Staat zag. 

Deze beginselen vinden wij bij JAN PIETERSZOON Co EN terug, maar 
hij leeft in geheel andere omstandigheden dan die in het moederland 
en past ze toe op een geheel eigen wijze. Ook hij weet zich een ge
roepene, die door God verkoren is, om op te komen voor de eer van 

Zijn naam. God strijdt voor Nederland tegen Spanje, maar in dien 
strijd is de Oost-Indische Compagnie het instrument, waarvan Hij 
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zich bedienen wil, m. a. w. God strijdt ook voor de Compagnie, die 

Zijn werk is. Dit staat voor Coen als een paal boven water en de 

gedachte bezielt hem tot volhouden ook in de moeilijkste omstandig

heden. In allerlei toonaard vinden wij haar in zijn brieven en be

scheiden terug. 

In zijn bekend Discoers van 1 Jan. 1614 8 ) heet het: "Ick sal mede 

overslaen (als sijnde c1aerschynende genoch) , hoe wonderlijck d' Al

mogende Godt den geringe beginne van deze saeken gedirigeert ende 

den onsen met Synen segen begenadicht heeft; 't en is door onse 

macht c10eckheyt noch wijsheyt dus verde niet gecommen, derhalven 

sij onsen Heere hiervan loff, prijs ende eere in der eeuwicheyt". Als 

hij in 1620 aandringt op betere medewerking van de bewindhebbers, 

schrijft hij 9): "Hadde d' Almoghende de Generale Compagnie niet 

merckelijk geholpen, lange ware die geruineert ... En versoeckt doch 

God niet meer, gebruyckt de middelen, die de Heere de Vereenighde 

Nederlanden verleent". Smalend spreekt hij over de lieden, die de moei

lijkheden der Compagnie zoo breed uitmaten, dat zij met hun ver

stand geen uitweg meer zagen. Voor hem waren die moeilijkheden 

licht, daar het immers een werk Gods was. Hij zou dit niet ten halve 

beschermen, "alsoo de wercken Godts volcomen sijn" 10). Vandaar 

ook zijn zoo vaak maar half of verkeerd geciteerde uitspraak: "Dis

pereert niet, ontsiet (= vreest) uwe vijanden niet; daer en is ter 

we relt niet, dat ons kan hinderen noch deeren, want God met ons is" 11). 

De Compagnie was een handelslichaam en de bewindhebbers stelden 

zich in de eerste plaats ten doel zoo groot mogelijke handelswinsten 

te behalen. Oogenschijnlijk was er tusschen COEN'S idealisme en het 

materieele doel der Compagnie een onoverbrugbare afstand en naar 

ons begrip moet hij voortdurend zijn heen en weer geslingerd tusschen 

zijn ambtsplicht en zijn godsdienstplicht. In de instructie van den 

eersten gouverneur-generaal PIETER BOTH werd bepaald, dat hij om

trent alles wat de inlanders aanging, zich wel zou informeeren, "ten 

einde gy uit al 't zelve moogt weten, wat noodig gedaan dient, 0111 

den Oost-Indischen handel tot verbreiding van den naam van Christus, 

zaligheid der onchristenen, eere ende reputatie van onze natie, ten 

profijt van de Compagnie niet alleen te continueeren, maar by alle 

mogelijke middelen en wegen te vergrooten" 12). Deze zinsnede heeft 

heel wat stof opgejaagd. Het verband tusschen religieus belang en 

handelsbelang lijkt hier op zoo naieve wijze gelegd, dat de religie ver-
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laagd is tot de dienstmaagd van MERCURIUS. Maar voor COEN is hier 
geen tweeheid en de geslingerdheid, die wij veronderstelden, kende 
hij niet. Het materieele en het ideëele doel dekten naar zijn begrip 
elkaar volkomen. Wie in de woorden zou hebben willen lezen, dat de 

godsdienst slechts als dekmantel gebruikt werd, om het eigenlijke doel, 
de handelsbelangen der Compagnie, te maskeeren, zou van hem een 
barsche terechtwijzing hebben ontvangen. Voor hem vielen beide 
samen. Hij bevorderde het welzijn der Compagnie, maar vervulde 
daarmede tegelijk zijn religieuzen plicht. Andersom trad hij in Indië 
op als de handhaver van de gereformeerde religie, maar daardoor zou 
ook de handel tot bloei komen en God welvaart schenken. 

Daarmede is echter geenszins gezegd, dat dit standpunt nu ook 
zonder meer door de gereformeerde Kerk in het moederland gedeeld 
werd. Zij had juist tegen het vooropstellen van het handelsbelang de 
allerernstigste bezwaren. Oppervlakkig gezien, zou het voor de hand 
hebben gelegen, dat bij de oprichting van de Oost-Indische Compagnie 
het zendingsdoel voorop zou hebben gestaan. Wat toch kon in deze 
religieuze eeuw op hooger prijs worden gesteld als de bekeering van 
heidenen en ongeloovigen? Maar in het octrooi van de edele Com
pagnie wordt daarover met geen woord gerept, en hoe overtuigde Cal
vinisten ook tot haar oprichters behoorden, een zendingsgenootschap 
beoogde zij allerminst te zijn. De zendingsgedachte, die wij op de 

eerste plaats dachten te zien, lag voor de gereformeerden nog vrijwel 
buiten den gezichtskring en brak zich eerst schuchter en met veel 
tegenwerking en wanbegrip baan. 

De Reformatie toch schonk krachtens haar oorsprong haar aandacht 
in de eerste plaats aan de wereld der gedeformeerde christelijke Kerk, 
en niet aan de heidenwereld. De polemiek met Rome stond op den 
voorgrond en vroeg alle aandacht. De gelegenheid om zending te 
drijven, werd eerst door de werkzaamheid der Oost-Indische Com
pagnie geboden, maar men stond er in het begin onwennig tegen
over. Al aanstonds reeds de vraag, wie eigenlijk de taak op zich moest 
nemen. De Kerk zou men zeggen, en zoo was het door CALVIJN en de 
kerk van Genève gevoeld, die in 1556 twee prédicateurs-missionaires 
had uitgezonden naar een toen door Frankrijk in Brazilië gestichte 
kolonie 13). Maar hun werk was in de kiem blijven steken en in de 

Nederlanden van een halve eeuw later was de gereformeerde Kerk 
zich van die taak niet helder meer bewust. In het moederland steunde 
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zij voor het weren van den valschen godsdienst op den Staat en het 
moest voor de verhoudingen in Indië verwarrend werken. Hier kreeg 

het vraagstuk nog een ingewikkelder vorm, daar niet de Staat maar 
een handelslichaam het hoogste gezag in handen kreeg. Dat het ook 

de zending in zijn werkzaamheden zou betrekken, viel eigenlijk moei
lijk te verwachten en het ontbreken van eenigerlei verwijzing naar een 

zendingsdoel in het octrooi is dan ook minder te verwonderen dan het 

oppervlakkig schijnt. 
Toch werd de zendingsgedachte in 1602 in kerkelijke kringen reeds 

gevonden. Voor de geestelijke verzorging van het scheepsvolk werd 

in 1599 door de classis Amsterdam het ambt van "vermaner" ingesteld, 

dat zou worden uitgeoefend door een z.g. ziekentrooster, die de be
voegdheid kreeg het sacrament van den doop te bedienen. De classis 

sprak de hoop uit, dat hij ook zou worden begenadigd "om metter tijt 
de gelegenheyt te moghen verkrygen om den menschen, aldaer (n.1. 

in Indië) in duysternisse sittende, in de waere christelyke religie te 

onderrigten" 14). Daarmee was als aanhangsel van de verzorging van 

het scheepsvolk en weldra van het personeel, dat zich blijvend in 

Indië vestigde, de Zending geboren. Op de ziekentroosters volgden de 

predikanten, zij het bij het nijpend gebrek in het moederland nog in 

klein getal. Maar de Compagnie hield het heft in handen. Van een 
zelfstandige uitzending en ordening door de Kerk was geen sprake. 

De Compagnie vroeg aan de Kerk om geschikte personen, en deze 
voorzag hen van een credentiebrief, maar eenmaal aangesteld werden 

zij Compagniesdienaren. 

Onder ongelooflijk moeilijke omstandigheden verrichtten zij hun 

werk. Hoopvol heette het in den credentiebrief van den in 1610 uitge

zonden predikant CAS PAR WIL TENS, die hem door de classis Amsterdam 

was verstrekt: "Also by gelegenheid van de Oost-Indische scheepsvaert 

door bysondere schickinge ende genade Gods in verscheyde plaetsen 

van Oost-Indië een groote deure geopend is om het EvangeIium onses 

Heeren Jesu Christi te prediken met mercklijcke hope, dat daerdoor 

vele der inwoonders tot de kennisse des enigen waren Gods end Zijns 

Soons Jesu Christi ende also tot eeuwige saIigheyt sullen worden ge
hracht" 15). Maar de Compagnie zelf deed weinig, om de deur voor 

de zending open te houden, ja zag het zelfs lijdelijk aan, dat deze hier 

en daar met zeven grendelen werd toegesloten. 
De Nederlanders pasten bij hun komst in Indië op behendige wijze 
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het verdeel en heersch toe. Op Amboina, Banda en in de Molukken, 
waar zij zich het eerst vestigden, vonden zij twee bondgenootschappen 

tegenover elkaar, die beide de opperheerschappij over het Oostelijk 
deel van den Archipel begeerden, de Oelilama of vijfbond en de 

Oelisiva of negenbond. De eerste stond onder leiding van den sultan 
van Ternate, de tweede onder dien van Tidore 16). Zij hadden hun 

aanhangers op dezelfde eilanden en waren vooral door godsdienstige 

tegenstellingen gescheiden. De aanhangers van de Oelilama waren 

Mohammedaansch, die van de Oelisiva beleden nog den heidenschen 

natuurdienst of waren ten deele tot den Roomsch-Katholieken gods
dienst bekeerd. De Portugeezen toch hadden de Oelisiva aan zich weten 

te binden, en het sprak bijna vanzelf, dat de Nederlanders, de vijanden 

der Portugeezen en Spanjaarden, op de Oelilama gingen steunen. 

Zij moesten daarvoor echter in godsdienstig opzicht concessies doen 
van bedenkelijken aard. De Mohammedanen (Mooren, zooals ze door 

de Nederlanders genoemd werden,) waren evenzeer als de Calvinisten 

en Roomsch-Katholieken overtuigd, dat hun godsdienst de eenig ware 

was, en waren in geen geval bereid aan de christelijke Zending de vrije 

hand te laten. Een reeks van contracten werd met hen gesloten, waar
onder dat van CORNELIS MATELIEFF DE JONGE, in 1607 met den sultan 

van Ternate gesloten, het beruchtst is geworden. Artikel 13 toch be

paalde, dat wederzijds de verplichting bestond tot het uitleveren van 

overloopers. Dit werd ook toepasselijk geacht op overgang van den 
een en godsdienst naar den anderen, waardoor aan de christianiseering 

van de Mohammedanen voorgoed de pas werd afgesneden. In een 

nadere redactie van het contract, door den vice-admiraal WITTERT 

in 1609 goedgekeurd, werd dit zelfs uitdrukkelijk vastgelegd: "Indien 
het gebeurde, dat eenige Hollanders, Zeeuwen enz. naar U wilden 
overloopen, om het Mohammedaansche geloof aan te nemen, zult gij 

verplicht zijn hen gewillig aan de justitie van de Hollanders, Zeeuwen 

etc. over te leveren, desgelijks zoo eenige Ternatanen Christen wilden 

worden, zullen wij hen overgeven in handen van de Ternataansche 
Justitie" 17). Het werd den 4en Maart 1613 door den gouverneur

generaal PIETER BaTH opnieuw bevestigd 18) en ook rigoureus toe

gepast, zelfs zoo dat door de Spaansch-Portugeesche missie bekeerde 

inlanders, die zich onder de Compagnie hadden geschikt, werden uit
geleverd. 

Maar het gerucht drong door in het moederland en wekte bij de 
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kerkelijke organen hevige ergernis op. De classis Walcheren wendde 
zich tot de predikanten van Amsterdam, die aanstonds hun beklag 

deden bij de Heeren XVII. Den 1gen Maart 1614 hielden deze zich met 
het geval bezig 19). Zij raadpleegden den kapitein ADRIAAN WOUTERSZ., 

die in Juni 1612 was gerepatrieerd van "Maleyen in Ternate" en dus 
met de toestanden daar bekend was 19a ). Ten overvloede lazen zij 

eerst nog de contracten van MATELIEFF en WITTERT dooren verklaarden 

daarna, dat de betreffende artikelen en de gedane uitleveringen "on

christelijck ende onbehoorlijck" waren. Zij gelastten den O.O. en den 

Raad van Indië ze "ofte gantschelijck te annuleeren ende uyt het con
tract te doen laeten" of in elk geval teweeg te brengen, dat ze alleen 

zouden slaan op overloopers, die van geloof veranderden, om hun 

gerechte straf te ontgaan. Deze dienden door beide partijen te worden 

uitgeleverd, om naar behooren te worden gestraft. Aan den sultan 
moesten de O. O. en de Raad voorhouden, dat het "soowel van Syne 

als van onser zyde ongoddelijck ende tegens onser beyde respective 

religie strydich is, dat men de goede bekeerde elckanderen sal tot 

straffe overleveren omme de Iichtveerdige quade affvallige niet te ver

liesen" . Zij moesten bij elke gelegenheid "op de se verandering ofte 

interpretatie ende restrinxtie" aanhouden en ondertusschen geen uit

levering van bekeerlingen meer doen, maar die naar andere plaatsen 
zenden en zich excuseeren "met het pretext", dat de zin van het con

tract slechts had bedoeld "misdadige overloopers ende affvallige" en 
dat men "naedere ordre ende advijs van de Compagnie alhier" moest 

afwachten. 
De houding der bewindhebbers is niet van dubbelzinnigheid vrij 

te pleiten. Zij konden het niet verkroppen, dat zij door de Kerk op de 
vingers waren getikt en kaatsten nog in dezelfde vergadering den bal 

terug. Door eenige gecommitteerden uit de respectieve kamers, besloten 

zij, moest aan de Kerkeraden in de steden hunner residentie worden 

"aengedient" , hoe "c1eynen dienst" de Compagnie had gehad van de 
naar Indië gezonden predikanten, met het verzoek om voortaan bij

tijds naar bekwame personen om te zien, "daerdoor de kercken in de 
Indiën gevoordert ende de waere religie beeter als voor deesen mach 

voorts geplant worden", opdat de Compagnie niet langer van nalatig

heid kon worden beschuldigd. Het besluit is van belang, omdat de 
bewindhebbers hier officieel het zendingsdoel erkennen, maar de ont

vangst, die er in de Kerk aan ten deel viel, bewijst, dat deze over de 
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eigenlijke bedoelingen ver van gerust was en uit het gebeurde een 
slechten indruk behouden had. Wij weten dit alleen van de classis 

Delft, maar het oordeel der andere, al spraken zij dit niet openlijk uit, 

zal wel niet gunstiger geweest zijn. Het begon goed. Den 7en April 
1614 dienden ALBERTUS AB OOSTERWIJCK en JOH. TAURINUS namens de 
bewindhebbers het verzoek in, betoogend, hoe "grooten ondienst" deze 
"tot haeren zonderlingen leedtwesen" tot nog toe van de uitgezonden 
predikanten hadden gehad. Daarom moest de classis omzien naar 
"goede dienaers om niet alleen haer eigen volck in den weg der 
zalicheyt t'onderwysen maer oock d'arme heydenen, die den waren 
God Israels niet en kennen, ende veel in getale zijn ende andere natiën 
van de duysternisse tot den lichte ende van den satan tot Godt te 
bekeeren" . De vergadering vond dit een "heylich ende godlijck voor
nemen", waarover zij ten zeerste verheugd en verblijd was, en besloot 
er op de e.v. bijeenkomst nader over te beraadslagen. Maar op die 
volgende bijeenkomst hooren wij opeens een heel anderen toon. De 

classis geeft blijk van een merkwaardig diep inzicht in het aan de 
orde zijnde probleem. Het is volgens haar maar niet voldoende, als 
enkele classes zoo nu en dan eens een predikant afstaan, maar zij be
grijpt, dat er een "collegium" moet worden opgericht, waar profes
soren in de talen, die men in Indië noodig had, les gaven en een speciale 
opleiding werd mogelijk gemaakt. Daarvoor dienden alle classes samen 
te werken 20). Twee gecommitteerden zouden met de bewindhebbers 
gaan spreken en hun dit voorhouden, "als oock - en nu komt het _ 
off het haer niet meer gedaen en is om gewin, dat merkelijck daeruyt 
zoude ontstaen, wanneer die landen met den bandt der Religie aen 
malkanderen zouden worden verknocht als om waerheyt". De bewind

hebbers draalden met de beraadslaging. Den 7en Juli stelde de classis 
vast, dat hun gecommitteerden nog niet met de bewindhebbers in hun 
college hadden kunnen handelen. Zij hadden alleen met enkelen daar
van kunnen spreken en hun oordeel was, dat zij "niet konnen verstaen 
nochte mercken, dat de saecke met zulcken ernst wierde gemeent als 

men wel voorgaf off wel de saecke selffs vereyschte". De heeren 
zagen tegen de kosten op. Zij wilden geen gehuwde predikanten, die 
vrouwen kinderen hadden, maar jonge studenten. Voor een colle
gium Indicum, "tot Leyden op te richten", liepen zij niet warm en de 

vraag, op wiens naam of autoriteit de Zending geschieden zou, hing in 
de lucht. De Staten-Generaal en de Staten van Holland waren niet 

\ 
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geraadpleegd over het gedane verzoek en zonder hun goedvinden was 
het naar het oordeel der classis slechts "een particulier verzoeck van 

zeeckere koopluyden", die dit ook niet hadden gedaan aan de kerken 
in 't gemeen, wat de geordende weg was, maar alleen aan enkele in 

die plaatsen, waar de Compagnie haar kamers had. "Sulcx dat zy ge

committeerden verclaerden tot nogh toe niet anders te hebben konnen 
mercken dan dat men in dese Indische historie, die men schijnt te 

willen schryven met de gemeIte gedane Remonstrantie (bedoeld is het 

besluit der XVII van 19 Maart 1614) de koopluyden zoude zoecken 

te bevryden van de blarne, dat se meer de goederen ende rijckdommen 

der Indianen dan de zalicheyt der verdoolde heydenen hebben ge

socht, leggende daarvan de schuIt op de kercken ende op der predi

canten traegheyt; ofte alles ten beste luckende, dat men door 't ver

sochte bystandt van predikanten religie in Indiën soude zoecken te 

planten niet om der religie wiIle zelfs ofte tot voordringe van der men

schen zaligheyt maer eygentlijck tot verzeeckeringe van haeren coop

handel, om door den bandt der religie d'lndianen meer aen haer te 

verbinden ende van de Portugeesen te vervreemden". 

Het zijn wel zware beschuldigingen, die tegen de bewindhebbers 
worden ingebracht, maar wij kunnen ons de ontstemming en het wan

trouwen der Kerken zeer wel begrijpen. Eerst op hun aandrang was 

aan het gedoe met de onwaardige contracten een einde gemaakt, en 

tot loon werd hun de verantwoordelijkheid voor de jammerlijke 

toestanden op religieus gebied in Indië in de schoenen geschoven. 

Maar geheel ongelijk hadden de bewindhebbers toch ook weer niet. 

Voor den dienst in Indië kwamen slechts weinig geschikte krachten 
beschikbaar. Een reserve van ordegeestelijken, zooals de Spaansch

Portugeesche missie ze bezat, ontbrak aan de Kerken der Reformatie. 
Beter dan elkaar met verwijten te overladen, was het een effectieve 

samenwerking te organiseeren en deze kwam dan ook, zij het niet 

zonder horten en stooten, tot stand. 

Dat het voor de Compagnie heel moeilijk was, kunnen wij opmaken 

uit de houding van JAN PIETERSZ. COEN. Van een stoer Calvinist en 

streng kerkelijk man als dezen zou men verwachten, dat hij de deur 
voor de Zending wijd open zou stellen. Maar integendeel ziet men 

bij hem juist aan alle kanten aarzeling. Indien de Kerken zijn Discoers 

van 1 Januari 1614 hadden gekend, zouden zij zeker daarover al even 
weinig gesticht zijn geweest. COEN spreekt daarin een oordeel uit over 
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de Ternatanen, dat voor hen vernietigend is: "Uuter naturen sijn wy 

vyanden. De Ternatanen sijn Mahomeetischen ende wy christenen. Sy 

sijn oock trouweloos ende meyneedich, jae niet gehouden (soo sy 

seggen) de christenen eedt ofte beloften te houden. Sy sijn trots, 

hovaerdich, wreedt ende moordadich ... Leven oock godlooslijcker, 

hoewel seer superstitieus, daerdoor de Heere ontwijffelijcken de handt 

van haer sal trecken". Maar op de vraag: "Sal men trachten de Ter

natanen Christen te maecken?" geeft COEN ten antwoord: "De religie 

dient in de Molucques voor dees tijt in geenderley mannieren ge

toucheert". Zijn houding vindt haar verklaring in de overweging, dat 

de Compagnie voor het oogenblik in geen geval buiten de Ternatanen 

kon. Het is zeker geen onverschilligheid voor de religie, die Co EN 

drijft 21). Aan het slot spreekt hij over "het aldereerste ende voor

neemste doel ... daernaer wy alle (gelijck als naer het principaelste) 

behooren te schieten: te weten de religie ende den dienst Gods, den

welcken op d'allerhoochsten recommandeeren". Hij verzoekt, "datter 

toch een go et getal Godt vreesende, geleerde predicanten gesonden 

worden, omme den dienst Godts ende de gereformeerde Christelyke 

religie te handhaven, leeren ende bevoorderen soo onder ons eygen 

volck als onder het seer groot getal van Christenen, die wij op Amboina 

ende Solor sijn hebbende, welcke alle bycans sonder harder sijn en 

seer naer leeraeren haecken. Voorwaer de heeren sullen hiermede 

seer veel verrichten ende ten laesten d' allergrootste dienst daervan 

trecken, wandt God daertoe Synen segen sal geven". 

Had Co EN dan geen oog voor het belang der Zending? Uit zijn 

woorden zou men het opmaken, maar het kan toch moeilijk zijn be

doeling zijn geweest. COEN'S plan, dat reeds thans bij hem rijpte, 

reikte veel verder dan het doel der bewindhebbers. Hij was overtuigd, 

dat er in Indië een nieuwe staat moest worden gesticht, en dat deze 

alleen mogelijk was bij religieuze eenheid. "Isser ter werelt wel iets, 

dat meer des men sc hen harten vereenicht ende verbindt als de eendracht 

ende exercitie van religie oft ter contrarie, dat meer des menschen 

harten scheyt ende grooter vyantschap maect als de differente religie?" 

vraagt hij, en het is als vangen wij een nagalm van BAUDARTlUS op. 

"Deese is't, die de Tarnatanen, Bandaneezen ende alle Mahomatisten 

soo abstract van ons maect ende natuurelijcke vyantschap veroor

saect", geeft hij zich zelf ten antwoord. Bevordering van het zendings

werk zou, zoo bezien, bij hem voor de hand liggen. Maar Co EN stond 
I 

\ 
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midden in de practijk en deze gaf wel heel wat anders te zien dan zoo 

ver strekkende mogelijkheden. Er was aan alle kanten gebrek aan 

geestelijke verzorging voor de eigen menschen. Men mocht al blij zijn, 

als men zou kunnen behouden wat men had. "Alle die tot noch toe in 

lndiën geweest sijn, hebben sooveel niet gedaen, dat de Christenen 

in 't Christen geloove souden onderhouden, laete staen dat andre 

bekeeren sou den" . De voorlezers en ziekentroosters brachten den 

gereformeerden naam in opspraak, "Plompe, onbesneeden idioten" 

noemt COEN hen. Zoo ergerlijk gedroegen zich sommigen van 

hen, dat het bijna scheen, alsof "wy selven geen mentie van religie 

maeken". 
Maar al begreep COEN, dat men voor het oogenblik de Ternatanen 

te vriend moest houden, hij was daarom geenszins van contracten als 

die van MATELIEFF en WITTERT gediend. 
Het bevel der bewindhebbers had niet terstond het gewenschte resul

taat. Niet alle aanvoerders schijnen op de hoogte te zijn geweest van 

hun beslissingen. Althans toen de vlootvoogd JAN DIRKsz. LAM in 

April 1616 Poel oe Ai vermeesterde, sloot hij met de Bandaneezen een 

contract, waarin het gewraakte artikel weer voorkwam. Als Co EN aan 

de bewindhebbers in zijn brief van 10 Oct. 1616 het gebeurde ver

meldt, voegt hij er aan toe: "Oock is hun soo een irreligieus artyckel 

als voor desen de Ternatanen geaccordeert" 22), maar hij belooft er 

order op te zullen stellen, en had dit inmiddels reeds gedaan. Den 16en 

Juni 1616 schreef hij aan LAM 23): "UE. sy veradverteert dat voor 

desen in 't contract, door den admiraal Matelieff met de Ternatanen 

gemaeckt, een artyckel gecoucheert is, inhoudende sul x U .E. alsnu met 

de Bandaneesen mede gecontracteert heeft, als te weten, dat de Tarna

tanen niet en souden vermogen eenige Christenen Moors te maecken, 

maer gehouden wesen alle de overloopers weder te leveren, ende dat 

wy reciproquelijck alsoo mede zullen doen. Na vertooch by de classis 

Amsterdam, aen de heeren mayores gedaen, is by de Seventiene 

daerop gearresteert ende dienvolghende door on se meesters herwaerts 

geordonneert, dat men dit artyckel met gevoechelijcke middelen soude 
annuleeren offte ten minsten alsoe interpreteren, dat de wederleveringe 

niet verder verstaen wort dan over criminele misdadigers, opdat ten 

wederzyden over haere maele acten Justitie mach worden geadmini

streert, alsoo 't selve artyckel anders ongoddelijc ende directelijek 

tegen onse religie is streekende. Derhalven gelieven U .E. te bevorderen. 

A. St. 3-m. X 21 
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dat voorgemelde artyckel uit het contract, met Banda gemaect, mede 

geannuleert ofte ten minsten als voren geïnterpreteert worde" . 

Men kan tegenwerpen, dat Co EN hier slechts automatisch de bevelen 

der bewindhebbers uitvoert, wier besluit hij in zijn order vrijwel letter

lijk weergeeft. Maar dat deze zijn volle instemming hadden, kan men 

opmaken uit de opdracht, die hij zelf in 1619 aan den gouverneur 

van Amboina VAN SPEUL T gaf, toen hij zelf daar vertoefde voor het 

bijeenbrengen van de scheepsmacht, noodig voor het ontzet van 

Jacatra. Hij schrijft hem voor: "Vooral zij U aanbevolen de hand

having en uitbreiding van de Christelijke religie, waarin gij moet 

voldoen aan de eer, die God toekomt, zonder toe te staan, dat deze 

maar eenigszins verkort wordt. Mocht het weer gebeuren, dat Moham

medaansche godsdienstpredikers of anderen onderstonden om Christe

nen Mohamedaansch te maken, zoo zult gij hen straffen, naar de zaak 

vereischt, zelfs met den dood. AI degenen, die voor dezen door vrees

achtigheid en slapheid van vroegere gouverneurs en bij gebrek aan 

eerwaardige dienaren Gods overgebracht zijn van het Christelijk ge

loof tot de Mohammedaansche secte zuIt U trachten weer terecht te 

doen brengen tot het Christelijke geloof en onder onze gehoorzaam

heid, 't zij met zachtheid of met hardheid, al naar de tijdsomstandig

heden, de zaken en de personen het wenschelijk maken, zonder den 

trots van tegenstand biedende Mohammedanen te ontzien, mits gij 

bovendien U beijvert hun het geloof te brengen" 24). 

Het is hiermee, dunkt mij, duidelijk, dat COEN'S aarzelende houding 

in 1614 slechts voortvloeide uit de moeilijke omstandigheden en in 

geen geval uit onverschilligheid tegenover de religie. Hij was er van 

overtuigd, dat onverschilligheid daarin den toorn Gods over de Com

pagnie halen zou. De welvaart toch hing naar zijn meening "voor

namelijk van den godsdienst af" 25). Alleen wanneer de macht der 

Compagnie het noodige gezag afdwong, kon men tegenover de Terna

tanen anders gaan optreden. Hoe erg het met hun tegenstand wel was, 

blijkt uit hun verzet nog in 1615, dat op het hiervóór genoemde 

Malajoe een gereformeerde predikant zou worden toegelaten ten be

hoeve van het Nederlandsche garnizoen. COEN schreef den 2en October 

van dat jaar aan de bewindhebbers: "In Indië kunnen wij niet bestaan 

zonder gezag en macht te mengen onder zoete en zachte middelen. 

De trots en de hoogmoed der Ternatanen is reeds zoover gekomen, dat 

zij niet begeeren, (zooals mij de predikanten zeggen), dat op Malajoe 

.............. ------------------~ 
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een predikant gehouden wordt om den dienst Gods en de gebruike
lijke gebeden te doen, hetwelk de pangeran van Bantam zelfs, laat 

staan eenige andere heeren, ons niet eens zouden durven voorstellen, 
ja niet eens durven denken" 26). De bewindhebbers antwoordden: 

"Connen oock geensints goetvinden, dat men de Ternatanen sooveel 
als voordesen sal toegeven, ja toestaen, dat sy ons de we th souden 

stellen om predicanten aldaer aen 't landt te hebben of niet" 27); maar 

't maakt den indruk van machtelooze woede. Het was er wel heel ver 

van af, dat men ook in Indië allen valschen godsdienst kon weren of 

zelfs de ware christelijke religie overal kon invoeren. Bij het gebrek 
aan predikanten en voorgangers had men de handen vol aan de geeste

lijke verzorging van de eigen menschen, wier leven hier en daar op 

een zoo ontstellend laag peil stond, dat het op de inlanders den indruk 

moest maken, alsof de Portugeezen gelijk hadden met hun bewering, 

dat de Nederlanders geen godsdienst hadden en als de beesten voort

leefden. 

Niemand, die zich daaraan meer ergerde dan JAN PIETERSZOON 

COEN. In den strijd der Calvinisten voor strakke levensvormen en 

strenge tucht stond hij in de voorste gelederen. Zijn onbeheerschte 

woede over den misstap van de I3-jarige SARA SPECX met den 17-

jarigen vaandrig PIETER CORTENHOEVEN, die zich in zijn eigen huis 

hadden misgaan, is daarvan het bekende bewijs. AI was het meisje 

de dochter van een der aanzienlijkste leden van den Raad van Indië, 
die na COEN'S dood zelfs een tijdlang als gouverneur-generaal is op

getreden, Co EN wilde beiden zelfs zonder vorm van proces ter dood 
laten brengen. Alle vertoogen van kerkeraad en predikanten ten spijt 

wist hij bij de rechtbank het harde vonnis door te zetten, dat de jongen 
naar het schavot werd verwezen en het meisje in het openbaar ge
geeseld 28). Geen strenger zedelijkheidsapostel dan hij zal wel ooit 

in het koloniaal bestuur zijn werkzaam geweest. Niemand ergerde 

zich meer aan den goddeloozen en ontuchtigen levenswandel van züo

velen, die naar Indië werden uitgezonden. Zijn brieven aan de bewind

hebbers vloeien over van klachten en vermaningen, om hierop toch 

nauwer toe te zien. Waarom worden geen degelijke gezinnen tot den 
overtocht bewogen? Waarom is het het laagste rapaille, waarmee men 

in het moederland geen weg meer weet? Er is behoefte aan vrouwen 

in deze jonge maatschappij. Maar waarom schijnen alleen "gedebau
cheerde" voor Compagniesdochters beschikbaar te zijn? 
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COEN'S blik reikte veel verder dan die der bewindhebbers. Voor 
hen stond het handelsbelang en de afbreuk van Spanje voorop. Zij 
wilden in Indië niet optreden als souverein, maar zich met de rol van 
koopman tevreden stellen. Het stichten van koloniën, het vestigen van 
een Nederlandsche burgermaatschappij, lag buiten hun gezichtskring. 
COEN d. e. t. wilde uitzending op groote schaal van Nederlandsche 

gezinnen, die op de voornaamste punten zouden worden gevestigd en 
er een blijvenden werkkring vinden. Dan eerst zou men in staat zijn 
het religieuze vraagstuk afdoende te regelen, want godsdienst en 
zedelijkheid moesten het fundament zijn, waarop deze nieuwe staat 
zou rusten. Een grootsch opgezet plan, maar dat een reëelen grondslag 
miste. 

COEN'S optimisme telde de bezwaren licht. Hij meende in het moeder
land een dreigende overbevolking te hebben geconstateerd, die een 
uitlaat zou kunnen vinden in de tropische gewesten. Maar deze over

bevolking bestond alleen in zijn verbeelding. Handel en bedrijf in het 
moederland maakten een tijd van bloei door en gaven aan vele handen 

werk. In elk geval voelden de besten geen behoefte aan emigratie. 
De Nederlanders waren hokvast en hechtten aan de heerlijkheid van 
eigen huis en haard in de vanouds vertrouwde omgeving. De op avon

tuur belusten, wien de wijde ruimte van de zee lokte, waren te onge
durig dan dat zij zich gemakkelijk lieten winnen voor emigratie naar 

landen, waarvan zij op hun tochten de klimatologische moeilijkheden 
maar al te goed hadden leeren kennen. Geloofsvervolgingen, die elders 
op groote schaal tot uitwijking dreven, ontbraken hier, en zeker be
doelde COEN, als hij aandrong op het uitzenden van "goede" gezinnen 
daarmee geen afwijkenden van de gereformeerde leer. Want het was 
allerminst zijn bedoeling, dat deze in Indië een vrijheid van godsdienst 
zouden vinden, die zij in het moederland tevergeefs hadden gezocht. 
De Roomsch-Katholieken waren door de Compagnie uitdrukkelijk uit
gesloten van de ambten in bewoordingen, die niet den minsten twijfel 
overlaten aan de gevoelens, die de opstellers tegenover hen bezielden. 
"Om in eenige ampten nae Indiën te· sen den, mogen niet aengenomen 
worden, die gefailleert, van de paepsche religie ofte van eenighe 
delicten betigt en met infamie genoteert sijn" 29). De plaatsing tus
schen bankroetiers en misdadigers spreekt boekdeelen en COEN dacht 
er niet gunstiger over. Toen later bij de Remonstranten een oogenblik 
de gedachte rees, of het niet mogelijk zou zijn, om voor hun aanhang 

\ 
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over zee een hol voor den voet te vinden, waar zij ongestoord hun 

religie konden uitoefenen, moesten zij aldra tot de erkenning komen, 

dat ze zich hierin bitter hadden misrekend. 

Maar gesteld dat het mogelijk was geweest, om inderdaad een 

"peuplatie" op groote schaal te doen plaats hebben, dan rees aanstonds 

de vraag, hoe de kolonisten aan werk moesten worden geholpen. Co EN 

zag ook hier geen bezwaren. Zij zouden specerij-plantages kunnen 

stichten of in den handel in Indië zelf een bestaan vinden. Het eerste 

zou een algeheelen omkeer van de Indische maatschappij en van het 

tot nog toe door de Compagnie gevolgde systeem hebben beteekend. 
De specerijen werden geteeld door de inlanders zelf en in zoo over

vloedige mate, dat de Compagnie op den duur met den te grooten 

aanvoer geen raad wist. Wilde men hier de Nederlanders zelf aan 

werk helpen, dan zou aan de inlanders de grond moeten worden 

ontnomen en ontvolking aan de "peupleering" moeten voorafgaan. 

Een deel van de inlanders kon misschien als "slaven" in dienst worden 

gehouden, maar waar moest men met de rest naar toe? Men kon ze 

toch niet op groote schaal gaan uitroeien. Zoo onmenschelijk was 

ook COEN niet, al is hij er in bepaalde omstandigheden niet voor 

teruggedeinsd. Verplaatsing zweefde hem voor den geest, maar 

waar hij er mee naar toe moest, zou hij moeilijk hebben weten te be

antwoorden. 

Even groote bezwaren gaf de tewerkstelling in den handel in Indië 

zelf. Er werd door de inlanders zelf of door de Chineezen van eiland 

tot eiland druk handel gedreven, maar de Compagnie zag het met 

leede oogen aan, als indruischend tegen haar monopolie-stelsel. Zij 

alleen moest opperkoopman zijn, die van de winsten profiteerde. Hier 

aan COEN'S "vrij burgers" een kans te geven, druischte zoozeer 

tegen haar geheele systeem in, dat de bewindhebbers tegenover COEN'S 

dringende vertoogen onwillig bleven, in hoe krasse bewoordingen hij 

aan hen ook gebrek aan geloofsvertrouwen en durf verweet. "Plan
tinge" van koloniën, waarvan Co EN zich zooveel voorstelde, is een 

fata morgana gebleven 30). 

COEN kwam trouwens met zijn eigen denkbeelden in conflict. Deze 

Calvinist was allerminst afkeerig van het monopoliestelsel. Daar de 

zaak der Compagnie voor hem een werk Gods was, lag het voor de 

hand, dat deze ook het recht en zelfs den plicht had haar alleenrecht 

te handhaven met uitsluiting van alle anderen. Met harde hand paste 
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COEN deze opvatting toe tegenover buitenlanders, tegenover de in
landers en tegenover de eigen landgenooten. 

Was het dan zoo, dat voor COEN zonder meer de macht over het 
recht besliste? Wij raken hier de kern van zijn opvattingen en dienen 
het antwoord op deze vraag te vinden, om hem te begrijpen. Voor 
COEN lag het recht verankerd in den wil van God, die over hemel en 
aarde, land en zee, vorsten en volken naar zijn welgevallen beschikt. 
Deze opperste souverein had aan de Compagnie de rechten gegeven, 
waarop zij aanspraak maakte, en wanneer de bewindhebbers slechts 
zorgden voldoende macht ter beschikking te stellen, kon COEN daar
mee de veroveringen maken, die hij noodig achtte. Hij drukt het zelf 

ergens aldus uit: "Het recht ende de redene wort U .E. van d' Almo
gende toegewesen. Hadden wy de macht hier, souden over 't recht 
niet langer disputeeren" 31). De rechtsvraag was dus bij Co EN pri
mair aan de machtsvraag. Maar daarover viel niet te twisten, omdat 
het Nederlandsche volk of wil men de Compagnie een hooge re roeping 
vervulde en God aan zijn zijde had. Van de Ternatanen zou Hij onge
twijfeld de hand aftrekken, want zij leefden immers zeer superstitieus. 
Met den sultan van Bantam zou 't al even slecht afloopen, want deze 
man vertrouwde op zijn peper en niet op God 32). Wat deze betreft, 

kwam dus alles zeker in orde, zoodra men maar over voldoende macht 
de beschikking had. 

Moeilijker leek de stelling echter vol te houden tegenover andere 
christelijke naties als Engelsehen, Fransehen en Denen, die eveneens in 
Indië vasten voet wilden krijgen. Op welken grond kon de Compagnie 
hen bestrijden? Co EN beschouwde hen eenvoudig als handlangers van 
den koning van Spanje. In zijn rapport van 22 Jan. 1620 33 ), waarin 
hij de bewindhebbers voor de zooveelste maal de les leest over de 
geringe hulp, die zij hem toezenden, zegt hij: "De Crone van Spangiën 
bekent, dat se niet machtich sijn om de Vereenichde Nederlanden uit 
Indiën te slaen, waarover notelijek met haer geit trachten moeten 
d' Indische vaert door d' Engelsehen, Francen, Denen ende andere 
meer te doen bederven", en even later: "Het schijnt dat de Coninck 
van Spangiën nu stille is; sijn volck in Indiën weet oock niet beter, 
leggen hier als op haer sterven, kermen ende cryten, dat van haren 
heere soo verlaten sijn; maer wy seggen U.E. dat de Coninck van 

Spangiën door d'Engelschen, Francen ende Denen meer in Indiën doet 
dan hy oyt gedaen heeft". De Compagnie beet voor de Vereenigde I 

\ 
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Nederlanden het spits af en als de bewindhebbers zelf niet over vol

doende middelen beschikten, moesten zij bij de Staten-Generaal aan

kloppen, "opdat de gemeene middelen tegens de werckinge ende listen 

van de Spaense Crone gebruyckt ende de Compagnie wat gesoulageert 

werde". Aan het slot heet het: "En versoect doch Godt niet meer; 

gebruyct de middelen, die de Heere de Vereenichde Nederlanden ver-

leent" . 
Toen eOEN de woorden schreef, had hij jacatra al veroverd, den 

rijksbestuurder van Bantam getuchtigd en de schepen der Engelsche 

O.I.C., die dezen hulp hadden verleend, teruggedreven 34). "Siet ende 

considereert doch, wat een goede couragie vermach, en hoe d' Almo

gende voor ons gestreden en U.E. gesegent heeft", schreef hij trium

fantelijk, nu de strategische en economische overheersching van den 

Maleischen Archipel verzekerd scheen en de Engelsche O. 1. C. als 

concurrente uitgeschakeld. 
Maar terwijl de gouverneur-generaal voortborduurde op het stra

mien, dat de Engelschen gemeene onderkruipers waren, die zich door 

Spanje hadden laten omkoopen, waren in het moederland krachten 

aan het werk, die het geheele monopolie nogmaals in de waagschaal 

stelden. Het twaalfjarig bestand liep ten einde en de Republiek kon 

de hulp van Engeland in Europa niet missen. Dwars tegen COEN'S 

adviezen in stuurden de leidende staatslieden aan op een fusie van 

de Nederlandsche en de Engelsche Compagnie. Wie beschrijft COEN'S 

verontwaardiging, toen hem in Maart 1620 het bericht bereikte van 

het in juli 1619 gesloten tractaat van samenwerking? Voortaan zou 

de helft van den javaanschen peperhandel en een derde van den 

specerijhandel in de Molukken aan de Engelschen toevallen, terwijl 

een gemeenschappelijke Raad van Defensie voor de verdediging moest 

worden ingericht. 
In een brief vol met bedekte verwijten en ironische toespelingen 

op hun goedgeloovigheid gaf Co EN aan zijn ergernis tegenover de 

bewindhebbers lucht. Maar hij mocht ironiseeren, zooveel hij wilde, 

hij had het tractaat met de "superbe" en "onverdraechelycke natie" 

uit te voeren of anders zijn ontslag te nemen. Het laatste stond gelijk 

met het opgeven van zijn levenswerk en COEN dacht daaraan niet. 

Staatsman van groote structuur vond hij op gelukkige wijze een uit

weg. Naar de letter getrouw werd het verdrag door hem uitgevoerd, 

maar verder wilde hij in geen geval gaan. Het kwam hem te stade, 
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dat de Engelsche regeering en de Engelsche O. I. C. een weinig voor

uitzienden blik toonden. AI in Januari 1623 moesten de Engelsche 

leden van den Raad van Defensie verklaren, dat zij "geen subsidie 

van schepen, geit noch provisie" uit Engeland kregen en hun aandeel 

voor den handel in de Molukken, Amboina en Banda niet konden op

brengen, waarom zij schepen vroegen om hun volk daaruit terug te 

trekken. Bereidwillig werden deze aanstonds toegezegd, "mits vracht 

betalende" ! Het monopoliestelsel was gehandhaafd. 

Achtte Co EN zich gerechtigd het monopoliestelsel te handhaven 

tegenover de Engelschen en andere christelijke naties, het behoeft ons 

niet te verwonderen, dat hij tegenover de inlanders nog minder scru

pules gebruikte. Heidenen en Mohammedanen waren in zijn oogen 

goddeloozen. De eersten dienden de afgoden, de laatsten waren aan

hangers van een valschen godsdienst en zij vooral hadden sedert jaren 

zijn afkeer opgewekt, omdat zij naar MOHAMMED'S leer aan Christenen 

gedane beloften niet behoefden te houden. "Trouwelooze Mooren" 

heetten zij in zijn terminologie en van hun trouweloosheid had hij 

herhaaldelijk de bewijzen ondervonden. Contracten met hen over de 

levering van specerijen uitsluitend aan de Compagnie waren ondanks 

alle plechtige verzekeringen slechts waardeloos scheurpapier gebleken. 

Als zij bij de Engelschen of anderen hoogere prijzen konden bedingen, 

hielden zij zich niet aan de afspraken. De oogsten waren ook zoo 

overvloedig, dat de Compagnie niet alles kon opkoopen, wilde zij zelf 

haar eigen prij zen niet bederven. Vooral op de Banda-eilanden was 

de ontduiking van het monopolie groot, en sedert jaar en dag koesterde 

de gouverneur-generaal het plan hieraan een eind te maken. Al lJ1 

1610 zond hij daarover adviezen aan de bewindhebbers 35). 

Het ging op de Banda-eilanden met de ontduiking ook zoo gemak

kelijk. Alleen Banda-Neira en Poel oe-Ai stonden onder het gezag van 

de Compagnie. Poeloe-Run was door de Engelschen bezet. Oroot

Banda of Lontoor was nog vrij, maar vele negorijen waren bij contract 

verbonden tot levering alleen aan de Compagnie. Evenals op de andere 

Banda-eilanden en de Molukken verkochten zij echter stelselmatig 

aan anderen. Herhaaldelijk drongen de bewindhebbers op maatregelen 

aan, maar eerst toen Coen op Java de handen vrij had gekregen, trok 

hij er met een vloot van 12 schepen op uit, om de onderwerping af 

te dwingen. Het was een netelige onderneming. Eigenlijk hadden de 

Engelschen na het met hen gesloten tractaat ook zelf er aan deel 

................ --------------~-
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moeten nemen, maar COEN had het tijdstip zoo gekozen, dat zij aan 

de tot hen gerichte uitnoodiging geen gevolg konden geven. Het was 

voor de inlanders fataal, omdat zij zooals altijd ook nu poogden de 

Engelschen tegen de Nederlanders uit te spelen. 

De bewoners van Lontoor hadden zelfs den koning van Engeland 
als hun souverein erkend en van de Engelschen op Poeloe-Run een 

aantal kanonnen gekregen. Maar COEN beschouwde dit alles als on

wettig en liet er zich niet door terughouden. Aanstonds deed hij een 

aanval op Lontoor, maar de bewoners verdedigden zich zoo hard

nekkig, dat de Nederlanders eerst bij een tweede landingspoging 

vasten voet op het eiland kregen. De inlanders vluchtten de bergen 

in, maar zij werden afgesneden en van allen toevoer beroofd. Men 

kwam nu voor de vraag te staan, wat er met hen moest gebeuren. Zij 

boden hun onderwerping aan, maar wie waarborgde, dat zij het oude 

spelletje niet zouden voortzetten, zood ra de vloot vertrok? COEN be

sloot dit op hardhandige wijze te beletten en eenvoudig door een ver

plaatsing der bevolking de heetbegeerde muskaatnoten voorgoed in 

handen der Compagnie te brengen. Een 800 gevangenen werden al 
vast naar Batavia gezonden, 47 hoofden na een scherpe tortuur ter 

dood gebracht. Het bracht er bij de rest zoo den schrik in, dat zij 

verdere onderhandelingen weigerden. 

Maar hulp bleef voor hen uit. De Engelschen hadden Poeloe Run 

bij COEN'S nadering ontruimd en bemoeiden zich verder niet met het 

geval. Co EN zelf vertrok al met de hoofdmacht en droeg aan den 

gouverneur MARTINUS SONCK op het laatste verzet te breken. Deze 

zette de blokkade krachtig voort en toen men zich ten slotte in de 

bergen waagde, bleek het meerendeel der vluchtelingen van honger 

en koude te zijn omgekomen. Alleen een 300 waren er in geslaagd 

zich in jonken naar Ceram of de Kei-eilanden te redden. Toen de 

inlanders van Run, bevreesd voor hetzelfde lot als de Lontoreezen, 

aanstalten maakten om dit voorbeeld te volgen, liet SONCK alle hoofden 

en vrije mannen, ten getale van 1600, ombrengen. Op deze wijze zijn 

"alle de steden ende sterckten van Banda door Godt's genade inge

nomen, geraseert, verbrandt ende omtrent 1200 zielen becomen". Dit 

was er overgebleven van een bevolking van 15000 zielen! 

Het doel was bereikt. Vrijburgers, z.g. perkeniers, namen hun plaats 

in en bebouwden voortaan met slaven de eilanden. Het monopolie

stelsel zou niet meer worden ontdoken. Maar de onverbiddelijke ge-
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strengheid, waarmede was opgetreden, heeft een vlek geworpen op 
COEN'S naam. Kan men hier echter het Calvinisme voor verantwoor

delijk stellen, zooals soms wordt gedaan? De bewindhebbers waren 
geschrokken. "Wy hadden wel gewenst, dat het met gematichder 

middelen hadde connen beslist werden, 't sal wel ontsach maer geen 

gunst baren. Die veel doet vresen, moet veel vresen", schreven zij. 
Maar zij konden hun handen zeker niet wasschen in onschuld. AI in 

1615 hadden zij geraden "de principalIe (opperhoofden) uit te doen 
roeyen ende verjagen ende 't land (in plaats van met Mohammedanen) 

liever met heydenen wederom te peupleren". Dat COEN dit bevel wat 

al te letterlijk had uitgevoerd, ontsloeg hen niet van de verantwoor

delijkheid. Maar daarmee is die van COEN niet verminderd. Het lijkt 

zelfs waarschijnlijk, dat de aanmaning der bewindhebbers een terug

slag is geweest op eerder gedane raadgevingen van hem zelf en zoo 
komen wij toch weer bij COEN terug. als wij den auctor intellectualis 

van het wreede ontvolkingsplan zoeken. 

Hij zelf zou dit ook geenszins hebben ontkend en het ook niet in 

strijd hebben geacht met de Calvinistische beginselen, die hij beleed. 

"Door God's genade"! De in het verband huiveringwekkende woor

den waren voor hem geen looze klanken, maar hadden terdege inhoud. 

De trouwelooze en superstitieuze Mooren hadden naar zijn meening 

slechts de gerechte straf ontvangen voor hun bedriegerijen en tegen

kanting tegen de Compagnie, waarvan God zich bediende als instru
ment. Maar wel had de Amsterdamsche kerke raad gelijk gehad met 

zijn bedenkingen tegen het monopoliestelsel. Verkeerde toepassing 

van een beginsel treft niet het beginsel zelf, maar slechts den persoon. 
die het scheef toepast. Zoo bezien, was zeker de Calvinist Co EN ver

antwoordelijk voor de weerzinwekkende uitmoording van Banda, maar 
doet men onrecht aan het Calvinisme van zijn tijd, indien men dit 

mede in die verantwoordelijkheid betrekt. 

Ook tegenover de eigen landgenooten werd het monopolie-stelsel 

streng gehandhaafd. Herhaaldelijk verschenen Fransche schepen in 
den Archipel met een gedeeltelijk Nederlandsche bemanning. Onver

biddelijk werden deze zeelieden van boord gehaald. Zij kregen dan 
gewoonlijk de keus, om Of dienst te nemen bij de Compagnie àf bij 

de eerste de beste gelegenheid met een harer eigen schepen naar het 

moederland terug te worden gezonden. 
De Compagnie kon zich voor deze handelwijze op haar octrooi en 

................ -------------------
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de machtiging der Staten-Generaal beroepen, maar anders werd het. 

toen de Eendracht, het onfortuinlijke schip van de Austraalsche Com

pagnie in de Indische wateren verscheen. Zij was de stichting van 

ISAAc LE MAIRE, den onvermoeiden bestrijder van het monopolie

stelsel der O. I. c., aan wien BAKHUIZEN VAN DEN BRINK in de Gids van 

1865 zijn bekend artikel wijdde 36). Te Hoorn gevestigd, kreeg zij van 

de Staten-Generaal voor vier reizen octrooi met het uitdrukkelijk voor-

. behoud echter, dat vroegere privilegiën, aan anderen, b.v. de O. I. c.. 
verleend, niet zouden worden verkort. Het geheimzinnige Zuidland 

zou het doel zijn, dat zich langs de Zuidpool uitstrekte, naar men 

meende. Vuurland werd daarvan voor een der noordelijkste uitloopers 

gehouden en de straat Magelhaens voor den doortocht, die het scheidde 

van Zuid-Amerika. Maar deze behoorde tot het domein der O. I. C. 

en een andere doortocht diende te worden gevonden, wilde de Austraal

sche Compagnie haar onderneming kunnen volvoeren. Onder leiding 

van JACQUES LE MAIRE, den ondernemenden zoon van ISAAC, staken 

in 1615 twee schepen, De Eendracht en De Hoorn, te Hoorn in zee. 

De expeditie had een ongedacht succes. Den 24 jan. 1616 werd 

de gezochte doortocht ontdekt, waarvan de naam Straat LE MAIRE 

dien van ISAAC LE MAIRE heeft vereeuwigd. Maar daarna kwamen 

de tegenslagen. Het schip De Hoorn verbrandde en op de hoogte van 

Nieuw-Guinea weigerde het scheepsvolk den ontdekkingstocht voort 

te zetten. Het goudland, waarop men gehoopt had, was niet gevonden. 

Ten einde raad zette LE MAIRE koers naar de Molukken. Vader LE 

MAIRE had echter met deze mogelijkheid rekening gehouden. In een 

geheime instructie had hij zijn zoon geraden zich in verbinding te 

stellen met den gouverneur-generaal REYNST, dien hij van vroeger 

kende als ijdel en hebzuchtig. "Indirectelijk", d. w. z. met oogluikend 

goedvinden van den gouverneur-generaal, moest hij, indien het in het 

Zuidland mislukte, den handel voor zijn Compagnie in Oost-Indië zien 

te verkrijgen. Het zou een ontduiking zijn van het door ISAAC LE MAIRE 

als onrecht beschouwde monopoliestelsel. 

Ongelukkigerwijze voor de koene ondernemers was REYNST al in 

1615 gestorven. Zijn voorloopige opvolger LAU RENS JAN SZ. REAEL 

ontving hen vriendelijk, maar verbood hun het handeldrijven en ver

wees hen naar jacatra. Daar vielen zij in de handen van JAN PIETERSZ. 

COEN, die orders van de bewindhebbers had ontvangen, om LE MAIRE's 

expeditie bij aankomst in Indië allen handel te beletten en de schepen 
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in beslag te nemen. Het was een kolfje naar zijn hand. Dat de onder

neming uit Hoorn, zijn vaderstad, kwam, stemde hem niet milder, en 

LE MAIRE'S vertoogen, dat zij langs een anderen weg dan de Kaap de 

Goede Hoop of Straat Magelhaens in de Indische wateren waren 

gekomen, maakten op hem niet den minsten indruk. Het schip De 

Eendracht werd zonder meer in beslag genomen en de papieren geïn

ventariseerd en verzegeld, om aan de bewindhebbers te worden toege

zonden; de bemanning kreeg de keus, om dienst te nemen bij de 

O.I.C. of naar patria te worden teruggezonden. JACQUES LE MAIRE zelf 

stierf op deze terugreis, "een afflyvicheyt", zooals zijn vader later 

schreef, "gecauseerd deur de affronte ende fiericheyt hem aen
gedaen". 

JAN PIETERSZOON COEN heeft daarover zeker geen gewetenswroeging 

gehad. Zijn oordeel vatte hij in den brief, waarin hij de bewind

hebbers inlichtte over de door hem genomen maatregelen, samen in de 

zinsnede: "Ick hoope, dat de contramineurs van 't gemeene beste hier

mede uut sullen hebben". 37) Hij zocht ook hier weer Spaansche arglist 

achter. LE MAIRE had aanmoediging ondervonden van OLDENBARNE

VELT, die wel den stoot gegeven had tot de oprichting van de O.I.c., 

maar dit alleen als hulpmiddel bedoelde en in den grond voorstander 

was van vrijhandel; zooals hij het zelf uitdrukt, een privaat octrooi 

als dat van de Compagnie "verwerpende als monopolie tegens de vrye 

navigatie en traffyke, die voor alle man gemeen te moeten gemainc

teneert werden geacht werden". In het vóór zijn proces tegen hem ge

richte "Intendit" (aanklacht) werd den staatsman ook ten laste gelegd, 

dat hij getracht had "in veele poincten geene offensie meer aen den 

Coninck van Spaignien te doen" en daarom o. m. de Austraalsche Com

pagnie begunstigd en zoo "gezocht" had "d'Oost-Indische te dis

solveren, als die in sulcken val niet langer konde staende gehouden 

werden" 38). Maar bij zij n verhooren had de aangeklaagde de be

schuldiging weten te ontzenuwen 39), zoodat daarvan in het over hen 

uitgesproken vonnis niet meer gerept wordt. 

Co EN bleef echter het gelegde verband aanvaarden. Nog in 1620 

schreef hij aan de bewindhebbers: "Hadde Le Meer (d. i. LE MAIRE) 

wat langer ende meerder hulpe door BerneveIt becomen connen, mis

schien soude des vyandts listen door de goede ingesetenen van de 

Vereenichde Nederlanden selffs (meenende wel te doen) de vereeninge 

der generale Compagnie gebroocken hebben. Is het soo verre niet ge-

\ 
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weest, datter vele in de vroetschappen (zoo blint als mollen wesende) 
met alle haer cracht ende ge moet gemaincteneert ende gesusten eert 

hebben, 't gene daer onse gemeene vijant (door LE MEER) was nae 

trachtende" 40). 

Men ziet, het is weer dezelfde redeneering als ten opzichte van de 

Engelschen. LE MAIRE, braaf geholpen door OLDENBARNEVEL T, speelde 

Spanje in de kaart. De Compagnie, die zich daartegen te weer stelde, 

was in God's weg. Als de bewindhebbers daar nu maar van door

drongen waren en voldoende hulpmiddelen ter beschikking stelden, 

konden zij gerust zijn. "Ontsiet (= vreest) niemant, Godt sal helpen", 

heet het even verder in denzelfden brief. 

De naam OLDENBARNEVEL T kan de gedachte wekken, dat de tegen

stelling hier dieper lag en terug zou zijn te voeren op die tusschen 

Remonstranten en Contra-Remonstranten. COEN'S sympathie was on

getwijfeld aan de zijde der laatsten. Maar men zou zich zeer vergissen, 

indien men de tegenstanders van het monopoliestelsel alleen onder 

de eersten ging zoeken. ISAAc LE MAIRE zelf was waarschijnlijk contra

Remonstrant en in elk geval weten wij dit zeker van zijn broer den 

Amsterdamschen predikant JOHANNES LE MAIRE, die nadat ISAAC zich 

te Egmond op den Hoef teruggetrokken had, in de hoofdstad zijn zaken 

behartigde. JOHANNES was er heilig van overtuigd, dat aan zijn broer 

door de bewindhebbers schandelijk onrecht werd aangedaan. ISAAc 

was zelf bewindhebber geweest, maar had in 1605 als zoodanig 

moeten aftreden, beschuldigd van malversatie bij de uitrusting van 

een der voor-Compagnieën. Het rechte licht is daarover nooit opge

gaan, al schijnt hij inderdaad niet geheel en al vrij uit te gaan. Maar 
voor JOHANNES lag het ongelijk geheel bij de bewindhebbers. Hij volgt 

nu een redeneering, die mutatis mutandis niet veel verschilt van die 

van COEN. God zal zijn broer bijstaan, die onschuldig is, "wandt de 

excessive onredelijckheyt ende onbehoorlijckheyt, die se (d. w. z. de 

bewindhebbers) in dit stuck hebben bethoont, als nydige ende raesende 

menschen, en sal Godt de Heere in 't corte oft in 't lange niet onge

straft laten, want ten mach onder Christenen niet bestaen, verre van 

de lesse Christi verscheyden sijnde, die segt, dat men synen even

naesten sal doen, soa men wilde dat hem geschiede, maer als af

gunstige ende barbarissche menschen alleen pratiquerende om hunnen 

evennaesten te verdrucken ende alsoo alleen in dese werelt geacht, 

geëert ende gesien te worden, geIijck men dat dagelijcks maer al te 
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vele clachten van ydereen daervan over hun en hoort; dan het sal Godt 

de Heere eyndelinge eens verdrieten, die hunnen grooten moetwil ende 

godtloosheyt niet en salongestraft laten" 41). 

De beide broeders mochten de voldoening smaken, dat zij in de 

zaak van de Austraalsche Compagnie in het gelijk werden gesteld. 

De Staten-Generaal, bij wien ISAAC zich beklaagde, verwezen het geval 

naar den Hoogen Raad, die na een proces van 2 jaar besliste, dat de 

O.I.C. het in beslag genomen schip met alle onkosten van den dag der 

inbeslagneming af moest vergoeden en de scheepspapieren terug

geven. Maar ISAAC bleef de OJ.c. over het vroeger voorgevallene met 

processen en aanklachten bestoken en JOHANNES bleef hem daarbij 

terzijde staan. Hij werd zelfs in 1620 voor zijn eigen kerke raad be

schuldigd, dat hij brieven naar Indië zou hebben geschreven "tendee

rende tot landverraad" 42). Hoe dit is afgeloopen, weten wij niet, maar 

aan zijn aanzien in den kerkeraad heeft het zeker geen schade gedaan. 

In 1621 werd hij door hem benoemd tot correspondent voor de Indische 

aangelegenheden. 

Het is een nieuw bewijs, dat de Calvinist COEN, die zeker de tegen

werking van Ds. LE MAIRE tegen het monopolie-stelsel als verraad aan 

de Compagnie en dus tegen het vaderland heeft opgevat, bij zijn ge

loofsgenooten slechts aarzelend waardeering vond. Zijn houding tegen

over de Kerk in Indië was ook allerminst geschikt om die in het 

moederland gunstiger tegenover hem te stemmen. Wel vervulde hij 

trouw zijn kerkelijke plichten en was hij onder de eersten, die deelnamen 

aan het Heilig Avondmaal, toen dit voor het eerst op 3 Januari 1621 

in de pas geïnstitueerde kerk van Batavia werd bediend, maar toen 

kort daarna verschil rees over de bevoegdheid van den kerkeraad, zag 

hij er geen been in om den heelen kerkeraad in zijn bediening te 

schorsen 43), omdat de Gouverneur-generaal en de Raad van Indië 

"geen vergaderingen in haer repubIicque en begeerden, die eenigsints 

van haer soude afgescheyden zijn of gesepareert, daerin sy oock niet 

het hoochste ges ach ende gebiedt sou den hebben". 

COEN was er van overtuigd, dat de Staat gezag had over de Kerk, 

wat er in Indië op neer kwam, dat deze zich had te schikken naar de 

Compagnie, die haar "voedstervrouwe" was. De predikanten waren 

haar dienaren en zij hadden dienaren te blijven. De Kerk kreeg geener

lei vrijheid om te bepalen, waar zij van hun diensten het best gebruik 

meende te kunnen maken. De gouverneur-generaal wees hun stand-
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plaats aan. Dat de Kerk zelfstandig een kerkorde zou kunnen ont

werpen, kwam hem ongerijmd voor. Zoolang zij zich echter wilde 

schikken, vond zij in COEN een machtig beschermer, die bereid was 

de hand te houden aan den heiligen kerkdienst. 

Voor Co EN hadden de dingen maar één kant. Bij hem is nimmer 

twijfel of aarzeling. Rechtgelijnd lag het pad voor hem. Hij was een 

plichtsmensch, geen gevoelsmensch. God had hem zijn taak gegeven 
en hij vervulde die moedig en hooghartig, even streng voor zich zelf 

als voor anderen. Zijn eigen leven spaarde hij niet, toen het van hem 

gevraagd werd. 
Het was 1629. Batavia werd belegerd door de bruine troepen van 

den keizer van Mataram. Ziekte heerschte in de stad, dysenterie, ver

oorzaakt door de gebrekkige hygiëne. Ook COEN leed daaraan, maar 

toch bleef hij de verdediging leiden. Hij had te veel van zich gevergd. 
Nog den 15en September bereidde hij de maatregelen voor tot een 

uitval, die door de belegeraars werd afgeslagen. Nauwelijks vijf 

dagen later stierf hij "seer subyt" des nachts omstreeks één uur. 

's Middags had hij nog "hertelijck" aan tafel gegeten, maar 's avonds 

kon hij aan zijn voornemen om het "avontgebet" (de dagelijksche 

avondgodsdienstoefening) bij te wonen, geen gevolg meer geven. Snel 

verergerde de ziekte. Nog maar net was hij in staat aan JUSTUS 

HEURNIUS, den predikant van Batavia, den naam van zijn opvolger 

te noemen. Daarna werd hij zoo zwak, dat hij, zonder verder te 

spreken, de eeuwige rust inging. Den volgenden dag reeds werd hij 

begraven. 
Zijn sterven was als een symbool van dit leven vol onrust. Midden in 

zijn levenswerk werd hij afgeroepen. Het kanon dondert bij zijn uit

vaart, maar niet om hem eer te bewijzen. Een predikant staat aan zijn 

sterfbed, maar het zijn staatszaken, niet de zorg voor de eigen ziel, 

die den stervende schijnen bezig te houden. De plicht gaat voorop, 

van de begeerte naar geestelijken troost wordt niet gerept. Had de 

stervende daaraan misschien geen behoefte? Hij wordt niet begraven 

in de kerk, die bij een vorig beleg was afgebrand, maar in het stad

huis. Is het wederom een symbool? Alleen maar tot zekere hoogte. 

JAN PIETERSZOON COEN heeft zeker de Kerk als organisatie onder

geschikt geacht aan het stadhuis, dat in Batavia de zetel der Com

pagnie was. Maar niets geeft ons het recht tot de verondersteIling, dat 

hij op zijn sterfbed geen behoefte heeft gehad aan den troost van het 

--------------................. ... 
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Evangelie. Wij hebben er alleen het verslag van, uit de pen van zijn 
tijdelijken opvolger SPECX, die pas na COEN'S dood in Batavia aan
kwam en eerst drie maanden daarna aan de bewindhebbers het bericht 
deed 44). H ij had het verhaal uit de tweede hand en wegens het ge
beurde met zijn dochtertje SARA weinig geneigdheid om COEN in een 
gunstig daglicht te stellen. Maar het zou inderdaad niet verwonderlijk 
zijn, indien COEN zich in den laatsten avond van zijn snel wegvlietend 
leven niet verder heeft uitgesproken. Zwakte kan het hem hebben belet, 
maar ook innerlijke tegenzin, om iets van zijn diepste zelf aan anderen 
te toonen. Onnoemelijk veel heeft COEN geschreven, maar in al die 
brieven zijn de passages, waarin hij over zich zelf spreekt, gemakkelijk 

te tellen en uitingen van meer persoonlijken aard over zijn geloofs
en gebedsleven zal men er tevergeefs in zoeken. Het lag ook geheel 

buiten zijn aard om in de eerste plaats met zichzelf bezig te zijn of 
anderen daarmee bezig te houden. Eenzaam troonde hij op zijn hoogen 
post, stipt in de vervulling van zijn ambts- maar ook van zijn gods
dienstplichten. Daarin zocht hij niet zichzelf, maar de eere Gods. Al 
kan gegronde critiek worden uitgeoefend op de wijze, waarop hij het 

toepaste, hij bedoelde ongetwijfeld te leven uit het beginsel van het 
Calvinisme. 

1) H. T. COLENBRANDER, Jan Pieterszoon Coen. Levensbeschrijving, blz. 3. 
2) COLENBRANDER, a.w. blz. 4. 
3) COLENBRANDER, a.w. blz. 37. 
4) COLENBRANDER, Koloniale Geschiedenis, 11, blz. 101. 
3) Aldaar, 11, blz. 13. 
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222 en 223. 

7) Vgl. J. G. VAN DILLEN, Nieuwe gegevens omtrent de Amsterdamsche 
Compagnieën van Verre. Tijdschrift voor Geschiedenis, 45 (1930), blz. 350---359, 
waar men de betreffende resoluties vindt. Mijn verklaring van de houding van 
den kerkeraad wijkt af van die van Or. VAN DILLEN. Ook G. J. Vos, Voor den 
Spiegel der Historie, blz. 191, vermeldt het geval, maar hij maakt zkh van 
een verklaring af en zegt alleen, dat het verzet tegen monopolie-vorming 
geheel de echt-reformatorische geest van die dagen weerspiegelt. Veel te ver 
gaat ook de conclusie van C. W. TH. VAN BOETZELAER VAN DUBBELDAM. De 
Gereformeerde Kerken in Nederland en de Zending in Oost-Indië, die op 
blz. 31, noot 1, zijn opvatting aldus samenvat: "De oude Amsterdamsche Com
pagnie sloot contracten met de inlandsche vorsten en hoofden in Indië om alleen 
aan haar de peper te verkoopen en te Amsterdam werd aan haar het uit
sluitend recht toegekend om peper in te voeren en te verkoopen. Dit was reeds 
het begin van het monopolie-stelsel, dat later door de Compagnie tot het 
uiterste is opgedreven. De Kerkeraad verklaart zich beslist tegen deze wijze 
van handeldrijven en meent, dat alleen vrijhandel met Gods Woord over-
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26 Nov. 1616. 
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PUBLIEK.. EN PRIVAATRECHT 

DOOR 

DR. j. R. STELLINGA. 

Degene, die het vraagstuk van de verhouding van publiek- en 
privaatrecht opnieuw aan de orde wil stellen, is wel verplicht om eerst 
de noodzakelijkheid daarvan aan te toonen. Heeft immers dit vraag
stuk niet reeds zijn oplossing gevonden in dien zin, dat van een prin
cipiëel onderscheid tusschen beide rechts complexen geen sprake kan 
zijn? Dit hebben in ieder geval coryphaeën der rechtswetenschap zoo
wel in binnen- als in buitenland gedurende de laatste decenniën steeds 
geleerd. Men heeft zich aan alle kanten beijverd om aan te toonen, 
dat het hier een verouderd leerstuk betreft, dat op het tegenwoordige 
rechtsleven niet meer past. En deze nieuwe opvatting heeft zich niet 
tot de wetenschap beperkt; zij heeft ook de praktijk sterk beïnvloed. 
Ook daar ziet men het onderscheid tusschen publiek- en privaatrecht 
meer en meer prijsgegeven. De overheid maakt bij de uitoefening van 
haar bestuurstaak een steeds ruimer gebruik van privaatrechtelijke 
vormen, met voorbijgaan van de publiekrechtelijke, die haar ten 
dienste staan. Daar kan toch immers geen enkele bedenking tegen 
rijzen, aangezien de theoretici leeren, dat publiek- en privaatrecht in 
wezen niet verschillen; het eerste hoogstens als een bijzonder recht 
tegenover het algemeene, het privaatrecht is te beschouwen! Er zou alle 
aanleiding zijn den theoretici zulks toe te geven, ware het niet, dat het 
verwaarloozen van het onderscheid tusschen publiek- en privaatrecht, 
zooals dat door de Overheid geschiedt, nu geheel en al zonder be
denking blijkt te zijn. Dit moge hier nader worden toegelicht. 

In de eerste plaats zij dan gewezen op de in privaatrechtelijken 
vorm gegoten regelingen tusschen gemeenten. Reeds in de Wijzigings
wet van 31 jan. 1931 S 41 kende de Gemeentewet gemeenschappelijke 
regelingen tusschen twee of meer gemeenten. Zij gaf daarvoor enkele 
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regelen in de artt. 121 en 122 (oud). Deze hielden o. m. in, dat een 

dergelijke regeling behoorde tot stand te komen na machtiging en 

onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, of van de Kroon, indien 
de gemeenten in verschillende provinciën lagen. In ieder geval was 

deze regeling eenerzijds zeer summier, en gebrekkig, en anderzijds 
door de vereischten van machtiging en goedkeuring zeer omslachtig. 

Dit was dan ook aanleiding, dat moeilijkheden niet uitbleven. Zoo rees 
de vraag, of door de gemeenten, die een dergelijke regeling aangingen, 

een nieuw orgaan in het leven. mocht worden geroepen. De Kroon 

beantwoordde deze vraag ontkennend. (K. B. van 29 Oct. 1855 no. 
45). Ook t. a. v. het opheffen van een gemeenschappelijke regeling 

rezen verschillende moeilijkheden. 

Aan een en ander is het zeer waarschijnlijk toe te schrijven, dat de 

lust tot het aangaan van dergelijke regelingen den gemeenten verging. 
En dit werd nog in de hand gewerkt, doordat de privaatrechtelijke vorm 

haar lokte. Immers niets belette den gemeenten naamlooze vennoot

schappen en stichtingen in het leven te roepen ter behartiging van de 

gemeenschappelijke belangen. Intercommunale vennootschappen rezen 

dan ook als paddestoelen uit den grond. En daar was toch ook niets 

tegen! Theoretici als HUART e. a. leerden immers, dat voor de Over

heid wel degelijk ook de privaatrechtelijke weg openstond. Er bleek 
echter, dat het gebruiken van de privaatrechtelijke vormen in plaats 

van den daarvoor in de Gemeentewet gegeven publiekrechtelijke, niet 
zonder nadeelen was. Zoo leest men in de M. v. T. op het wetsontwerp

CORT v. D. LINDEN van 1915 tot wijziging en aanvulling van de 

wettelijke voorschriften, welke regeling van gemeenschappelijke be

langen tusschen gemeenten beoogen 1) o. a. het volgende: "De naam
looze vennootschap ontbeert regeeringsbevoegdheid en verdraagt zich 

niet met publieke controle van bestuursdaden. Zij mist het executie

middel harer vorderingen, dat de publiekrechtelijke organisatie toe

komt en is niet in staat, door straf- of politiedwang haar voorschriften 

te doen eerbiedigen. De naamlooze vennootschap is derhalve onmachtig 

om, naarmate het publiek belang op den voorgrond treedt, dat belang 

te ontwikkelen en te beschermen." Hier betreft het niet te onder

schatten bezwaren van den privaatrechtelijken vorm. 

In het hierbedoelde wetsontwerp werd dan ook bij gemeenschappe

lijke regelingen, de vorm der naamlooze vennootschap niet goed

gekeurd. 2) 
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Dit ontwerp bereikte echter niet het Staatsblad. 3) Gelukkiger was 
het in 1928 ingediende wetsontwerp tot wijziging van de Gemeente
wet, hetwelk de wet van 31 Januari 1931 Staatsblad no. 41 werd. In 
dit ontwerp werd voorgesteld een nieuw artikel 122 p. (thans: 146), 
waarvan het eerste lid, nadat daarin wijziging was aangebracht bij 
eerste nota van wijzigingen, aldus luidde: 

"Een gemeenschappelijke regeling mag niet geschieden in den 
vorm van eene stichting, naamlooze vennootschap of andere 
burgerrechtelijke overeenkomst, dan indien deze vorm in verband 
met den aard van het te regelen belang daarom in het bijzonder 

aangewezen moet worden geacht." 
Deze bepaling is in dien vorm ook in de wet gekomen, nadat de 

Tweede Kamer na ampele beraadslaging met 45 tegen 29 stemmen 
een amendement-VAN HELLENBERG HUBAR verworpen had, dat aan de 
stichting, de N.V. enz. een grootere plaats wilde gunnen dan in het 
ontwerp was voorgesteld. 4) Uit deze verwerping en uit de verschil

lende daarbij gehouden redevoeringen de~ Kamer-leden blijkt wel, dat 
men tegen den privaatrechtelijken vorm nog evenzeer als in 1915 be

zwaar had. Zoo sprak de heer VAN DER W AERDEN o. m. het volgende: 
"Ik ben van oordeel, dat de publieke organen er alleen zijn op den 

grondslag van het algemeen belang, op den grondslag van ons ge
meenterecht. Dit gemeenterecht brengt mede, dat wij bij publieke 

regelingen kunnen aanhouden de controle van een hooger bestuur, 
dat wij kunnen aanhouden de waarborgen, die in de openbaarheid 
zitten, waarborgen ook tegen misbruiken, die zich eventueel kunnen 
voordoen." 5) 

En ook minister Ruys DE BEERENBROUCK wees op de onjuistheid 
van het gebruik van den privaatrechtelijken vorm. Deze bewindsman 
merkte nl. op: "Worden bepaalde publieke belangen beoogd en worden 
die geregeld in een privaatrechtelijken associatie-vorm, dan beteekent 
dit een toepassing van op zich zelf goede rechtsbeginselen op onder
werpen, die naar hun aard buiten het kader dier rechtsbeginselen 
vallen".6) Voorts wees de Minister erop, dat ook OPPENHEIM en 
STRUYCKEN met klem tegen de verdringing van het publiekrecht door 
het privaatrecht op het hierbedoelde terrein zijn opgekomen. 

Uit het bovenstaande is m. i. wel gebleken, dat de onderscheiding 

tusschen publiek- en privaatrecht op het gemeentelijk terrein niet 
zonder bezwaren wordt verwaarloosd. 
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Als tweede voorbeeld, waaruit blijkt, dat aan het gebruiken van 
privaatrechtelijke vormen door de Overheid bij de uitoefening van 

haar bestuurstaak inderdaad bezwaren kleven, vermeld ik de toepassing 

van de Woningwet, of beter gezegd: de ontduiking van haar toe

passing. 

Volgens deze wet worden gemeentelijke bouwverordeningen, rooilijn
voorschriften, uitbreidingsplannen enz. niet vastgesteld dan onder toe

zicht van de hoogere organen, Gedeputeerde Staten en de Kroon, 
terwijl de belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld hun be

zwaren kenbaar te maken. Deze procedure is echter den gemeente

besturen blijkbaar te hinderlijk geworden. Immers ook op dit gebied 

zijn ze zich van het privaatrecht gaan bedienen. De gemeenten gaan 
nl. de gronden in eigendom verwerven en stellen dan in de overeen

komsten, waarbij ze deze gronden aan bouwondernemers verkoopen 

allerlei voorwaarden betreffende de bebouwing. Ook hier moet echter 

reeds aanstonds duidelijk zijn, dat deze handelwijze, hoe gemakkelijk 

dan ook voor de gemeentebesturen, toch niet juist is. Immers, hierbij 
worden de waarborgen die de Woningwet, zoowel ten bate van het 

algemeen als van het particulier belang, noodig acht, gemist. Het is 

dan ook begrijpelijk, dat de Regeering met eenige missiven tegen 

deze praktijk te velde is getrokken. 7) 
Nu staat de Regeering bij deze bestrijding inzooverre zwak, dat 

zij - en dit is haar dan ook voor de voeten geworpen 8) - ook zelf 

somtijds voor bestuurszaken den privaatrechtelijken vorm kiest. Ook 
hier gebeurt dit echter niet straffeloos. We willen dit t. a. v. een twee

tal gevallen aantoonen. In de eerste plaats zij dan gewezen op het 

aanstellen van overheidsdienaren op arbeidscontract. Dit is voor de 

Overheid zeer aanlokkelijk, omdat daaraan voor haar verschillende 

voordeelen zijn verbonden. Hier geen recht op wachtgeld en pensioen 

en de mogelijkheid tot ontslag op korten termijn. Maar anderzijds is 

toch deze methode niet zonder nadeel. Immers zoowel de positie van 

de arbeiders in overheidsdienst als de overheidsdienst zelve worden 

er onzeker door. 9) Artikel 358 bis van het Wetboek van Strafrecht 

houdt het stakingsverbod voor ambtenaren in. Geldt dit nu ook voor 

den arbeider, die op arbeidscontract in Overheidsdienst is aangesteld? 

Wanneer men let op de belangen van den Overheidsdienst, zou men 

dit bevestigend willen beantwoorden. Anderzijds bedenke men, dat de 
rechtspositie van dezen arbeider niets verschilt van die, welke de 
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arbeider in het particulier bedrijf bezit. Hier bestaat een element van 
onzekerheid, dat vooral in tijden van sociale spanning, allerminst 
voordeelig is voor een goede functionneering van de overheids
diensten. 

In de tweede plaats zij gewezen op het feit, dat voor de meeste 
crisisinstellingen door de Regeering de vorm van de stichting is ge
kozen. Dat ook hier het aanwenden van dezen privaatrechtelijken 
vorm niet zonder bezwaar was, blijkt uit het onlangs door de Alge
meene Rekenkamer aan de Staten-Generaal aangeboden jaarlijksch 
verslag. In dit verslag wordt nl., zooals bekend is, door de Reken
kamer geklaagd over het gebrek aan zuinigheid bij verschillende 
crisisdiensten. En nu is het merkwaardig, dat de Rekenkamer als de 
algemeene oorzaak van dit gebrek aan zuinigheid juist het kiezen van 
den stichtingsvorm aanwij st. Men leest nl. in haar Verslag: 

"Wanneer zij (nI. de Kamer, S.) bij de uitoefening van haar con
troletaak vooral in den aanvang weleens moeilijkheden ondervond, 
o. m. bij haar pogingen om verkwisting tegen te gaan, waren deze 
moeilijkheden voor een groot deel te wijten aan den vorm, dien de 
regeering heeft gegeven aan de overgroote meerderheid der crisis
instellingen, nl. dien van stichtingen. Deze instellingen zijn in het leven 
geroepen tot het verleenen van raad en bijstand aan den minister van 
oeconomische zaken en dus in haar wezen onderdeelen van den rijks
dienst. Dat er stichtingen van gemaakt zijn, heeft in de hand ge
werkt, dat sommige besturen zich beschouwen als buiten den rijks
dienst staande lichamen, die geheel onafhankelijk waren van de 
regeering" . 

Of nu t. a. v. deze instelIingen onder de gegeven omstandigheden 
wel een andere dan de stichtingsvorm mogelijk ware geweest, kan hier 
niet worden beoordeeld. De mogelijkheid is immers niet uitgesloten -
het bleek ook bij de gemeentelijke samenwerking het geval te zijn -
dat hier het toevlucht nemen van de Overheid tot de privaatrechtelijke 
vormen zijn oorzaak vindt bijv. in een te weinige soepele of ge
brekkige regeling van het publiekrecht. Hoe dit echter ook zij, in 
ieder geval staat vast, dat deze vorm aan een behoorlijke function
neering van het bestuursapparaat in den weg heeft gestaan. 

Uit het voorgaande blijkt m. i. wel, dat het geenszins zonder be
zwaren is, wanneer de Overheid bij de volvoering van haar taak, in 
stede van de haar daartoe ten dienste staande publiekrechtelijke wegen 
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te bewandelen, privaatrechtelijke vormen gaat gebruiken. De conclusie, 

waartoe Prof. VAN POELJE komt in zijn "Osmose", "dat de rechts

praktijk van (het) openbare leven aan de oude algemeene en princi

pieele tegenstelling tusschen publiek- en privaatrecht steeds meer ont

groeit" 10), lijkt dan ook niet zonder meer te aanvaarden. Ja sterker 

nog, de vraag moet wel rijzen, of het inderdaad kan worden staande 

gehouden, dat er tusschen publiek- en privaatrecht geen principieel 

verschil bestaat. Immers wanneer er tusschen beide rechtscomplexen 

een dergelijk verschil niet bestaat, hoe komt het dan, dat niettemin 

het gebruiken van privaatrechtelijke vormen door de Overheid in de 

gevallen, waarin publiekrechtelijke wegen voor haar openstaan, niet 

straffeloos plaats heeft? Een en ander is m. i. voldoende aanleiding 

om het vraagstuk van de verhouding tusschen publiek- en privaatrecht 

nog eens aan de orde te stellen. We willen dan nagaan, welke op

vattingen t. a. v. dit vraagstuk zijn en worden verkondigd, en welke 

waarde daaraan moet worden toegekend. 

* * 
* 

Dan valt er in de eerste plaats op te wijzen, dat de onderscheiding 

tusschen publiek- en privaatrecht in Europa van oudsher, zoowel in 

de theorie als in de praktijk, steeds algemeen is aanvaard. Wat de 

praktijk betreft, kan bijv. worden gewezen op de hier te lande in de 

vorige eeuw tot stand gekomen codificatie. Immers de wetgever noemde 

een zijner wetboeken het burgerlijk wetboek, gaf in de artikelen 5-12 
van dat wetboek een regeling van de nationaliteit, welke alleen gold 

voor het burgerlijk recht, en stelde tenslotte in art. 9 der Wet hou

dende Algemeene Bepalingen vreemdelingen slechts voorzoover het 

burgerlijk recht betreft gelijk met Nederlanders. 11) 

En ook in latere jaren heeft de wetgever ten onzent over het alge

meen wel aan de onderscheiding vastgehouden. Dit blijkt bijv. uit de 

in 1927 tot stand gekomen "Belemmeringenwet Privaatrecht", welke 

staat tegenover de oudere "Belemmeringenwet Verordeningen". Voorts 

ook uit het Academisch Statuut, hetwelk bij de regeling van de examens 

in de rechtsgeleerdheid nog altijd van de onderscheiding in publîek 
en privaatrecht uitgaat. 12) 

Heeft de wetgever dus in het algemeen wel aan de onderscheiding 

vastgehouden, in de wetenschap is echter op het einde der vorige eeuw 

een kentering te haren ongunste ingetreden. Zoowel binnen- als buiten-
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landsche juristen zijn toen begonnen tegen haar te velde te trekken. 
In ons land werd dit voor het eerst gedaan door VAN IDSINGA in zijn 

boek "De administratieve rechtspraak en de constitutioneele monarchie" 

(1893). Daarna volgde KRABBE in zijn "Lehre der Rechtssouveränität". 

Van de buitenlanders kunnen bijv. KELSEN en DUGUIT genoemd 
worden. 

Het is uiteraard van belang om na te gaan, welke argumenten deze 

bestrij ders tegen de hierbedoelde onderscheiding aanvoerden. In de 

eerste plaats oordeelden zij, dat de onderscheiding onverbrekelijk 

samenhing met de leer der staatssouvereiniteit, een leer welke zij juist 

verwierpen. Zij beschouwden het handhaven van de onderscheiding 

slechts als een nawerking van den politie-staat. 13) 

Om dit argument te kunnen beoordeelen, moge eerst in herinnering 

worden gebracht, welke de grondidee van de leer der staatssouvereini
teit was. In wezen kwam zij overeen met de theorie der volkssouvereini

teit van ROUSSEAU. Terwijl bij den laatstgenoemde alles op den volks

wil berustte, zoo vloeide bij de leer der staatssouvereiniteit alles uit 

den staat voort en nam in dezen zijn oorsprong. 14) "Die Lehre von 

der Staatssouveränität", zoo schrijft KRABBE, "Ieitet jede Macht, jede 
Autorität in der Gesellschaft vom Staate her. Der Staat ist die Autori

tätsperson, die Quelle aller Macht, ei ne natürIiche, ursprüngliche 
Machtserscheinung. 15) 

Dat bij een dergelijke staats opvatting ook de aanvaarding van een 

verschil tusschen publiek- en privaatrecht behoort, ligt voor de hand. 

Een theorie, welke aan den staat een zóó domineerende positie toe
kent, die zóó scherp de tegenstelling tusschen staat en onderdaan ziet, 

moet wel tot de aanvaarding van twee afzonderlijke rechtsspheren 

komen. Eenerzijds het recht, dat de inwendige organisatie van den 

staat en de betrekkingen tusschen den staat en de onderdanen regelt, 

het publiekrecht, en anderzij ds het recht, dat de betrekkingen tusschen 

de onderdanen onderling regelt, het privaatrecht. Ja, zelfs zóó scherp 

trok de leer der Staatssouvereiniteit die onderscheiding door, dat 

volgens haar de staat nooit subject van dat privaatrecht zou kun
nen zijn. De hoogheid van den staat verzette zich daartegen. 

Bovendien, de staat was ook de schepper van het recht, dus ook 
van het privaatrecht. Hoe zou hij zich nu onder dat recht kunnen 

stellen! Men heeft wel getracht dit te construeeren, maar gelukt is 
het nooit. 16) 
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Valt het dus te constateeren, dat aan de leer der staatssouvereiniteit 
de onderscheiding tusschen publiek- en privaatrecht inhaerent is, dit 
beteekent nog geenszins, dat zij met deze staat of valt. Dat dit inder
daad niet het geval is, leert wel de geschiedenis. Toen immers in de 
verschillende landen de politiestaat plaats moest maken voor den 
rechtsstaat, is van een verdwijning van de onderscheiding toch geen 
sprake geweest! Hierboven bleek reeds dat in ons land, dat toch be

zwaarlijk een politie-staat kan worden genoemd, de onderscheiding 
tusschen publiek- en privaatrecht nog altijd door den wetgever wordt 
aanvaard. Bovendien blijkt wel uit de nieuwere onderzoekingen omtrent 
het middeleeuwsche staatswezen, dat het principieele onderscheid tus
schen beide rechtscomplexen zelfs in de feodale periode nimmer geheel 
uit het oog is verloren. 17) Tenslotte zijn toch ook niet alle rechts

geleerden, die de onderscheiding in bescherming nemen, tevens aan
hangers van de leer der staatssouvereiniteit ! 

Maar dan moet hieruit volgen, dat KRABBE c. s. te ver zijn gegaan, 
toen zij bij hun - overigens begrijpelijke -- bestrijding van de leer 
der staatssouvereiniteit ook het onderscheid tusschen publiek- en 
privaatrecht overboord wierpen. 

Daarnaast voeren KRABBE en zijn geestverwanten aan, dat de onder

scheiding staat of valt met de overheidsidee, welke zij meenen te 
moeten loslaten. 18) Ook dit gaat echter niet op. De leer der staats

souvereiniteit had de waarde van de overheid overschat. Haar stelling, 
dat het recht overheidsbevel is, is zeer zeker onjuist. Terecht gaan 
de aanhangers der rechtssouvereiniteit daar dan ook tegen in, maar zij 

gaan in hun reactie te ver. Zij ontkennen het bestaan van den staat 
als reëel verband en derhalve ook het eigen karakter der Overheid. 

"Je nie la personalité de l'Etat", schrijft DUOUIT. En even verder gaat 
hij door: "Je ne puis comprendre qui les gouvernants soient des indi
vidus d'une autre essence que les gouvernés; ils sont des individus 
commes les autres, pris comme eux dans les Iiens de la solidarité 
sociales et sou mis, comme tous les mem bres de la société, à la règle 
de droit fondée sur la conscience que les hommes d'une époque ont 
de cette solidarité." 19) 

Nu heeft Prof. DOOYEWEERD in zijn kritiek op de "reine Rechts
lehre" van KELsEN reeds aangetoond, dat dit elimineeren van den 

staat slechts schijn is. In KEKsEN's "oorsprongsnorm" wordt steeds een 
hoogste staatsorgaan met een volstrekte bevoegdheid tot rechtsvorming 

~ __________________ ~J 
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bekleed. 20) Ook KRABBE en DUGUIT kunnen tenslotte niet buiten den 

statelijken wetgever. 
Het zou mijn bestek te buiten gaan, wanneer ik op deze kwestie 

nader inging, van hoe groot belang zij ook voor mijn onderwerp is. 
'k Moge er nog slechts op wijzen, dat bijv. Mr. Ir. M. M. VAN PRAAG, 
die, behoudens op enkele punten zich bij KELSEN aansluit, bij zijn 
toepassing van diens "reine Rechtslehre" op ons staatsrecht steeds 

zijn uitgangspunt neemt in de Grondwet. 21). 
Uit een en ander volgt dus, dat de Overheidsidee geenszins het 

monopolie van de leer der Staatssouvereiniteit was. Hetgeen ook be
zwaarlijk zou kunnen, omdat de Overheidsidee evenals het staats

verband toch in de werkelijkheid zelve, zijn gegrondvest. Geen wonder 
dus ook, dat de bovengenoemde bestrijders der staatssouvereiniteit, 

ondanks hun vernuftige theorieën, het tenslotte zelf niet buiten de 

Overheidsidee blijken te kunnen stellen. Maar dan komt daarmede 
tegelijkertijd hun stelling, dat de onderscheiding tusschen publiek- en 
privaatrecht valt of staat met de Overheidsidee, in een eigenaardig 
licht te staan! Zij kunnen nu toch bezwaarlijk volhouden, dat deze 
onderscheiding wegens haar steunen op de Overheidsidee onver

brekelijk met de leer der staatssouvereiniteit samenhangt. Ja, we kunnen 
nog verder gaan en constateeren, dat er van hun kritiek op onze onder

scheiding niet heel veel overblijft. 

Zien we nu naar de argumenten, welke anderen tegen deze onder

scheiding aanvoeren. Wanneer men een eeuwenoud dogma wil be
strijden, kan men toch verlangen, dat de strijdmiddelen deugdelijk zijn. 

In de eerste plaats wordt aangevoerd, dat de onderscheiding een 

gevolg is van de Receptie van het Romeinsch recht in de Middeleeuwen. 
Zij werd bovendien, aldus VAN lOSINGA, nog in de hand gewerkt, 

doordat "de receptie voornamelijk plaats vond voor een gebied, dat 
men zoo goed en zoo kwaad als het ging, als dat van "het privaat
recht" afbakende. Door het vreemde recht tot dit gebied te beperken, 
deed men inderdaad, èn in de school, èn in het werkelijke leven, op 

kunstmatige wijze twee "soorten" van recht, "door verschillende be
ginselen geregeerd", ontstaan." 22) En zulks beschouwde v. lOSINGA 
allesbehalve als een vooruitgang. Hij zag er integendeel een middel

eeuw sc he verbastering in, waarvan wij ons zoo spoedig en zoo grondig 

mogelijk behooren te ontdoen. 

----------------............... . 
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En ten bewijze hiervan wijst VAN lOSINGA dan op Engeland, dat het 

Romeinsche recht niet heeft aangenomen, maar dan ook de onder

scheiding niet kent. 

Ook KRANENBURG ziet de onderscheiding slechts als een onge

wenschte vrucht van de Romeinsche Receptie. Z. i. heeft men er niet 

voldoende rekening mede gehouden, dat de onderscheidingen en in

deelingen der wetenschap (ook en vooral der rechtswetenschap) niet 

onveranderlijk zijn. De onderscheiding van ULPIANUS kan in een be

paald ontwikkelingsstadium wel op duidelijke en rationeele wijze een 

indeeling der rechtsstof hebben gegeven, maar sindsdien splitsen zich 

bij het voortgaan der rechtsontwikkeling geleidelijk andere onder

deelen af, strafrecht, kerkrecht, volkenrecht, elk met bijbehoorend 

procesrecht. Men heeft toen niettemin de nieuwe onderdeelen in de 

oude tweedeeling trachten te wringen. 23) 

Is dit nu wel juist? Om te beginnen moge ik opmerken, dat, al 

neemt men aan, dat het voorkomen van de onderscheiding louter het 

gevolg zou zijn van de Receptie van het Romeinsche recht (of dit 

inderdaad juist is, zal straks nog nader worden bezien), dit nog niet 

haar onjuistheid in het licht stelt. Daartoe zal men hebben aan te 

toonen, dat de onderscheiding tusschen publiek- en privaatrecht zich 

met den huidigen stand van de rechtsontwikkeling niet meer verdraagt. 

Vervolgens gaat ook het beroep op Engeland niet op. AI moge het 

immers waar zijn, dat het positieve Engelsche staatsrecht de onder

scheiding niet kent, niettemin bezit de overheid daar te lande voor de 

vervulling van haar taak vele bijzondere attributen, welke de burgers 

in hun verhouding tot elkander missen. 24) Bovendien is het wel eigen

aardig, dat er ook in Engeland publicisten zijn, die de onderscheiding 

voorstaan. Zoo bijv. HOLLAND in zijn "The Elements of jurisprudence" . 
Wat de bedenkingen van Prof. KRANENBURG aangaat, moge aller

eerst worden opgemerkt, dat, m. i. met dezen kan worden ingestemd, 

wanneer hij zegt, dat het onjuist en ook ondoenlijk is om de geheeIe 

rechtsstof in publiek- en privaatrecht te verdeelen. Straks zal er nog 

gelegenheid zijn dit nader uit te werken. Maar, al is dit nu zoo, dan 

beteekent dit toch nog niet, dat de onderscheiding zelve onjuist zou 

zijn! Dit heeft KRANENBURG daarmede nog geenszins bewezen. 

Ook wordt aan de onderscheiding wel alle waarde ontzegd door er 

op te wijzen, dat het nog nooit gelukt is een deugdelijk kriterium aan 

I 
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te geven. 25) Nu is het aan den eenen kant waar, dat hier de theoretici 

ernstig in verzuim worden gesteld. Het lag toch op hun weg om helder 

en klaar aan te geven, op welke wijze de onderscheiding behoorde te 
worden gemaakt. Maar daarin schoten zij ten eenenmale tekort. Zij 

deden niet anders dan elkaars theorieën te bestrijden zonder echter 
zelf een deugdelijk kriterium aan te geven. (Leerzaam is te dien aan

zien het proefschrift van KRANENBURO "De tegenstelling tusschen 
publiek- en privaatrecht enz.", waarin deze de verschillende schrijvers 

tegen elkaar uitspeelt). 

Daartegenover staat echter, dat het hierbedoelde argument der 

tegenstanders wel heel goedkoop is. Wanneer men toch bedenkt, dat 

het rechtsleven zeer rijk is aan vormen en schakeeringen, dat publiek
en privaatrecht ook niet los van elkander staan, doch vele punten van 

aanraking hebben, dan is het wel heel naief om te zeggen: een in alle 

opzichten voldoend kriterium is niet gevonden, derhalve bestaat het 

onderscheid niet. Neen, wanneer men de onderscheiding wil loochenen, 

dan moet men overtuigend aantoonen, dat er tusschen den aard van 

het publiekrecht en dien van het privaatrecht geen verschil is aan te 

wijzen. En hierin zijn de tegenstanders nog niet geslaagd, zoo als 

straks nader zal blijken. 

Thans moet echter eerst nog aandacht worden gewijd aan eenige 

schrijvers, die zoogenaamd voor de onderscheiding in de bres ge

sprongen zijn. Ik spreek hier uitdrukkelijk van "zoogenaamd", omdat 
hun verdediging aan de onderscheiding misschien wel evenveel kwaad 

heeft gedaan als de principieele tegenstand. In de eerste plaats valt 
hier HAMAKER te noemen, die aan ons onderwerp een voordracht 

wijdde voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. 26) In den 

aanhef van deze voordracht leest men: "En toch ben ik voor mij over

tuigd, dat de overoude en nog heerschende beschaving juist is; dat 

er tusschen de beide dingen, die we privaat- en publiekrecht noemen 
een karakteristiek en wezenlijk verschil bestaat. 27) Maar dan laat 

HAMAKER daar aanstonds op volgen, dat z. i. dat verschil zóó wezenlijk 
is, dat men zich gedrongen kan voelen tot de vraag, of publiek- en 

privaatrecht beide gelijkelijk aanspraak hebben op den naam "recht". 
Om deze bewering te staven gaat HAMAKER een beroep doen op de 

historie, waarbij hij er van uitgaat, dat de Germanen slechts het 

privaatrecht kenden. Oorspronkelijk zou dan het privaatrecht het 
eenige recht zijn geweest, dat zoowel de overheid als de volksgenooten 
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bond. In den tijd van het absolutisme had dit recht vervolgens zijn 
bindende kracht verloren, om daarna, na het doorbreken van den 
rechtsstaat, weer in eere te zijn hersteld en opnieuw richtsnoer te zijn 
geworden ook van de handelingen van de overheid. Het publiekrecht 
zou dan bestaan in de beschrijving der staatsinrichting en daarnaast 
in de wetten, waarbij de wetgevende macht aan de uitvoerende haar 

taak voorschrijft en die dan tevens de strekking hebben deze laatste, 
voor zooveel noodig, te ontheffen van haar verplichting tot gehoor
zaamheid aan het recht. 

Het verschil tusschen beide soorten van recht geeft HAMAKER dan 
aldus aan: "Het privaatrecht is het oude, traditioneele recht, dat een 
ieder bindt jegens een ieder, het cement van de maatschappij, de grond
slag van het maatschappelijk leven. Het publiekrecht daarentegen is 
het nieuwe, bestemd der overheid de taak, die zij in de maatschappij 
te vervullen heeft te omschrijven en haar de middelen daartoe te ver

schaffen ... In zijn innigste wezen is het niets anders dan eene rege
ling van de handelingen der overheid, eene haar medegegeven instructie 
met aanwijzing van de middelen te harer uitvoering." 

Maar dan gaat HAMAKER de onderscheiding nog op een andere wijzè 
belichten. Na een lange historische uiteenzetting komt hij tot deze 
uitspraak: "Wat we noemen het privaatrecht, maar eigenlijk eenvoudig 
recht moesten heeten, is in werkelijkheid niets anders dan de inhoud 

van het rechtsbewustzijn ... Wat we noemen publiekrecht, daarentegen, 
is het overheidsbevel in den vorm der wet." 28) 

Hoe nu over deze opvatting van HAMAKER te denken? Er is bij dezen 
hoogleeraar, het zij in alle bescheidenheid gezegd, m. i. een onjuist in
zicht te constateeren in de verhouding van de Overheid tot het privaat
recht. Het was inderdaad de winst van het doorbreken van den rechts
staat, dat de Overheid niet meer boven het privaatrecht stond, maar 
ook aan dit recht onderworpen was. Maar nu bedenke men wel, dat 
het privaatrecht van de Overheid, slechts gelding kan hebben voor
zoover deze, evenals ieder willekeurig persoon, aan het private verkeer 
deelneemt. HAMAKER gaat dan ook te ver, wanneer hij meent te moeten 

constateeren, dat na het doorbreken van den rechtstaat het privaatrecht 
richtsnoer is geworden voor alle handelingen van de Overheid, zonder 
onderscheid en dat het publiekrecht slechts de strekking heeft de 
Overheid, voor zooveel noodig, te ontheffen van haar gebondenheid 
aan het gemeene recht. Hier wordt dus het publiekrecht eigenlijk gezien 
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als een uitzondering op het privaatrecht. Deze kijk op het publiekrecht, 
die ook bij de hoogleeraren PAUL SCHOL TEN en HUART is terug te 

vinden, is, naar het mij voorkomt, wel te verklaren. Men bedenke toch, 

dat het privaatrecht, gedurende vele eeuwen en bij vele volkeren steeds 

hetzelfde is geweest. Dit is vooral te danken aan de Receptie van het 
Romeinsche recht, maar ook aan het feit, dat instituten als koop en 

verkoop, huur en verhuur, pand en hypotheek enz., nu eenmaal bij alIe 

beschaafde volken plegen voor te komen. In een geheel andere positie 

verkeert het publiekrecht. Vooreerst is dit in de meeste staten jonger 

dan het privaatrecht, omdat de opkomst ervan samenhangt met een 

sterk overheidsgezag, hetwelk in West-Europa eerst langzamerhand 

is tot stand gekomen. Daarnaast hangt de inhoud van het publiekrecht 

uiteraard ten nauwste samen met den regeeringsvorm. In een consti

tutioneele monarchie zal het publiekrecht vanzelf een geheel ander 

karakter dragen dan bijv. in een sterk absolutistische staatsorde. 

Een en ander is oorzaak, dat men aan het privaatrecht aIlicht een 
meerwaardige positie toekent dan aan het, in verschillende stelsels 

uiteenvalIende publiekrecht. Niettemin is zulks niet juist en zeer zeker 

niet in den door HAMAKER op de spits gedreven vorm, dat het privaat

recht wel, doch het publiekrecht geen recht zou zijn. Zijn opvatting, 

dat het onderscheid tusschen publiek- en privaatrecht samenvalt met 
dat tusschen overheidsbevel en rechtsbewustzijn is onaanvaardbaar. 

Alsof bijv. het belastingstelsel en de regeling van den dienstplicht niet 
evenzeer in het rechtsbewustzijn zouden zijn verankerd! Wanneer 

straks getracht zal worden de m. i. juiste opvatting van de hier

besproken onderscheiding weer te geven, dan zal er gelegenheid zijn 

de principieele fout in de theorie van HAMAKER aan te duiden. 

Thans moge ik volstaan met haar te toetsen aan de praktijk, na 
vooraf een woord te hebben gewijd aan de opvattingen van SCHOLTEN 

en HUART. De eerstgenoemde is het in hoofdzaak met HAMAKER wel 

eens, doch er zijn verschilpunten tusschen hen. SCHOLTEN onderscheidt 

publiekrecht in engeren zin, de staatsorganisatie, en publiekrecht in 

ruimeren zin, het zg. administratief recht. Het eerste acht hij principieel 

verschillend van het privaatrecht; het laatste niet. Dit ziet hij als 

bijzonder recht tegenover het privaatrecht. Dus in dit opzicht gaat hij 
met HAMAKER mede. Echter verschilt hij van dezen weer, inzooverre, 

dat hij het publiekrecht wel voor recht houdt. 29) 

Vooral HUART heeft de opvatting, dat het publiekrecht slechts bij-
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zonder recht tegenover het gemeene recht, het privaatrecht, zou zijn, 

nader ontwikkeld. 30 ) Hij bestrijdt degenen, die een eigen karakter 

voor het publiekrecht opeischen. De denkfout ligt z. i. daarin voor het 

grijpen. "Uit den omvang, dien het administratief recht gaandeweg 

gekregen heeft, leidt men een wijziging van zijn rechtskarakter af." 31) 

Daartegen merkt HUART op, dat, zoolang de administratie zich bij ont

stentenis van een bijzonder, administratiefrechtelijk voorschrift, dat 

buiten het kader van het privaatrecht gaande bevoegdheden verleent, 

genoodzaakt ziet zich van privaatrechtelijke middelen te bedienen, men 

volmaakt gerechtigd is aan het administratief recht een uitzonderings

karakter toe te kennen, ook al zou het administratief recht langzamer

hand zoo omvangrijk geworden zijn, dat vrijwel alle werkzaamheden 

der administratie geschieden op grond van bijzondere bepalingen. 

Immers, het gemeene recht geldt dan nog steeds subsidiair. En hij 

komt dan tot deze merkwaardige conclusie: "Alleen dàn zou het ad

ministratief recht niet het karakter van een bijzonder recht bezitten, 

wanneer op de administratie in beginsel het privaatrecht niet van toe

passing is." Alleen in dat geval zou men volgens dezen hoogleeraar 

de administratieve rechtsorde gelijkwaardig naast de civiele mogen 

plaatsen. 

Deze opvatting van de verhouding van publiek- en privaatrecht 

brengt vanzelf mede, dat het volgens Prof. HUART aan de overheid 

in het algemeen ook geheel vrijstaat om te kiezen, of zij van het ge

meene recht dan wel van administratieve bevoegdheden gebruik zal 

maken. "Door het gebruik van het privaatrecht herkrijgt de admini

stratie de haar door het administratief recht ontnomen vrijheid om aan 

een verhouding dien vorm te geven, die haar het doelmatigst voor

komt, mits de wederpartij daarmede instemt." Slechts één uitzondering 

kent Prof. HUART: " ... het gebruik van privaatrechtelijke vormen zal 

niet geoorloofd zijn, indien een wet of wettelijke verordening de blijk

bare bedoeling heeft voor een bepaalde materie een regeling te treffen, 

waarvan afwijking niet geoorloofd is." 32) 

Men treft hier bij HUART m. i. weer dezelfde onjuiste opvatting aan 

omtrent de verhouding van overheid en privaatrecht als dat bij 

HAMAKER het geval was. Zooals er reeds op werd gewezen, is het een 

eisch van de rechtsstaatsidee, dat de Overheid evenals ieder burger 

onderworpen is aan het privaatrecht. Doch zulks uiteraard alleen, 

voorzoover de Overheid aan het private verkeer deelneemt. Het gaat 
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echter te ver, wanneer men het privaatrecht ook als richtsnoer van de 

Overheid beschouwt bij haar optreden als zoodanig. Hierboven is reeds 

aangegeven waaruit deze m. i. onjuiste opvatting valt te verklaren. 

Hier wil ik er nog op wijzen, dat, naar het mij voorkomt, bij deze op
vatting ook het ontbreken ten onzent van een volledige administratieve 

rechtspraak een rol speelt. Ware er een afzonderlijke administratieve 

rechter geweest, dan zouden heel veel acties tegen den Staat enz., die 

nu op grond van art. 1401 B.W. bij den burgerlijken rechter zijn inge

steld, zeer zeker bij den eerstbedoelden rechter zijn ingesteld, en dan 

zou deze, evenals de Conseil d'Etat in Frankrijk, in de gelegenheid 

zijn geweest om een eigen jurisprudentie omtrent de onrechtmatige 

overheidsdaden te scheppen. Thans heeft bij ons de burgerlijke rechter 

zich ook voor bevoegd verklaard t. a. v. publiekrechtelijke-onrecht

matige overheidsdaden. Men denke aan het arrest van den H. R. van 
20 November 1924 W. 11293 (zaak-OsTERMANN). Ook deze omstan

digheid heeft er toe medegewerkt om de meening te doen postvatten, 

dat heel het optreden van de Overheid, voorzoover het publiekrecht 
geen ontheffing verleent, door het privaatrecht wordt beheerscht. 

Is nu de opvatting van het publiekrecht als bijzonder recht tegen

over het privaatrecht inderdaad juist? D. w. z. staat het zoo, dat steeds 

wanneer het publiekrecht zwijgt, het privaatrecht van toepassing is? 
M. i. gaat dit niet op, zooals uit het volgende moge blijken. De alge

meene leerstukken van het privaatrecht als dwang, dwaling, bedrog, 
verjaring zullen toch wel nooit, al heeft het publiekrecht daaromtrent 

ook meestal geen eigen voorschriften, op publiekrechtelijke hande

lingen en rechtsbetrekkingen van toepassing zijn. En wanneer een 
werk van de gemeente op het Rijk overgaat, dan zullen de rechten en 

verplichtingen van een ambtenaar, door die gemeente met het onder
houd van dat werk belast, wel nimmer worden vastgesteld aan de hand 

van art. 1354, B. W., ertoe strekkende, dat rechten wel, verplichtingen 

niet op verkrijgers onder bijzonderen titel overgaan. 33) 

Is derhalve de opvatting, dat het publiekrecht niet anders zou zijn 

dan bijzonder recht tegenover het algemeene privaatrecht, niet wel 
houdbaar, dan moet dit evenzeer het geval zijn met de boven reeds 

aangegeven, uit dit standpunt voortvloeiende consequentie, dat de 

overheid vrij zou mogen kiezen, of zij van publiekrechtelijke dan wel 

van privaatrechtelijke vormen gebruik zal maken. Iets, wat trouwens 
bevestigd wordt door de bezwaren, die, zooals in den aanvang bleek, 

A. St. 3-m. X 23 
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rijzen, wanneer de overheid bij het volvoeren van haar taak, inplaats 
van de haar daartoe ten dienste staande publiekrechtelijke vormen te 
gebruiken, privaatrechtelijke wegen gaat bewandelen. 

In dit verband moge er nog op gewezen worden, dat uit deze, op
zichzelf onjuiste, praktijk der Overheid soms een gevolgtrekking wordt 
gemaakt, die evenmin juist is te achten, nl. dat zij het bewijs zou 
leveren, dat publiek- en privaatrecht meer en meer zouden versmelten. 
Dit is bijv. de meening van Prof. VAN POELJE, die zich dan ook ge
rechtigd acht tot de in den aanvang reeds vermelde conclusie, dat de 
rechtspraktijk van het openbare leven steeds meer aan de oude prin
cipieele tegenstelling tusschen publiek- en privaatrecht zou ontgroeien. 
Er is echter m. i. van een versmelting van beide rechtscomplexen geen 
sprake. Immers, al sluit een gemeente, in stede van een gemeenschap

pelijke regeling als bedoeld in artt. 129 vlg. der Gemeentewet aan te 
gaan, een privaatrechtelijke overeenkomst, hieruit vloeit toch nog 
geenszins voort, dat nu het verschil tusschen beide vormen zou zijn 
opgeheven. Dat dit inderdaad het geval niet is, kan gemakkelijk worden 
aangetoond. Wanneer een gemeente een met een naburige gemeente 
gesloten privaatrechtelijke overeenkomst niet nakomt, dan kan zij 
daarvoor voor den burgerlijken rechter worden gedaagd. Voor de 

publiekrechtelijke intercommunale regeling geldt daarentegen art. 136 
der Gemeentewet, bepalende, dat geschillen betreffende de uitvoering 

van de gemeenschappelijke regeling behoudens eenige uitzonderingen 
door de Kroon worden beslist. Hetzelfde kan worden aangetoond bij 
de aanstelling van overheidspersoneel op arbeidscontract in stede van 
bij publiekrechtelijke benoeming. Er blijft een verschil in positie be
staan, zooals hierboven in ander verband reeds is aangetoond. Van 
een versmelting van publiek- en privaatrecht is hier in ieder geval 
geen sprake. 34) 

In het voorgaande is wel gebleken, dat eenerzijds de tegenstanders 
van de onderscheiding tusschen publiek- en privaatrecht in hun be
strijding geenszins geslaagd zijn, maar dat anderzijds ook de voor
standers tot nu toe in gebreke zijn gebleven het juiste kriterium aan 
te geven. Het behoeft niet te worden gezegd, dat zulks hoogst onbe
vredigend is. Er kan toch niet in worden berust, dat voor een belangrijk 
vraagstuk der rechtswetenschap als het onderwerpelijke, geen afdoende 

oplossing zou zijn te vinden. En dit klemt te meer, wanneer men be
denkt, dat het hier geen probleem van louter theoretisch belang betreft, 
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doch een, waarvan de oplossing, zooals boven bleek, ook voor de 
praktijk onontbeerlijk is. Nu komt m. i. aan Prof. DOOYEWEERD de 
eer toe hier inderdaad het verlossend woord te hebben gesproken. Deze 
hoogleeraar heeft op de kwestie van de onderscheiding tusschen 

publiek- en privaatrecht inderdaad nieuw licht geworpen, door er op 
te wijzen, dat men slechts dan tot een juist inzicht in deze aangelegen

heid kan komen, indien men uitgaat van het verschil tusschen ver
bands- en maatschapsrecht. ;35) De rechtsorde toch is zooals DOOYE

WEERD doet opmerken niet één logisch eenerlei, maar is samengesteld 

uit tallooze rechtsverbanden en maatschapsverhoudingen. Het rechts
verband heft de rechtssubjecten op tot een boven-individueele eenheid. 

Tot de wezenlijke kenmerken van het rechtsverband behooren de ge
zagsfunctie en de solidariteit zijner leden. De verbanden zijn voorts te 
verdeelen in natuurlijke verbanden, als het huwelijk, de stam etc., en in 
kunstmatige verbanden, als typisch voorbeeld waarvan de staat kan 

worden genoemd. 

Naast het rechtsverband staat de rechtsmaatschap welke de rechts

subjecten niet tot een boven-individueele eenheid opheft, doch hen 
naast elkander laat staan, waarom aan de rechtsmaatschap de gezags
idee dan ook vreemd is. Als voorbeeld van een rechtsmaatschaps

verhouding kan de contractueele worden genoemd. 
Met deze onderscheiding tusschen rechtsverband en rechtsmaatschap 

is ook een onderscheiding tusschen tweeërlei recht, t. w. verbands- en 
maatschapsrecht gegeven. De daarin competente organen in elk ver
band positiveeren het recht, dat het interne leven van het verband 
beheerscht. Zoo ontstaan kerkrecht, bedrijfsrecht, staatsrecht, enz. 
Ook de maatschap kent haar eigen recht, zooals dat door de partijen is 
neergelegd in het door hen aangegane contract. 

Nu vervult echter de staat in het proces der rechtsvorming een geheel 
bijzondere taak. De staat heeft toch niet alleen zijn eigen verbands
recht te positiveeren, doch heeft ook een taak t. a. v. het recht zoowel 
der andere verbanden als der maatschappen. Aanvankelijk was de 
vorming van dit recht overgelaten aan deze verbanden en maatschap
pen zelve. In den loop der historie ontstaat echter ook behoefte aan 
een regelend optreden van den staat op dit terrein. Het naar buiten 
optreden der verbanden en maatschappen, kan in het groote geheel 
niet ongeregeld blijven. De Staat moet, in overeenstemming met de 
eischen der rechtsidee, hier dus der privaatrechtelijke rechtsidee, 
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normen stellen, die tusschen de verbanden onderling en boven de ver
bonden een omvattende rechts maatschap en privaatrechtelijke rechts
gemeenschap moeten onderhouden. Zoo ontstaat het door den staat 
gepositiveerde huwelijksrecht, eigendomsrecht, contractenrecht enz. 
Echter moet de staat hierbij steeds halt maken voor de souvereiniteit 
in eigen kring der verbanden en maatschappen, t. a. v. de vorming van 
hun eigen interne recht. De Staat moet de positiveering van het interne 
bedrijfsrecht, kerkrecht enz. aan de daartoe bevoegde organen in die 
verbanden overlaten, terwijl hij wat de rechtsmaatschappen betreft zich 
bijv. evenmin heeft te mengen in de bepaling van den inhoud der con
tracten. De Staat heeft slechts het uitwendige optreden der verbanden 
te regelen en uitwendige regelen van het sluiten van contracten enz. te 
geven. 36) 

Dit recht nu is, wat privaatrecht behoort te worden genoemd, ter
wijl daarnaast het eigen, inwendige, verbandsrecht van den staat het 
publiekrecht vormt. Maar dan moet uit het voorgaande wel volgen, dat 
er tusschen beide rechtscomplexen principieel verschil bestaat. Immers 
onze onderscheiding is geen louter wetenschappelijke, zooals KRANEN

BURG meent, doch is in het werkelijke leven gegrond. En aangezien 
nu de verschillende rechtsverbanden, waaronder de staat een eerste 
plaats inneemt, en de rechtsmaatschappen, ieder hun eigen structuur 
bezitten, kan het niet anders, of ook de onderscheidene, daarvoor gel
dende rechtssystemen moeten op eigen beginselen gegrond zijn, die 
door aard en doel der verbanden en maatschappen gegeven zijn. Maar 
dit brengt mede, dat de onderscheiding tusschen publiek- en privaat
recht geenszins behoort te worden opgevat als een, die het geheele 
rechtsgebied. in tweeën deelt. Niets is toch minder waar. Onder publiek 
recht toch verstaan we het interne verbandsrecht van den staat, en 
onder privaatrecht het door den staat gepositiveerde externe verbands
en maatschapsrecht. Hier wordt dus het bestaan van andere verbanden 
dan de staat, ieder met eigen rechtssysteem, erkend. Als voorbeelden 
van dergelijke rechtssystemen kunnen genoemd worden het bedrijfs
recht, het kerkrecht enz. Tegen onze onderscheiding kan dus niet het 
bezwaar van KRANENBURG worden aangevoerd, dat we zouden trachten 
alle onderdeelen van het recht in de oude tweedeeling te wringen. 

Uit ons betoog volgt voorts ook, dat het bestaan van het onder
scheid tusschen publiek- en privaatrecht geenszins hiervan afhangt, of 
zij in een bepaalde rechtsorde wordt gemaakt. Waar de onderscheiding 
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toch, zooals bleek, op het werkelijke leven berust, zal zij zich in eiken 
behoorlijk ontwikkelden staat moeten voordoen. Daarom is het ook 
onjuist om de onderscheiding slechts te zien als vrucht van de Receptie. 
Zij is inhaerent aan de rechtsidee zelve. Trouwens, het zou m. i. 

moeilijk zijn om een staat aan te wijzen, waarin tusschen publiek- en 
privaatrecht geen enkel onderscheid zou bestaan. Het beroep op Enge
land, waarnaar de tegenstanders steeds wijzen, gaat, zooals reeds 
bleek, niet op. 

Tenslotte blijkt nu ook, dat de hierboven vermelde opvatting van 
HAMAKER, SCHOLTEN en HUART niet houdbaar is. Waar immers, gelijk 

bleek, publiek- en privaatrecht twee, principieel verschillende, rechts
complexen zijn, het eene het interne verbandsrecht van den staat, 
het andere het door dien staat geïntegreerde uitwendig verbands- en 
maatschapsrecht, is het onjuist om in het publiekrecht niets anders 
te zien dan een bijzonder recht tegen het gemeene, het privaatrecht. 
Dan doet men aan het eigen karakter en de zelfstandigheid van het 
publiekrecht te kort. 

We wiIIen thans aan de hand van enkele voorbeelden trachten 
aan te toonen, dat het verschil tusschen publiek- en privaatrecht inder
daad samenhangt met het verschil in structuur der verbanden en 
maatschappen. Zoo wijzen we bijv. op het verschil tusschen de con
cessie of vergunning en de overeenkomst. De Staat, wiens taak toch 
in de eerste plaats bestaat in de behartiging van het algemeen be
lang, heeft met het oog daarop de exploitatie van bepaalde voor 
de gemeenschap vitale bedrijven óf zelf ter hand genomen, men 

denke bijv. aan de posterijen, het muntwezen enz. óf de exploitatie 
door particulieren van een door zijn organen te verleenen concessie 
of vergunning afhankelijk gesteld. Zoo wijzen we bijv. op de spoor
en tramwegen, de autobusdiensten enz. Zijn deze concessies of ver
gunningen nu van hetzelfde karakter als privaatrechtelijke overeen

komsten? Men heeft het wel beweerd, doch m. i. geheel ten on
rechte. 37) We wijzen bijv. op de bepalingen van de Wet op de Open

bare middelen van vervoer t. a. v. de autobusvergunning. Volgens art. 4 
dezer wet toch zijn bijv. de Gedeputeerde Staten bevoegd een eenmaal 

verleende vergunning eenzijdig in te trekken. Hier blijkt dus duidelijk 
het gezagselement, dat aan elk verband, zooals we zagen, dus ook 
aan het staatsverband inhaerent is. Geheel anders echter is het privaat-
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rechtelijk contractenrecht. Het kent slechts overeenkomsten tusschen 
juridisch gelijkwaardige personen. Van gezag van den eenen contrac
tant over den andere weet het niets. Wel kunnen natuurlijk door een 
overeenkomst zelve gezagsverhoudingen ontstaan (men denke slechts 
aan het arbeidscontract), doch dan berusten die op het, door de 
overeenkomst geschapen interne verbandsrecht, en vloeien geenszins 
voort uit het recht zelve, zooals dit bij het staatsrecht wel het geval is. 
Terwijl bijv. bij de autobusvergunningen zooals we zagen, aan de 
Overheid in het algemeen de bevoegdheid wordt gegeven de vergunning 
weer in te trekken, kan een privaatrechtelijke overeenkomst behoudens 
in bepaalde met name in de wet genoemde uitzonderingen slechts met 
wederzijdsche toestemming worden herroepen (art. 1374 B. W.). 

Een autobus exploitant, die zich niet aan de vergunning houdt is 
strafbaar (art. 12 der Wet O. V.). Ook hier spreekt men van de ver
bandsstructuur. Een contractant, die een met een ander gesloten over
eenkomst niet nakomt, zal slechts voor schadevergoeding kunnen 
worden aangesproken, welke typeerend is voor het maatschapsverkeer. 

Tegen de intrekking van een autobusvergunning kan beroep bij de 
Kroon worden ingesteld (art. 3 Wet O. V.). Een wanpraesteerende 
contractant zal daartegen voor den burgerlijken rechter moeten 
worden gedaagd. 

Als tweede voorbeeld van het verschil tusschen publiek- en privaat
recht in verband met het verschil in structuur tusschen verband en 
maatschap noemen we de reeds eerder ter sprake gebrachte ambte
naarsverhouding in tegenstelling tot de dienstverhouding uit het 
arbeidscontract voortvloeiende. Voor de uitoefening van haar bestuurs
functie heeft de Overheid ambtenaren noodig. Nu is de taak van deze 
overheidsdienaren, juist doordat zij met de uitoefening der bestuurs
functies zijn belast, er een, die afwijkt van hetgeen door het personeel 
in het particulier bedrijf wordt verricht. Van den arbeid der ambte
naren kan het bestaan der rechtsorde, het bestaan der geordende ge
meenschap afhangen. We denken hier bijv. aan leger en vloot, rechter
lijke macht, politie e. d. Maar dit brengt nu mede, dat met het oog op 
dit verschil ook de houding van den ambtenaar tot het publiekrechtelijk 
lichaam, waardoor hij is aangesteld, van anderen aard zal zijn dan 
degene, die door een particulier patroon wordt in dienst genomen. En 
dat dit inderdaad zoo is, blijkt uit verschillende feiten. 
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Komt een arbeider, met wien de wetgever een arbeidsovereenkomst 
heeft gesloten, zijn verplichtingen niet na, dan zal de wetgever óf 
schadevergoeding kunnen vorderen óf de overeenkomst kunnen doen 
eindigen. Komt daarentegen een ambtenaar zijn plicht niet na, dan 
kan hij volgens het voor zijn dienstvak geldende reglement door zijn 
meerdere o. m. worden gestraft. Hier blijkt duidelijk het verbands
karakter van de ambtenaarsverhouding. Immers, zooals Prof. DOOYE
WEERD opmerkt, straf in juridischen zin kan slechts een rechtsverband 

opleggen in zijn boven-individueele gezagsfuncties, terwijl het schade
vergoedingsbeginsel het beginsel is van de juridische maatschaps

verhouding. 38) 

Men werpe hier niet tegen, dat bijv. bij een burgerrechtelijke arbeids

overeenkomst de wetgever ook de bevoegdheid om boete te stellen op 
overtreding van een reglement voor zich kan bedingen (art. 1637 
B. W.), want dan berust zulks op het door de overeenkomst geschapen 
interne verbandsrecht en vloeit niet voort uit het door den staat ge

interpreteerde recht betreffende de arbeidsovereenkomst. 
Voor den ambtenaar is, zooals boven reeds ter sprake kwam, het 

staken verboden (art. 358 bis W. v. S.), voor den arbeider, die een 
burgerrechtelijke arbeidsovereenkomst heeft gesloten, niet. Dezelfde 
arbeider kan rechtmatig onder aanbieding van een geldsom de arbeids
overeenkomst beëindigen (art. 1639 0 B. W.), een mogelijkheid, die 
voor den ambtenaar niet openstaat. Hij zal aan dengene, die hem 
heeft aangesteld, ontslag moeten verzoeken. Wat het verschil tusschen 
de ambtenaarsverhouding en het privaatrechtelijk arbeidscontract be

treft, meen ik het hierbij te kunnen laten. 
Als laatste voorbeeld wil ik tenslotte nog wijzen op de publiek- en 

privaatrechtelijke onrechtmatige overheidsdaad. T. a. v. beide catego
rieën toch is de jurisprudentie van den Hoogen Raad niet dezelfde. 
De ruime, sinds het beroemde arrest van 31 Januari 1919 geldende 
opvatting van art. 1401 B. W. past de H. R. ook toe, wanneer de 
Overheid zich in het maatschapsverkeer aan een onrechtmatige daad 

schuldig maakt. (Zie H. R. 5 Mei 1933, W. 12612). De H. R. hanteert 
hier dus een materieelonrechtmatigheidsbegrip. T. a. v. publiekrechte
lijk onrecht, door de Overheid gepleegd, wil de H. R. echter van een 
ruime opvatting van art. 1401 niets weten. In het arrest van 29 Juni 
1928 (W. 11864) (het z.g. Strooppotarrest) toch wordt overwogen: 
"het gebod om zich te onthouden van handelingen, indruischende tegen 
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de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt t. a. v. 
eens anders persoon of goed (de ruime opvatting, S.) ziet slechts op 
het verkeer tusschen bijzondere personen; onder dat verkeer valt ook 
wel het verkeer, waaraan de Overheid op gelijken voet als een bijzonder 
persoon deelneemt, maar door deze norm worden niet beheerscht 
die gevallen, waarin aan de Overheid alleen wordt verweten, dat zij 
door tekort te schieten in haar verplichting om de taak, die op haar 
als zoodanig rust, naar behooren te vervullen, belangen heeft gekrenkt." 
Hier heeft de Hooge Raad a. h. w. gevoeld, dat het privaatrecht niet 
kan gelden voor de interne publiekrechtelijke structuur van het staats
verband. T. a. v. het publiekrechtelijk onrecht van de Overheid wacht 

het College dan ook slechts met een formeel onrechtmatigheids
begrip. 39) 

'k Meen met de hier gegeven voorbeelden te hebben aangetoond, 
dat er inderdaad, ook in de praktijk, principieel onderscheid aanwezig 
blijkt te zijn tusschen publiek- en privaatrecht, en dat dit onderscheid 
zijn grond vindt in het verschil in structuur van rechtsverbanden en 

rechtsmaatschappen. 

Nu stelle men zich echter niet voor, dat de onderscheiding tusSChl'l1 
publiek- en privaatrecht, wanneer men haar op de hiergeschetste wijze 
opvat, geen enkele moeilijkheid meer zou overlaten. Verre van dien. 

Wie zulks verwacht, houdt geen rekening met de groote gecompliceerd
heid van het rechtsleven. Immers de verschillende verbanden, waar
onder het staatsverband, en de rechtsmaatschappen anderzijds staan 
geenszins los van elkaar. Zij worden steeds meer en meer met elkander 
vervlochten. Zoo neemt de staat bijv. ook deel aan het maatschapsver
keer. Immers hij sluit contracten, heeft eigendommen enz. Anderzijds 
werkt het publiekrecht in op het privaatrecht. In art. 2 B. W. wordt 
aan allen, die zich op het grondgebied van den staat bevinden, de 
burgelijke vrijheid van den persoon gewaarborgd. Dit neemt niet weg, 
dat de overheid, die ter verdediging van den staat tegen aanvallen van 
buiten leger en vloot behoeft, jonge mannen verplicht tot het dienen 
als militair, terwijl hij, die zich aan de rechtsorde vergrijpt, daarvoor 
met ontneming van zijn vrijheid kon worden gestraft. Hier betreft het 
publiekrechtelijke belemmeringen van de persoonlijke vrijheid. Een 
ander voorbeeld van de nauwe aanraking tusschen publiek- en privaat
recht levert de privaatrechtelijke eigendom, welke, zooals blijkt uit 

~ .............. ----------------~-
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art. 625 B. W.,40) eenerzijds in aanraking komt met wetten en ver
ordeningen (men denke bijv. aan de Woningwet en de daarop be
rustende gemeente-verordeningen) en anderzijds met de onteigening 
ten algemeenen nutte. 

Zoo ziet men dus het publiek- en privaatrecht steeds met elkaar in 
aanraking komen. 41) Doch dat wil niet zeggen, dat beide hun eigen 

structuur daarbij zouden verliezen. Al wordt de persoonlijke vrijheid 
beperkt door de publiekrechtelijke regeling van den dienstplicht en al 
is de uitoefening van het eigendomsrecht gebonden aan wet en ver
ordening, dit wil toch niet zeggen, dat de burgerlijke vrijheid van den 
persoon en de eigendom publiekrechtelijk of de regeling van dienst
plicht en onteigening privaatrechtelijk zou zijn geworden! Beide be
houden hun eigen karakter. Het is niet moeilijk dit te bewijzen. Men 

lette slechts op de praktijk. Wanneer de Staat een privaatrechtelijke 
overeenkomst heeft gesloten, dan zal hij, bij het niet nakomen daarvan 
door den mede-contractant, toch een eisch tot schadevergoeding bij 
den burgerlijken rechter indienen, en niet deze schadevergoeding zonder 
meer door den belastingdeurwaarder laten innen! Iemand die zich niet 
kan vereenigen met een op zijn grond gelegd bouwverbod, zal niet 
tegen de gemeente een burgerrechtelijke actie instellen, doch zijn be
zwaren bij de hooge re administratieve instanties moeten inbrengen, 
zooals zulks in de Woningwet is bepaald. 

1) Bijl. Hand. Tw. Kamer, 1914-1'915, 315. 
2) Het 3e lid van het, bij art. I van het wetsontwerp voorgestelde nieuwe 

art. 121 der Gemeentewet luidde: "Gemeenschappelijke regeling, - waarbij de 
belangen der ingezetenen rechtstreeks betrokken zijn, - door de oprichting 
eener naamlooze vennootschap, wordt niet goedgekeurd". 

3) In 1923 is het ingetrokken. 
4) Het amendement bestond hierin, dat het woord "dan" zou verva\1en en 

de woorden "daarvoor in het bijzonder aangewezen moet worden geacht" zou
den worden vervangen door "zich daarvoor niet mocht leenen". (Zie D. KoOI
MAN, Parlementaire geschiedenis van de wet van 31 Januari 1931 (St. BId. no. 
41) tot herziening van de Gemeentewet, blz. 230). 

Geheel para\1el met het bepaalde in art. 146 loopt art. 234, luidende: "De 
goedkeuring (van Gedeputeerde Staten, S.) op de besluiten der gemeente
besturen betreffende het deelnemen in stichtingen of naamlooze vennootschappen, 
wordt niet verleend, dan indien deze vorm van behartiging van het gemeente
lijk belang daarvoor in verband met den aard van dat belang bijzonder aan
gewezen moet worden geacht." Hier betreft het de uitoefening van een taak 
door de gemeente niet in samenwerking met een of meer andere gemeenten. 

5) KOOIMAN, t. a. p. blz. 234. 
6) KOOIMAN, t. a. p. blz. 245--246. 
7) Zie den brief van den Minister van Arbeid N. en H. van 12 November 
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1931 aan B. en W. van Rotterdam (Weekblad voor Gemeentebelangen van 20 
November 1931 no. 47) en de circulaire van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw aan de Colleges van Gedeputeerde Staten in de onder
scheidene provinciën. (W. G. B. van 5 Februari 1932, no. 6). In deze circulaire 
leest men o. m. het volgende: "Regeling langs privaatrechtelijken weg van het
geen krachtens de wet publiekrechtelijk geregeld moet worden, is in strijd met 
de wet, en doet te kort aan de waarborgen, welke de wet aan derden geeft. 
Zij is ook bedenkelijk, omdat daarbij publieke belangen tot onderwerp van 
koophandel worden gemaakt, waarbij bijv. de belangen van de volkshuisvesting 
op meer dan ééne wijze in het gedrang komen." 

Zie ook W. G. B. 1931 no. 34 en 1933 no. 13. De Commissie, ingesteld door 
den Stedebouwkundigen Raad van het Ned. Instituut voor Volkshuisvesting en 
Stedebouw, om te onderzoeken, of en in hoeverre privaatrechtelijke regeling 
van bebouwing geoorloofd moet worden geacht, neemt deze praktijk in be
scherming. Terecht heeft m. i. M. Vos in W. G. B. no. 39 van 1934 deze ziens
wijze bestreden. 

8) Mr. F. A. HELMSTRIJO, in Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en 
Registratie, no. 3370. 

9) Hierop is de aandacht gevestigd door Mr. J. W. NOTEBOOM in zijn artikel 
"Staat en Maatschappij", Antirev. Staatkunde, maandelijksch orgaan, 8e jrg., 
blz. 422-423. 

10) Blz. 128. 
11) Prof. MEiJERS, in W. P. N. R. no. 2884. 
12) De bestrijders van de onderscheiding geven dan ook wel toe, dat onze 

wetgeving en met name de Grondwet van haar uitgaat. Zoo bijv. VAN lOSINGA 
(De administratieve rechtspraak en de constitutioneele monarchie, 11, blz. V). 
Het is dan ook niet heel duidelijk, hoe KRABBE in zijn proefschrift "De burger
lijke staatsdienst in Nederland" kon schrijven: " ... sinds de Hooge Raad zijn 
beslissingen niet meer alleen grondt op art. 1403 maar ook op het vage verschil 
tusschen publiek en privaatrecht, - laat de rechter zich door een verschilpunt 
leiden, dat de Nederlandsche wetgeving niet kent, waaraan in elk geval geen 
enkel rechtsgevolg door haar verbonden wordt." (blz. 124). Het eerste is, 
zooals we reeds zagen, in ieder geval onjuist. Op het laatste komen we straks 
terug. 

13) KRABBE (Die Lehre der Rechtssouveränität, bI. 31 vlg.) "Mit der Lehre 
von der Staatssouveränität steht die prinzipielle Unterscheidung zwischen 
privat und öffentlichem Recht in unverbrüchlichem Zusammenhang." DUGUIT 
(Traité de droit constitutionnel I (2e ed.) blz. 522 vlg.): ,,11 n'est pas douteux 
que si I'on admet la notion de souveraineté et celle de personalité souveraine de 
I'Etat, cette distinction du droit public et du droit privé est fondamentale." 

14) KRABBE, De moderne staatsidee, blz. 27 e.v. VAN lOSINGA, De admini
stratieve rechtspraak en de constitutioneele monarchie, II blz. 211. 

15) KRABBE, Die Lehre der Rechtssouveränität, blz. 5. 
16) Andere voorstanders van de hierbedoelde theorie zijn dan ook voor de 

consequentie niet teruggedeinsd en hebben het niet gebonden zijn van den 
staat aan het privaatrecht aanvaard. Zoo bijv. ten onzent LOEFF, in zijn 
bekend proefschrift "Publiekrecht tegenover privaatrecht". 

17) Zie G. V. BELOW: Der Deutsche Staat des Mittelalters I Bnd, aange-
haald door DOOYEWEERO, De crisis in de humanistische staatsleer, blz. 168. 

18) KRABBE, De Moderne staatsidee, blz. 105. 
19) DUGUIT, Traité blz. 525. Zie ook KRABBE, De moderne staatsidee, blz. 105. 
20) Antirevolutionaire Staatkunde, driemaandelijksch orgaan, 1934, blz. 69. 
21) Zie zijn "Het vraagstuk der administratieve rechtspraak", door mij be

oordeeld in Themis 1935. 

~ .............. ------------------
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22) VAN los INGA, De administratieve rechtspraak enz., blz. 12. 
23) KRANENBURG, Nederlandsch Staatsrecht, 11 (2e druk) blz. 58. 
24) Mr. J. B. KAN, in Rechtsgeleerd Magazijn, 1898, blz. 366. 
25) Zoo bijv. VAN los INGA, De administratieve rechtspraak enz. blz. 7. 
26) Verslagen en Mededeelingen der Kon. Akad. van Wetensch., Afd. Letter-

kunde, derde reeks, elfde deel, blz. 46 vlg. 
27) Idem, blz. 51. 
28) Idem, blz. 72. 
29) ASSER-SCHOL TEN, Algemeen deel, blz. 34 vlg. 
30) Zie zijn opstel "Misbruik van burgerlijk recht door de administratie", in 

Staatsrechtelijke opstellen, uitgegeven ter gelegenheid van het aftreden van Prof. 
H. KRABBE als hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, tweede deel, 
blz. 176 vlg. 

31) Idem, blz. 185. 
32) Zie Staatsrechtelijke opstellen, uitgegeven bij het afscheid van Prof. 

KRABBE, deel 11, blz. 188--189 en 191). Het verdient nog vermelding, dat ook 
Mr. Or. H. J. ROMEIJN in zijn hand- en leerboek "Administratief recht" zich bij 
deze opvatting heeft aangesloten. Immers op blz. 38 leest men: "Het komt mij 
voor, dat deze vraag (nI. of de overheid de keus heeft tusschen den publiek
rechtelijken enden privaatrechtelijken weg, S.) in haar algemeenheid aldus zal 
moeten worden beantwoord, dat, tenzij het betrokken orgaan door wettelijke 
voorschriften gebonden is, m. a. w. tenzij aan het overheidsorgaan bij de wet 
een bepaalde gedragslijn is voorgeschreven, het orgaan vrij moet zijn in de 
keuze van den te bewandelen weg." 

33) Prof. MEIJERS in Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie, 
2884. 

34) Er moge nog op gewezen worden, dat Prof. VAN POELJE in zijn aan
gehaald geschrift niet zoozeer aantoont, dat publiek- en privaatrecht steeds 
meer in elkaar vervloeien, als wel dat de methoden van de publieke en private 
praktijk elkaar meer en meer naderen. Zoo wijst hij er bijv. eenerzijds op, dat 
overheidsbedrijven winsten maken en reclame-middelen gebruiken, en ander
zijds, dat groote industrieele concerns voor woningbouw en onderwijs zorgen 
en pensioenregelingen tot stand brengen. Maar het is toch zonder meer duide
lijk, dat - hoe merkwaardig dit verschijnsel overigens ook moge zijn - het 
met betrekking tot de tegenstelling tusschen publiek- en privaatrecht in het 
geheel niets zegt. 

35) Hierop is door mij ook reeds gewezen in mijn artikel "Een Duitsch-Neder
landsche waterstaatsregeling" in Themis 1933. Zie omtrent de beschouwingen 
van Prof. DOOYEWEERo diens "De structuur der rechtsbeginselen en de methode 
der rechtswetenschap in het licht der wetsidee" (in Wetenschappelijke bij
dragen door hoogleeraren der V. U. aangeboden ter gelegenheid van haar 
vijftigjarig bestaan) blz. 244-245; alsmede "De crisis in de humanistische 
staatsleer in het licht eener Calvinistische kosmologie en kennistheorie", 
blz. 160 vlg. 

36) De mate, waarin de Staat hier regelend moet optreden, zal uiteraard 
geheel moeten afhangen van de omstandigheden. Regeling zal bijv. noodzake
lijk zijn, wanneer zich op een bepaald gebied misbruiken openbaren. Ook kan in 
abnormale tijden, zooals wij thans beleven, een regeling van stringenter aard 
noodig zijn dan in normale tijden. We wijzen bijv. op de onlangs tot stand 
gekomen Wet op de verbindendverklaring van ondernemingsovereenkomsten op 
de verschillende crisisweHen, enz. 

Het spreekt overigens vanzelf, dat ook de politieke richting zich hier doet 
gelden. De aanhangers van het fascisme bijv. zullen eerder tot regelend optreden 
geneigd zijn dan zij, die de liberale beginselen voorstaan. 
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37) Zie bijv. KRANENBURG, "De tegenstelling tusschen publiek- en prIvaatrecht 
enz., blz. 49 vlg. 

38) De structuur der rechtsbeginselen enz., blz. 245. In zijn "De crisis in de 
humanistische staatsleer, enz." (blz. 173) wijst dezelfde schrijver er ook nog 
op, dat de loochening van het zin-structureel onderscheid in rechtsbeginselen, 
zooals in de leer der rechtssouvereiniteit, consequent ook moet voeren tot de 
opheffing van het verschil in structuur tusschen het publieke staatsstrafrecht 
en het statelijk privaatrechtelijk schadevergoedingsrecht, zooals KELSEN dan ook 
inderdaad reeds gedaan heeft (Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, blz. 13'9). 
Zie daartegen DOOYEWEERD, Beroepsmisdaad en Strafvergelding in het licht 
der Wetsidee (A. R. Staatkunde, driemaandelijksch orgaan 1928, blz. 291-308). 

39) DOOYEWEERD, De structuur der rechtsbeginselen, enz. blz. 246. 
40) Art. 625 B. W. luidt: "Eigendom is het regt om van eene zaak het vrij 

genot te hebben en daarover op de volstrektste wijze te beschikken, mits men 
er geen gebruik van make, strijdende tegen de wetten of de openbare verorde
ningen, daargesteld door zoodanige magt, die daartoe, volgens de grondwet, 
de bevoegdheid heeft, en mits men aan de regten van anderen geen hinder 
toebrenge; alles behoudens de onteigening ten algemeenen nutte tegen behoor
lijke schadeloosstelling ingevolge de Grondwet." 

41) Voor de volledigheid willen we hier nog even aanstippen, dat het een 
geheel afzonderlijk vraagstuk is, welke van beide rechtssystemen, het pubJiek
of privaatrecht, praevaleeren in de gevallen, dat beide t. a. v. een bepaalde 
aangelegenheid samenloopen. Deze gevallen zijn in het geheel niet denkbeeldig. 
Om een voorbeeld te noemen: het kan zich voordoen, dat B. en W. krachtens 
de Hinderwet een bepaald gebruik van een onroerend goed toestaan. Mag dan 
de burgerlijke rechter op grond van art. 625 B. W. dat gebruik op zijn beurt 
verbieden? Ziehier een vraag, die niet zoo gemakkelijk is te beantwoorden. 
Op deze materie kan echter, hoe belangrijk ze ook moge zijn, hier niet nader 
worden ingegaan. Zij vereischt een geheel afzonderlijke behandeling. (Zie ook 
dit vraagstuk: VAN PRAAG, Het vraagstuk der administratieve rechtspraak, 
blz. 38 vlg., en PIJLMAN in W. P. N. R., nos. 3424-3425 . 

................ -----------------



DE ETHIEK VAN BRUNNER 

DOOR 

PROF. DR. ]. SEVERI]N. 

111. 

Volks- en Rechtgemeenschap. 1) 
Het staatsleven verkeert evenals het huwelijk in een crisis en wel 

door dezelfde oorzaken: de doorvoering van het principe der auto

nomie, d. i. de losmaking van de staatkundige orde van alle trans

cendente relatiën, welke voert tot staatsabsolutisme, anderzijds tot 

ondermijning van het staatsgezag als laatste uitwerking van het 

individualisme. 
De oudheid kent slechts den in de religie gefundeerden staat, het 

oude Christendom den staat als goddelijke instelling, de middeleeuwen 

wijzen den staat een wortel in de kerk, de reformatie keert terug 

tot het standpunt van het oude Christendom. 

Aufklärung, positivisme, materialisme, naturalisme hebben de laatste 

resten van transcendente verankering weggenomen. Dit verval liep 

op de huidige crisis uit. 
Derhalve heeft men zich over den staat te bezinnen, ook de theoloog 

meent BRUNNER, want de kerk kan haar taak in de wereld niet ver

vullen, zonder te weten, wat zij van den staat moet denken. 2) 
De staat is het volk niet en het volk is de staat niet. De staat is 

een bepaalde orde van het volk, een gemeenschapsvorm. De staat is 

dus iets zelfstandigs, inzooverre vormen tegenover hun levens substraat 

zelfstandig kunnen zijn. De staat is in vorm gegoten wil en gedachte 

van de menschen, die toch ook weer als subjecten tegenover hem staan. 

Deze zelfstandigheid mag men noch negeeren noch hypostaseeren. 3) 

Wat is het wezen en de vormende kracht van dezen vorm? zoo 

vraagt BRUNNER. 
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Het positivisme of materialisme antwoordt: het evenwicht, de voor

loopige rust in den strij d der machten. Deze evenwichtstoestand noemt 

men dan het "geldende" recht. 

Geestelijke factoren spelen slechts een secundaire rol. 

Het idealisme ziet den staat teleologisch, onder de idee van het 

doel. De staat is objectieve geest, uitdrukking van den in de geschiede
nis zioh uitIeggenden Geest. 

De romantische staatsidee houdt het midden tusschen de twee 
genoemde. 

BRUNNER spreekt van het raadsel van den staat, hetgeen zich daarin 

voordoet, dat hij in één opzicht is gelijk een natuurfeit. Hij is er 

zonder uit een idee te kunnen worden begrepen, toevallig, en zóó, dat 

hij slechts uit zijn oorzaken kan begrepen worden. Uit een ander 

oogpunt is de staat manifestatie van geestelijke krachten en doel

steIlingen, drager der cultuur, vesting der zedelijkheid, beschermer 
der gerechtigheid etc. 4) 

BRUNNER wil deze tegenstrijdigheid terugbrengen op het raadsel van 

den mensch, om deze onbegrijpelijkheid in de goddelijke openbaring 
bepaald te zien: Schepping en zonde. 5) 

De mensch is krachtens zijn schepping op de gemeenschap aange

legd, hij is bereid en willig tot staatkundig leven geschapen in zooverre 
hij een sociaal wezen is. 

Daarmede heeft men nog geen staat en zelfs niet het recht. Het 

wezen van den staat is machtsdwang. Door dwingende macht hand

haaft de staat zich onder andere staten en bewaart hij zijn eenheid 
tegenover de wederstrevers van binnen. 

Het dwangkarakter laat zich niet verstaan uit den wil des Scheppers. 

De staat wordt door de zonde medebepaald. De staat is een beeld 
der zonde in grooten stijl. Hij is product der coIlectieve zonde. 

Toch kan de staat zonder den machtsdwang zijn van God gewilde 
functie niet vervullen. 

De Christen erkent den staat als een gave Gods, als een goddelijke 
heilzame orde der tucht. 

Derhalve onderscheiden wij in den staat drie dingen: 1. gemeen

schap krachtens scheppingsorde. 2. Tuchtorde wegens de zonde. 
3. Machtswezen. 

~ .............. ------------------
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De macht. 6) 

Grondwezen van den staat is niet het recht, maar de macht. Macht 

behoort ook tot de menschelijke existentie krachtens haar schepping. 

De macht van den staat is dwingende macht, doch gemengd met 

geestelijke en psychische macht. Ook het gezag van den staat tegenover 

den enkeling berust niet in de eerste plaats op militaire of politie

macht, maar op een bewustzijn van gebondenheid. 

De Christenen van alle tijden hebben geweten en vastgehouden: 

"dat de Overheid van God is" (Rom. 13 : 1). BRUNNER acht het geen 

toeval, dat in het Nieuwe Testament de staat evenzeer onder de figuur 

van den druk als onder den titel van God gegevene ordeningsmacht 

voorkomt. H ij heeft het oog op het daemonische misbruik van den 

tyran en noemt het misbruik van den staat als religieuse macht nog 

gruwelijker. 

Het recht. 
De zedelijke noodwendigheid van den staat berust op het recht. 

De staat is er om den wille des rechts. 

Wat is recht? Wederom memoreert BRUNNER het positivistische en 

het idealistische standpunt. Het eerste ziet in het recht slechts uit

drukking van machtsverhoudingen. De idealistische beschouwingswijze 

gaat uit van de idee van het "richtige recht". Het niet-richtige recht 

is een phase van onvolkomenheid in de ontwikkeling naar het richtige 

recht. 

In de werkelijkheid ziet BRUNNER een mengeling van die twee: 

machtsverhouding en een werking van het richtige recht. Het geloof 

erkent in het recht voorzoover het gerechtigheid nastreeft den van 

God gegevenen zin van den staat. 7) 
Wat is het "richtige recht" ? 

BRUNNER houdt de idee van een absolute gerechtigheid voor Stoïsch 

en niet Christelijk. Zij houdt de lex naturae voor het hoogste principe. 

Volkomen gerechtigheid houdt BRUNNER voor een tegenstrijdige ge

dachte. Hij stelt daartegenover de liefde, waardoor de gerechtigheid 

wordt vervuld. 8 ) De liefde moet door de gerechtigheid heen, daar

boven uit komen. 9) 
Toch is de starheid van het recht zijn deugdelijkheid. De eerbied 

voor het recht, waarin een moment van goddelijke gebondenheid is, 

is de saambindende kracht van den staat. 10) 
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De heilige eerbied voor het recht is heden verstoord. Men moet 

echter bedenken, dat men niet gedurende eeuwen de idee eener alge

meene broederliefde kan inhameren en tegelijk eerbied voor een onge

rechten rechtstoestand verwachten. 11) 

Recht en dwang. 
De staat heeft het monopolie van physische dwangmacht. Zoo citeert 

BRUNNER naar MAX WEBER. Deze macht treedt in dienst van de voor 

het leven noodwendige ordeningen. Het zedelijk probleem doet zich 

hierin voor, dat zij mondige menschen kan dwingen. 

De rechtsorde moet dus opgelegd kunnen worden. Maar deugdelijk

heid hangt daarvan af, dat men er dwang op uitoefenen kan. Indien 

dat niet kan, is recht geen ordeningsmacht, doch slechts voorschrift 

in den zin van openbare vermaning. Door het recht wordt de dwin

gende staatsmacht tot zedelijke potentie. Zonder deze is geen saam

leving mogelijk. 

Het recht is te meer werkzaam, naarmate de macht grooter is. In 

een zwakken staat is ook het recht zwak. De dwingende macht moet 

zich doorzetten desnoods door den wederstrever te dooden. Deze 

zwaardmacht is ten slotte om den wille des rechts zedelijk. 1~) 

Volk, staat pn andere gemeenschapsvormen. 
BRUNNER geeft drieërlei zin van het begrip volk aan: 1 e nabuur

schap, het op eenzelfde gebied bijeen wonen. 2e bloedverwantschap. 

3e historische gemeenschap. 13) 

Voor zoover een volk zich één weet in den staat is het een 
natie. 14) 

De functie van den staat is die van orde te scheppen in den zin 

van bevrediging en gerechtigheid. Hij biedt een uitwendig raam des 

levens, maar is geen scheppende kracht. 

De moderne staat heeft zijn begrenzing vergeten en gepoogd alle 

levensgebied aan zich te trekken. In dezelfde mate boette hij aan ge

zag in. Daarom moet acht gegeven op het feit, dat de relatieve auto

nomie dezer levenskringen goddelijke ordening is. De Schepper heeft 

noch de familie, noch de oeconomie, noch de cultuur als lid van den 

staat geschapen. Deze scheppingsordeningen gaan den staat vooruit 

en hebben een relatieve bestemming in zich zelf, welke aan den staat 

niet is gebonden. 
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Het is de dwaling van de idealistische staatsidee den staat als in
begrip van alle menschelijke leven te verstaan. 15) 

Daarom is het de taak der Christelijke ethiek op de onrechtmatigheid 
en het gevaar van dit streven te wijzen. De staat moet niet het huwelijk 
fundeeren, oeconomie drijven, noch schoolmeesteren. 16) Het allermeest 
is door deze machtsconcentratie de geestelijke cultuur getroffen. Daar
om zij het parool: "los van den cultuurstaat en terug naar den recht
staat." 17) 

* * * 
In dezen korten schets werd in hoofdtrekken weergegeven, wat 

BRUNNER omtrent de genoemde zaken beweert. Dit was noodig om 
hem te kunnen volgen, als hij gaat handelen over het standpunt, dat 
de Christen daartegenover inneemt. In het laatste is reeds gebleken, 
dat BRUNNER zeer terecht opkomt tegen de centralisatie van de staats
macht, tengevolge waarvan de rechten der verschillende levenskringen 
werden aangetast en ook het staatsgezag zelf schade moest lijden. Hij 
oefent deze critiek, zooals hij met nadruk zegt, van uit het theologisch 
standpunt. 18) 

BRUNNER wijst derhalve op het beginsel, dat wij plegen te noemen: 
souvereiniteit in eigen kring. Inderdaad heeft hij hierin op een der 
gewichtigste problemen de aandacht gevestigd, waarmede zich de 
staatkunde heeft bezig te houden. 

De staat streeft naar absolutisme en imperialisme. Hij is georgani
seerde zelfzucht. In de 1ge eeuw is hij cynisch eerlijk geworden. Hoe 
staat de Christen tegenover dit daemonische monster? Hij kan volgens 
BRUNNER geen "ja" en geen "neen" zeggen. Hij moet den staat als een 
noodwendigheid erkennen en moet voor hem als een goddelijke gave 
danken. Wij hebben hem allen noodig als beteugeling van onze eigene 
ongerechtigheid. 

De staat is dienstordening. In den staat ervaren wij onze zonde, 
maar ook Gods goedheid, die ons aan Zijn werk der onderhouding 
doet deelnemen. 19 ) Door den staat moeten wij ons volk dienen. 
Niemand heeft recht zich daaraan te onttrekken. De reformatie moest 
den staat uit de klimmende macht der kerk bevrijden. Wij moeten het 
leven uit de verdrukking van den staat los maken. 20) 

De staat kan niet naar de wet der liefde worden geregeerd, want 
dat heft zijn begrip op. Hij zal naar zijn eigen wet geregeerd worden. 

A. St. 3-m. X 24 
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Deze wordt bepaald door de bestemming van den staat om het welzijn 
des volks te dienen. Daartoe dient de staatsmacht. 

Er kan geen Christelijke staat zijn. 21) De staat kan uit zijn doel 
niet worden begrepen. Hij is niet zedelijk doorzichtig. En toch is de 
staat ook zedelijk van aard. Zonder zedelijke grondslagen stort de 
staat ineen. De staat moet rechtvaardig zijn. De staat is geen schepper 
der cultuur, opvoeder, zedelijkheid of religie scheppende macht, maar 
hij moet dit alles steunen en beschermen. De proclamatie van den 
neutralen staat stamt uit het rationalisme en snijdt den levenswortel 
van den staat af. 22) 

Ondanks de onderscheidene religieuse gemeenschappen kan de staat 
religieus niet indifferent zijn. Zedelijkheid wortelt in de religie. Hoe 
wil de religieus indifferente staat het recht bedeelen. De staat heeft 
belang bij de vroomheid der burgers. 

Wanneer de bekleeder van het staatsambt, de eenvoudige burger. 
de partijleider niet naar den wil van God vraagt, doet hij onrecht. 23) 

Veel is er in de opmerkingen van BRUNNER, dat de aandacht ver
dient in onze dagen. Als altijd is hij scherp in zijn critiek en wat de 
verschijnselen aangaat, die het staatkundig leven in de historie doet 
zien, ontbreekt het niet aan klaarheid van oordeel. Zoodra het echter 
raakt aan den principieelen kant, treedt de onhoudbaarheid van zijn 
theologisch standpunt aan het licht. Hij wijst op de tweeslachtigheid 
van den staat, maar blijft daarin ook zelf steken. Hij geeft geen op
lossing. De Christen mag niet ja en niet neen zeggen tegenover het 
monster van staat en moet derhalve tegelijk ja en neen zeggen. De 
neutrale staat wordt veroordeeld, omdat de werkelijkheid aantoont, 
dat hij ten gronde gaat. Een Christelijke staat kan er niet zijn, omdat 
de werkelijkheid dien niet geeft. 

Er blijft voor den Christen volgens BRUNNER weinig anders over dan 
in de staatkunde te leeren, dat wij in een ellendige wereld leven. Indien 
een Christen Christen is, heeft hij dat echter reeds in eigen leven 
geleerd. Dientengevolge kan hij den staat als instelling Gods waar
deeren en zien. 

Maar nu komen wij aan het punt. In de eerste plaats moet op
gemerkt, dat men niet zonder bezwaar van den term staat gebruik 
maakt, gelijk BRUNNER doet. Hierin schuilt het gevaar voor een idea
lisme, dat zich evenzeer in het abstracte verliest als het idealisme, 

~ .............. ------------------~ 
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hetwelk hij bestrijdt. De Heilige Schrift spreekt van de Overheid als 
Gods dienaresse. Men kan niet zeggen, dat de staat of het staatswezen 
Gods dienaresse is, want dat is een onpersoonlijk subject. Het staats
wezen is tweeslachtig. Het steunt eenerzijds in de werkelijkheid van 
de gemeenschap, zonder welke de staat er niet wezen kan, maar die 
onderscheidene vormen aanneemt zonder nog dien van een staat te 
zijn. Anderzijds steunt het op de dwangmacht, welke met de zwaard
macht gegeven is en zonder welke de staat geen staat kan zijn. De 
dwangmacht sluit echter de gemeenschap niet uit. Zelfs in deze zondige 
wereld is de gemeenschap zonder dwang niet een gansch onbekende 
werkelijkheid, zij het ook, dat deze een zeer tijdelijk en onvolkomen 

karakter draagt. 
Dit is dan ook genoeg om de gedachte te vestigen op een gemeen

schap, die door de innerlijke harmonie van het zedelijk-geestelijk wezen 
van den mensch gedragen wordt en waarbij van geen dwangmacht 
sprake kan zijn. Daarom maakt de staat niet de harmonie, maar deze 
rust in de geestelijk-zedelijke zuiverheid van het menschelijk leven 
en de levensverhoudingen. 

De dwangmacht heeft een toevallig karakter en is er wegens de 
gebrokenheid van de zuivere geestelijk-zedelijke levensopenbaring, d. i. 
naar Christelijke belijdenis om der zonde wil en derhalve tot beteuge
ling van de ongebondenheid der menschen. In de zonde ligt alzoo het 
raison voor de dwangmacht of zoo men wil voor den staat, gelijk 
haar bestemming wordt uitgedrukt als beteugeling der zonde. 

Wordt die dwangmacht dienstbaar gemaakt aan idealen, die uit 
de zonde worden geboren, dan neemt de staat het karakter van een 
daemonisch monster aan. Dan wordt zij schoon tot een zegen gegeven, 
tot een vloek. Uit dien hoofde kan de dwangmacht niet ongebonden zijn. 

BRUNNER wijst daarop zijdelings, als hij betoogt, dat de staat reli
gieus niet indifferent kan zijn, omdat de zedelijkheid wortelt in de 
religie. De staat heeft belang bij de vroomheid der burgers. Wanneer 
de bekleeder van het staatsambt, de eenvoudige burger, de partijleider 
niet naar den wil van God vraagt, doet hij onrecht. 24) 

Als BRUNNER op deze wijze aan het hart van de zaak raakt, gaat 
hij van personen spreken. "De staat kan religieus niet indifferent 
zijn", is dan ook een zeer oneigenlijke spreekwijze. Altoos gaat het 
in de werkelijkheid om personen en levende betrekkingen tusschen 
personen. Volk en Overheid kunnen religieus niet indifferent zijn, 
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zonder dat de staat ten ondergaat. De zwaardmacht mag niet dienst
baar gemaakt aan een religieus indifferent ideaal. 

Staat, staatsbestel, staatswezen is ten slotte niet anders dan een 
systeem van betrekkingen tusschen Overheid, gemeenschappen van 
personen en personen en daarom in den grond der zaak zedelijk be
paald. Met dat al kan men aan den staat geen handelingen toeschrijven, 
want de staat is nimmer het subject van de zwaardmacht. Dat subject 
is de Overheid, waarom de Heilige Schrift ook de Overheid Gods 
dienaresse noemt, die het zwaard niet te vergeefs draagt. 

Wij zijn in onzen tijd wel zeer gewoon geworden aan dergelijke 
onpersoonlijke subjecten als vennootschap, firma, vereeniging, welke 
als rechtspersonen kunnen optreden. Zoo kan men den staat als rechts
persoon beschouwen en hij treedt ook als zoodanig op, doch zoodra 
het gaat om het subject van de zwaardmacht geldt het niet meer 
den staat als rechtspersoon, maar de Overheid. De staat regeert niet, 
spreekt geen recht, stelt geen wetten, handhaaft niet de orde, maar 
de Overheid. Omdat er is een Overheid, die al deze handelingen ver
richt en op haar gezag doet verrichten, is er een staat. 

De staat mag niet de incorporatie van een idee zijn en de staat 
is niet een natuurlijk organisme. Hij is een historische werkelijkheid, 
als er een Overheid is, die over een volk de dwangmacht dienstbaar 
maakt aan een saamleving, waaruit de wanorde wordt geweerd. 

Hij staat op een zedelijk fundament. Zijn grondslag is het zedelijk 
wezen van den mensch, zijn raison schuilt in het feit, dat de mensch 
zich niet naar zijn levenswet openbaart. Daarin rust de tweeslachtig
heid van den staat. Beschouwt men de zonde-natuur van den mensch 
als aan zijn creatuurlijk bestaan als zoodanig eigen, zoodat creatuur 
zijn het eigenlijke wezen der zonde is, dan kan de staat niet voor een 
toevallig verschijnsel gehouden worden. Immers dan behoort hij tot de 
creatuurlijkheid. 

Dan echter wordt de dwangmacht een moeilijk probleem. Wat men 
recht wil heeten, kan dan slechts positivistisch als evenwicht van 
machtsverhoudingen, of op de wijze van het idealisme als een evolutie 
naar het richtige recht worden gedacht. In het eerste geval kan er van 
een zedelijken grond van het recht niet gesproken en in het tweede 
geval ziet men zich voor de vraag gesteld: als er dan toch een 
"richtig recht" is, waarom men dit van nature niet kent en waarom 
men er niet naar leeft, Züodat een dwangmacht noodzakelijk is . 

.............. ----------------~-
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Zoo komt men weer op de zonde en het accidenteel karakter van 
de zwaardrnacht om de ongebondenheid te beteugelen terug. Maar 
dan ook brengt het zedelijk wezen mede, dat de vrije ontplooiing van 
het volksleven als uitgangspunt en grondbeginsel der saamleving geldt, 

zoodat de zwaardrnacht eerst optreedt, waar die vrije ontplooiing buiten 
het spoor loopt. Het zedelijk wezen echter vraagt ook om een autoriteit, 
die macht heeft de zwaardrnacht over het geestelijk-zedelijk wezen te 
gebieden, dat is, die macht heeft over leven en dood. Wie anders kan 
die Autoriteit zijn dan God de Schepper van hemel en aarde? 

Als BRUNNER heeft opgemerkt, dat in het staatkundig leven ook 
geestelijke en zedelijke factoren werkzaam zijn, is dit juist en de grond 

daarvan is geen andere dan deze, dat menschen, ook gevallen menschen, 
nog menschen zijn, zedelijke wezens en tot zedelijke vrijheid geroepen. 

In de ontplooiing van het geestelijk-zedelijk wezen van den mensch 
ligt de maatstaf der gezondheid van het staatswezen. In den weer
stand aan alles, wat zulks in den weg treedt, de kracht van het gezag 
en de sterkte van den staat. 

Uit een en ander volgt, dat de openbare rechtsorde slechts dan de 
norm der richtigheid kan aanleggen, zoo zij haar principium heeft in 
den eisch van het zedelijk wezen van den menseh. Die eisch wordt 
inderdaad slechts in de religie van Christus gekend en dus kan de 
Overheid niet alleen in het algemeen religieus niet indifferent zijn, 

maar zij kan niet onverschillig zijn ten aanzien van de Christelijke 
religie. Wil zij dat, dan doet zij onrecht. 

Uit dien eisch volgt verder de begrenzing van de Overheidstaak en 
haar bemoeienis. Uit het oogpunt van de haar toebetrouwde zwaard

rnacht kan men eenerzijds haar "plein pouvoir" niet betwisten, mits 
zij haar roeping meet aan de norm der zedelijkheid en de bestemming 
van haar macht: de beteugeling der ongebondenheid. 

Anderzijds is in datzelfde beginsel de begrenzing van haar bemoeie
nis en de richting van haar beleid gegeven: zij bevordere de vrije 

ontplooiing van het geestelijk en zedelijk leven des volks in zijn onder
scheidene geledingen en geve daaraan leiding. Het is zelfs zeer de 
vraag, of men een juist standpunt inneemt, zoo men tot regel wil 
maken: als de levenskringen in het volk niet naar plicht en roeping 
doen wat goed en noodig is, dan moet de staat het doen. In menig 

opzicht kan de Overheid haar dwingende macht aanwenden om de 
organen des volks tot handelen te nopen. 

! 
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In het licht der Christelijke ethiek wordt het tweeslachtig karakter 
van den staat verheven in de dubbele taak der Overheid: Haar positieve 
leiding en haar veto: Gij zult niet. 

Het ligt echter voor de hand, dat een staatkunde, welke op dezen 
grondslag steunt, niet alleen van een anthropologie uitgaat, welke 
met de data der Christelijke religie overeenkomt, maar, dat zij ook de 
norm der zedelijkheid naar de openbaring vasthoudt. 

BRUNNER zet de staatkunde voor het probleem, dat zij niet religieus 
indifferent mag zijn, maar hij ontkent de mogelijkheid van een 
Christelijken staat en van een Christelijke staatkunde. 

Zijn strijd tegen de wet ontneemt bovendien aan de staatkunde 
de norm des rechts. De Christen mag zich aan de politiek niet ont
trekken, moet naar verbetering streven, volgens BRUNNER, maar de 
wijze, waarop en de weg, waarlangs, laat hij aan hem en aan de 
omstandigheden over, zoo hij maar geen Christelijke staatkunde na
streeft, noch een Christelijke partij sticht. 

Nu is een Christelijke staat in dien zin, dat alle burgers Christenen 
zijn, schoon niet ondenkbaar, weliswaar een illusie. Reeds daarom is 
een reëele Christelijke staatkunde evenzeer illusoir. Dit sluit echter 
niet uit, dat de religieus-zedelijke grondslagen van het staatkundig 
leven en streven naar den eisch des geloofs worden erkend en naar 
vermogen gehandhaafd. Dit is meer positief dan slechts op te merken, 
dat de staat religieus niet indifferent kan zijn. 

Nog van een andere zijde dient het standpunt van BRUNNER be
naderd. Hij heeft gewezen op de positivistische en de idealistische 
beschouwing van den staat. Zoowel het een als het ander gaat uit 
van een staatsidee. Een idee is slechts een ding der gedachten, maar 
ook als zoodanig is het toch een werkelijkheid, welke men niet moet 
onderschatten. Wanneer daar een beduidende groep is, die zulk een 
idee aanhangt en deze in streven en leven verwerkelijken wil, neemt 
het leven allerlei vormen aan, die daardoor worden beïnvloed. 

BRUNNER spreekt er van, dat er achter de macht een wil is, de 
machtswil. Hierbij komt al weer uit, dat de staat niet het subject is 
van dien machtswil. Zulk een wil vindt zijn exponent in de Overheid 
en naarmate deze onder invloed staat van de politieke partijen is zij 
exponent van de gemeenschappelijke streefkracht der burgers, die zich 

....................... --------------~ 
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in de partijen vereenigen. Doch altoos gaat die wil op personen terug. 
De staat als zoodanig heeft geen wil. Wil het positivisme het recht 
dus zien als een evenwicht der machten, dan onderstelt het den strijd 
der partijstrevingen, welke uit den zucht naar verwezenlijking der 
onderscheidene ideeën opkomt. Zulk een beschouwing kan dus zeer 
wel gegrond zijn op een toestand, waarin het staatkundig leven ver
schijnt, maar daarmede is niet uitgemaakt, dat zij het wezen treft. 

De toets der critiek behoort aangelegd aan de strevingen der partijen 
en aan de idee, waardoor zij zich laten leiden. Deze vallen onder 
critiek van het zedelijk bewustzijn en indien zij verwerpelijk worden 
bevonden, moet daaruit volgen, dat de staatkundige structuur, welke 
daarvan het resultaat is geworden, niet deugt. 

Het behoeft niet te worden gezegd, dat ook de idealistische staats
idee onder dezelfde critiek valt. De strijd om het "richtige" recht, dient 
evenzeer te worden getoetst aan de zedelijke normen omtrent het recht. 

In de practijk werpen zich, zooals reeds werd opgemerkt, de onder
scheidene strevingen in den strijd. 

Uit dien hoofde wordt het gansche proces van de geestelijke ont
wikkeling des volks bij de staatkunde betrokken, geheel in overeen
stemming met de opmerking van BRUNNER, dat zij niet indifferent 
kan zijn ten aanzien van de religie. De centrale beteekenis van de religie 
is nu eenmaal oorzaak, dat het standpunt, hetwelk men ten opzichte 
van haar inneemt, het geestelijk leven in alle deelen beheerscht. 

Zoodra men dus zijn idealisme laat varen en de werkelijkheid 
schouwt in het licht der religie van Christus, wordt de beoordeeling 
een geheel andere. Die werkelijkheid, zooals zij zich voordoet in de 
politieke toestanden, moet worden gemeten aan den eisch niet aan 
den staat, maar aan de staatkunde, d. i. aan het staatkundig beleid, 
door de zedelijke principiën gesteld. 

Dit is door en door een zedelijk vraagstuk. Niet, hoe moet de 
staat zijn, maar hoe behoort de staatkunde te zijn, is de vraag. 
BRUNNER spreekt voortdurend over den staat. In de ethiek behoort 
men te spreken over de staatkunde. Als de staat een daemonisch 
monster kan worden genoemd, is dit een gevolg van een onjuist staat
kundig beleid. De staat kan zulk een verschijningsvorm alleen aan
nemen, als daarin daemonische machten tot heerschappij zijn gekomen, 
welke het staatkundig beleid heeft te beteugelen en te onderdrukken. 
Dat nu is juist de roeping der zwaardmacht. 
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Wanneer dergelijke machten opkomen en zoozeer tot heerschappij 
geraken, dat de staat dientengevolge ten ondergaat en het overheids
gezag in crisistoestand gaat verkeeren, kan dit slechts bewijzen, dat 
de staatkunde haar roeping niet heeft vervuld en de verantwoordelijke 
Overheid in gebreke is gebleven. 

Het is ongerijmd dat een staatkunde naar den ondergang van den 
staat voert. Zij heeft er op bedacht te zijn, dat zij geen machten 
duldt, wier streven in strijd is met de instandhoudnig van den staat. 

Men kan hier niet schouderophalend op de historische ontwikkeling 
wijzen, als kon men er niets aan doen. Verklaren hoe het zoo geworden 
is, valt niet zwaar. De historie bewijst, dat men een staatkunde ge

volgd heeft, die instede van haar bestemming te vervullen, den staat heeft 
stukgemaakt en het gezag in een toestand van crisis heeft gebracht. 

Die staatkunde is daarmede veroordeeld en met haar de Overheden, 
die haar hebben gevolgd. De verantwoordelijkheid rust op degenen, 
die de zwaardmacht hebben dienstbaar gemaakt aan de verwezen
lijking van idealen, waartoe zij niet is gegeven, ja veelmeer, tot be
strij ding waarvan zij gegeven is. 

Daarom treedt niet alleen het vraagstuk van de begrenzing der 
overheidsmacht op den voorgrond. Zij heeft zich aan overschrijding 

der grenzen bloot gesteld, omdat zij haar positieve roeping vergat, 
welke daarin ligt, dat zij de daemonische machten, die uit het volk 
opkomen, keert en onderdrukt. 

En dat kan zij alleen, wanneer zij zich harer goddelijke roeping 
bewust blijft. Doet zij dat niet, dan valt zij daaraan zelf ten prooi en 
met haar het volk, waarover zij is gesteld. 

Het is dwaasheid te meenen, dat de Overheid geen taak zou hebben 
ten aanzien van de geestelijke ontwikkeling des volks. Men kan dan 
ook wel staatkundige theorieën hooren verkondigen, die zulks beweren, 
maar in de practijk is er geen staatkunde, welke zich onthoudt van 
invloed op het geestelijk volksbewustzijn uit te oefenen. Dit toch is 
juist de oorzaak geworden van een doorwerking van staatsidealen, die 
tot de algemeene ontwrichting van het leven hebben medegewerkt. 
AIleen ter wille van het algemeen belang is het reeds noodig, dat 
de staatkunde het geestelijk proces doorschouwt en daarin de gezag
ondermijnende en staatsgevaarlijke beginselen onderkent om hun door

werking te keeren. De staatkunde moet tegen de daemonie waken en 
haar onderdrukken. 

~ ................ ------------------
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Wie dan ook beweert, dat de Overheid geen taak zou hebben ten 

aanzien van het geestelijk leven der natie, pleit gewoonlijk tegen 

bescherming van een geestesrichting, welke hem terecht of ten onrechte 

ongewenscht voorkomt. Zulke beweringen komen uit den partij

strijd op. 
Het is dan ook onvoldoende als BRUNNER slechts op de gevaren 

van 'centralisatie der staatsmacht en op de noodwendigheid van de 

vrije ontwikkeling der sociale levenskrachten wijst. Een staatkunde, 

welke aan den eisch voldoet, moet weten, waar zij haar veto doet 

hooren en waar zij halt maakt met haar bemoeiingen. Zij is er slechts 

ten halve mede gebaat, wanneer BRUNNER haar toeroept, dat zij 

religieus niet indifferent kan zijn. Dat is trouwens geen enkele staat

kunde. Het zegt iets meer, als hij de dragers van de macht en de 

partijleiders toeroept, dat zij onrecht doen, als zij niet naar Gods wil 

vragen. 
Maar dan moet er ook een weg zijn om Gods wil te kennen, opdat 

de staatkunde zich daarnaar richten kan. En hier nu laat BRUNNER 

slechts een onzeker geluid hooren. Hij laat den staatsman, die van 

hem leeren wil in den steek. Hij moet zich zelf maar redden. 

CALVIJN laat een andere stem hooren. Hij kent de religie als een 

immanente werkelijkheid, welke haar richtsnoer vindt in de Godsopen

baring. Bij dat licht doorschouwt hij het leven en ontdekt hij de roeping 

der Overheid. En wijl hij zijn standpunt heeft in de zuivere religie, 

heeft hij ook een helderen blik op de zedelijke verhoudingen. Zoo is 

hij een leermeester geworden van degenen, die den strijd hebben 

ingezet voor de vrijheid des gewetens en de vrijheden des volks en 

die de Overheden er aan hebben herinnerd, dat de bescherming der 

vrijheid niet wordt bevorderd door de vrijlating van de geestelijke 

krachten in het volksleven, tenzij de ongebondenheid der menschen 

worde beteugeld. De historie in het land, waar de invloed dezer begin

selen doorwerkte, heeft getoond, dat de schoonste vruchten der cultuur 

daaraan ten deel vielen. 
Een staatkunde, welke de les der historie ter harte neemt, zal goed 

doen bij den grooten reformator haar licht op te steken, om te ver

staan, wat het zeggen wil, dat de Overheid Gods dienaresse is en dat 

het een dienaresse Gods betaamt Gods wet en ordinantie in acht te 

nemen voor haar beleid om een volk te regeeren. 
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De Christen en de staatsvorm. 25) 

Er is geen Christelijke staatsvorm, zoo besluit BRUNNER. Voor zoover 

het alleen om den vorm gaat, is dat juist. CALVIJN heeft dat ook reeds 
opgemerkt. Iedere staatsvorm, welken de Overheid vindt, kan dienen, 
zoo men slechts begrijpt, dat het staatkundig leven door den Christe
lijken geest zal worden geregenereerd en dit niet zonder ook den vorm 
aan te tasten. Democratie en absolutisme zijn de actueele vormgevende 
principia en BRUNNER acht het de taak van de ethiek om niet het 
accent te zetten. 

Men kan dat van hem verwachten, doch het moet klaar zijn, dat 
een staatkunde, welke uitgaat van de belij denis: de Overheid is Gods 
dienaresse, tegelijkertijd het axioma van absolutisme en democratisme 
verwerpt. Het is veelmeer des Christens plicht de leer der souvereiniteit 

Gods zeer sterk te accentueeren. 
BRUNNER formeert de stelling, dat de beste staatsvorm uit het 

staatsdoel moet worden gevonden. 26) Deze stelling kan in haar alge
meenheid zeker niet aanvaard. Hoe stelt men het staatsdoel ? Hij laat 
echter ruimte voor de bezinning op de scheppingsmatige grondslagen 
van den staat. 

Dit nu gaat langs de zaak heen. De scheppingsmatige grondslagen 
van den staat zijn toch juist dezelfde, die er ook zouden zijn, indien er 
geen staat ware. Het gaat om het doel van de Overheid als instituut. 

De staat op zich zelf heeft geen doel. Hij is resultaat. 
BRUNNER omschrijft het doel van den staat als: vorming der volks

gemeenschap als zoodanig. Ook dit kan niet juist zijn, want de ge
meenschap is in de schepping gegrond en de staat niet. De gemeen
schap is één der steunpunten van den staat, hoe kan dan de staat de 
vorming der gemeenschap bedoelen? Het doel kan geen ander zijn 
dan de grondslag, waarop hij steunen moet, d. i. de sociale natuur 
van den mensch te beschermen en dat doet hij door de verbrekende 
machten geen kans te geven. Altijd weer komt men op hetzelfde 

staatsraison: de zonde. Beteugeling der ongebondenheid is de eenige 
bestemming. 

BRUNNER hinkt op twee gedaohten. Democratie en absolutisme 
hebben ieder wat goeds. Hij onderscheidt een zakelijk doel: het 
welzijn der natie, en als hij daarop ziet, moet hij de voorkeur geven 
aan een regeering van weinigen, die verstand van zaken hebben. 
Anderzijds ziet hij een doel in de breedst mogelijke gemeenschap, 
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allen deel aan de verantwoordelijkheid van den staat, en dan komt 
hij weer tot de democratie. Zijn conclusie ligt voor de hand: in uit
weging van die twee tegen elkander moet de relatief beste vorm ge
vonden worden. 27) 

Gaat hij van de boosheid uit, dan komt hij tot dezelfde slotsom. 28) 
Voor den Christen laat hij weer de taak om den weg te vinden tus

schen die twee en te waken over het gezag en de gemeenschap. 29) 
Het eigenlijk vraagstuk door BRUNNER hier aangesneden wordt door 

hem zelf aangeduid als rakende de verhouding van de "Ieidenden en 
geleid wordenden" . Dat is dus de verhouding tusschen Overheid en 
Overheden ter eenre en het volk ter andere zijde, maar dan ook de 
leidende organen in de sociale levenskringen en die kringen zelf. 

Al deze verhoudingen vallen ten slotte onder zedelijke waardeering 
en als zoodanig aan normen gebonden. Die normen beschermen niet 
alleen de persoonlijkheid in alle betrekkingen, waarin zij verkeert, 
maar stellen tevens de grenzen aan het gezag, dat alleen in die normen 
zijn kracht vindt. 

Door de eerbiediging der normen wordt de staatsvorm bepaald, 
doch men zal die slechts kunnen eerbiedigen, zoo men ze kent. Der
halve zal de staatkunde zich op die normen hebben te bezinnen, zooals 
zij in de religie der openbaring gegeven zijn. De vormen kunnen ver
schillen, maar de norm blijft. Doch zooals wij reeds eerder hebben 
opgemerkt, het standpunt, dat BRUNNER tegenover de wet Gods en 
het Woord Gods inneemt, schijnt hem niet toe te laten de geopenbaarde 
normen ook theoretisch aan te leggen. Daarop berust ook zijn afwij
zing van de Christelijke staatsideeo'30) Welbeschouwd is dit onlogisch 
en onwerkelijk, want het is niet moeilijk aan te wijzen, dat zijn be
oordeeling van zaken practisch telkens weer wordt bepaald door de 
Christelijke zedewet. 

De Christen en dwang. De oorlog. 31 ) 

De oorlog is een ethisch probleem. De oorlog behoort tot het wezen 
van den staat, zoolang hij geen beter middel tot bescherming van het 
recht heeft. Principieel, absoluut pacifisme is Doopersche utopie en 
ident met anarchie. Zoo stelt BRUNNER het tijdlooze oorIogs
probleem. 32) 

Het gaat hier dus om de zwaardrnacht naar buiten, de zelfhand
having van den staat temidden van anderen. De veroveringskrijg wordt 
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in overeenstemming met de Christelijke traditie niet als rechtvaardig 
erkend. Het geldt den oorlog als noodweer. 

Dan echter stelt BRUNNER het probleem in het bijzonder: de oorlog 
in onzen tijd. In levendige kleuren schetst hij de veranderde situatie 
en het allesvernietigend karakter van den hedendaagschen krijg, ten
gevolge van de ontwikkeling der oorlogstechniek. Overwinnaar en 
overwonnenen zijn beiden verloren. 

De afschaffing der moderne oorlogsmiddelen is eerste levensvraag 
der menschelijke cultuur. De huidige oorlog beteekent zelfmoord der 
natie. 33) 

Het probleem van den huidigen krijg stelt bij de beschouwing der 
geschiedenis een ander: de bevordering der internationale eenheid. In 
dit stadium is geen ethische rechtvaardiging van den oorlog meer 
mogelijk. 34) 

BRUNNER gelooft niet, dat de strijd der volkeren verdwijnt, maar 
hij gelooft, dat de oorlog aan het verdwijnen is en door een anderen 
strijd tusschen de volkeren zal worden vervangen, al spreekt hij zich 
over het hoe niet uit. 35) 

Een oude ordening staat overleefd te worden, een nieuwe is in 
wording. BRUNNER ontleent aan deze visie een argument om de dienst
weigering in bescherming te nemen en wel als nog niet erkenden dienst 
aan den staat. Daarmede wil hij niet een algemeen uit te spreken 
zedelijk recht der revolutie verdedigen, maar hij meent, dat hier een 
noodwendigheid is, waaraan de Christen zich niet kan onttrekken. 36) 

Hij acht dit gerechtvaardigd als gehoorzaamheid aan God. 
Het geeft een eigenaardigen blik op zijn denken, als hij nu wel een 

positieve gedragslijn voor den Christen verdedigt, terwijl hij toegeeft, 
dat daardoor de anarchie tot principe wordt verheven en de basis 
van het zedelijke wordt vernietigd. Dat is het gevolg van een methode, 
die uit de historie klaarder wil verstaan, wat God wil dan uit Zijn 
Woord. Hier treedt weder bijzonder aan het licht, dat BRUNNER op 
twee gedachten hinkt. Hij wil het leven in den tijd zien als natuurlijk 
en onder natuurlijke orde en dat in onderscheiding van het genade 
leven. Van het geloof naar de practijk des levens is er geen weg. 
Daarom geen Christelijke staatkunde. Desondanks adviseert hij, zooals 
hier, tot een daadwerkelijk optreden tegen de orde. 

Hij meent hiermede de komende orde te bevorderen en de cultuur 
tegemoet te komen. Een cultuur gaat echter aan de consequenties harer 

................ ----------------~ 
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strevingen ten onder. En men is weIIicht niet ver van de waarheid, zoo 
men de moderne oorlogvoering als een zoo danig verschijnsel neemt. De 
afschaffing van de moderne oorlogsmiddelen acht BRUNNER een levens

vraag der menschelijke cultuur, doch o. i. zal alleen regeneratie der 
cultuur tot zulk een afschaffing kunnen leiden. En deze kan alleen een 
vrucht van nieuwe religieuse levenskracht zijn. Terwijl BRUNNER dit 
eenerzijds toegeeft en erkent, is zijn ethiek niet bij machte de waarde 
en beteekenis daarvan voor het practische leven aan te wijzen. 

De Christen en het strafrecht. 37) 

BRUNNER acht de bescherming der gemeenschap door het strafrecht 

natuurlijk niet problematisch, doch hij vraagt naar den modus quo. 
Daarbij betrekt hij de idee der verzoening. Het strafrecht mag niet 
alleen in utiIistischen zin worden toegepast. Weliswaar moet de schul
dige boeten. Maar wie is de schuldige? En in dit verband spreekt hij van 

de gansche causaalreeks van het misdrijf. Uit die reeks houdt men alleen 
den dader vast, terwijl de eerste en hoofdschuldige de gemeenschap is. 

Wie de gedachte der erfzonde ernstig neemt, moet bij ieder mis
drijf, dat hem ter oore komt, gevoelen: ik heb het slechts aan Gods 
genade te danken, dat ik geen misdadiger ben geworden. Wie zoo 
denkt, vergaat de lust om te eischen, dat een overtreder in den traditio

neelen zin zal "boeten". 38) 

BRUNNER vindt, dat de wijze, waarop men met misdadigers omgaat, 
weinig tot hun verbetering bijdraagt. Hij zou willen, dat de gemeen
schap met den misdadiger mede haar schuld boet. Het is wederom 
als altijd, eenerzijds wil hij humaniseering van het strafrecht, ander

zijds gaat hij met de conservatieve leer mede: de schuldige moet ge
straft worden. De oplossing wil hij vinden in een systeem van dwang
opvoeding. Zulk een systeem is duur, maar daarin zou dan ook de 

boetedoening der gemeenschap bestaan. 
De doodstraf kan in zulk een systeem geen plaats meer vinden. 

Desniettemin moet de staat het recht behouden van de doodstraf, 
want heft men dat op dan heft men den staat op. 39) Ook hierin wil 
hij weer twee dingen gelijk: het recht handhaven, maar de practijk 

afschaffen. 
Zoo laat BRUNNER ons ook hier in het probleem steken. Wij willen 

niet tegenspreken, dat het rechtswezen nog sterk belast is met de 
Romeinsche rechtsgedachte, 40) zood at er nog steeds aanleiding is 
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zich te bezinnen op de principiën der Christelijke ethiek, die ook op 
de rechtsbeschouwingen regeneratief kunnen werken. Maar ook dan 

zal men een meer positief standpunt aangaande de geopenbaarde wet 
Gods innemen dan BRUNNER. 

Twee voorname dwalingen constateert BRUNNER: de valsche ver
wereldlijking van den staat en de valsche afzondering van de wereld. 

De Christen politicus komt er bij BRUNNER slecht af. 41) En toch mag 
de Christen zich politiek niet onthouden. Wat BRUNNER onder een 

Christen verstaat, valt niet gemakkelijk te zeggen, maar het zal velen 

toch vreemd in de ooren klinken, als zij vernemen, dat volgens hem 

een Christen zelfs Fascist of Bolschewist kan zijn, wanneer men deze 

beide richtingen naar hun zuiver zakelijk politiek doelwit beoordeelt. 

Theoretisch geeft hij toe, dat de genoemde ideologieën met het Chris
tendom onverzoenlijk zijn, maar het heidendom van het eerste en het 

atheïsme van het tweede behoeft den Christen niet altijd te verhin

deren mede te doen. Mogelijk is ook, dat niets doen het eenig zede
lij ke is. 42) 

In geen geval echter is een "Christelijke" partij, een "Christelijk" 
program mogelijk. De staatkunde is te zeer met de eigenwettigheid 

der gevallen wereld belast. Als Christen in een staat leven is voor alles 

op een nieuwe wereld hopen, waar alleen de macht der liefde heerscht. 

Dat alleen kan hem helpen om in deze booze wereld zijn plicht 
te doen. 43) 

In deze conclusie treedt duidelijk aan den dag, dat het uitgangspunt 

van deze beschouwing geen recht doet aan de religie der Heilige 
Schrift. Deze stelt den eisch der wedergeboorte en leert daaromtrent, 

dat zij als een daad Gods door de werkzaamheid van den Heiligen 

Geest een immanente werkelijkheid is, die ook op de cultuur haar 

levenskrachten doet uitgaan. Aan de miskenning van deze wer

kelijkheid moet worden toegeschreven, dat BRUNNER in gebreke blijft 
een positieve Christelijke ethiek te ontwikkelen. 

De Christen en de cultuur. 44) 

BRUNNER meent, dat het zijn taak niet kan zijn de betrekking tus
schen het Christelijk geloof en de cultuur in het algemeen te onder

zoeken. Dat is heel jammer, want dat zouden wij nu juist van hem 
willen hooren. 
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Hij nadert voorts tot zijn onderwerp met een beperkt begrip van 
cultuur: wetenschap, kunst en vorming (opvoeding en onderwijs). 

Verder deelt hij mede, dat hij cultuur van uit haar relatieve auto
nomie wil verstaan. Cultuur wordt niet door de zedelijkheid voortge
bracht,al heeft zij daarmede een betrekking. De cultuur wortelt in 
een geestelijken natuurdrang. Derhalve heeft de cultuur haar grond in 
de scheppingsmatigen aanleg van den mensch. Cultuur is goddelijke 
gave en taak. De mensch is zedelijk wezen. 45) 

De vrijheid noemt hij de eigenlijke substantie der rede. Deze vrijheid 

in formeelen zin is een zijde van de gelijkenis Gods, welke door den val 
niet verloren kon gaan. 

De materieele vrijheid is verloren gegaan. De mensch is zondaar, 

eigenlijk onmensch. 
Zoo is ook de autonomie wezenskenmerk der rede en dus ook der 

cultuur. De rede is wezenskern van den mensch. 46 ) 

Daar is in deze beschouwing van BRUNNER een en ander, dat theo

logisch gezien niet door den beugel kan. Cultuur drijven is zijn godde
lijke bestemming vervullen door den arbeid der rede. Formeel zou men 
daarmede vrede kunnen nemen. Het gaat echter om den zin. Kan men 
dit zonder meer aanvaarden als arbeid uit den autonomen rededrang, 

een geestelijke natuurdrift, zooals hij zegt? Als wij daartegen opkomen, 
heeft dit niets te maken met de erkenning van een wetmatigheid der 
rede. BRUNNER wil een stuk cultuurleven afzonderen, dat op zijn nauwst 
betrokken is met den redearbeid, in de eerste plaats de wetenschap, 
als een autonoom gebied. Hij kan daarbij echter nimmer ontkomen 
aan haar verwantschap met de philosophie. Doch dit is op zich zelf 
reeds voldoende om zulk een beperking van het cultuurleven van de 
hand te wijzen, aangezien de philosophie een alles omvattend weten 
nastreeft. Haar geschiedenis toont aan, dat de betrekking van dezen 
redearbeid met religie en ethiek van primaire beteekenis is. 

BRUNNER zelf heeft trouwens beweerd, dat ethiek met de mensche
Iijke existentie gegeven is en dat de ethiek wortelt in de religie. De 
centrale beteekenis der religie laat derhalve zulk een cultuurbeperking 

niet toe. 
BRUNNER kan zich dan ook van dat verband niet losmaken. De 

mensch is op God betrokken, als zoodanig geschapen, hij is niet een 
in zich zelf rustend wezen. 47) En dan gaat hij voort over het geloof. 
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Zonder rede kan de mensch niet gelooven, al is de rede niet de eenige 
voorwaarde. De materieele voorwaarde is het Woord Gods. Wanneer 

daarmede bedoeld wordt openbaring, de openbarende daad Gods, kan 
dat zoo worden gezegd, doch men diende daarbij te wijzen op de 

noodzakelijkheid der wedergeboorte. Door de vrijheid der rede kan 
de mensch ook niet-gelooven en dan verheft hij de relatieve autonomie 

der rede tot absolute, zoo vervolgt BRUNNER. Hij wil als God zijn. 
Door deze emancipatie in de zonde wordt de cultuur medebepaald. 48) 

Volkomen terecht merkt BRUNNER op, dat daarmede het bewustzijn 

der persoonlijkheid opgaat in een valsche idee der onpersoon

lijkheid. 
Intusschen spreekt hij van een emancipatie der rede van het geloof, 

een voorstelling, die aanleiding geeft tot de conclusie, dat de religie 

toch inderdaad de grond der cultuur is. Alleen daardoor kon eman
cipatie der rede de cultuur toch in haar tegendeel verkeeren. 

BRUNNER grondt op dit laatste het critische neen des geloofs tegen 

de cultuur. 49) Het geloof is an sich evenweinig een vijand der cultuur, 

als God een vijand der rede is. 50) Maar de zonde draagt den glans 

van geestelijkheid en is daarom zoo verleidelijk. Dat is alles juist, 

hoewel BRUNNER gevaar loopt de verabsoluteering der rede ook op 

de zonde over te brengen en deze eveneens te verabsoluteeren. 51) 

De erkenning van de emancipatie van den mensch uit Gods hand 

en daarmede inclusief van de beteekenis der religie voor de cultuur, 

zou doen verwachten, dat deze onder de leiding der genade Gods ook 

in het leven van den gevallen mensch weder tot haar recht ware ge

bracht. BRUNNER trekt ook hier de scheiding door. 

Hij acht het geen zaak van den geloovige om cultuur te drijven. De 

verabsoluteering der rede te zien is nog geen overwinning daarvan. 

Hij moet echter meedoen, want cultuur drijven is moeten, en hij moet 

meedoen naar de eigenwettigheid der cultuur. Hij kan geen Christelijke 

cultuur voortbrengen. Het geloof is slechts regulatief principe, maar 

zoo iets als Christelijke kunst, wetenschap, vorming kan het evenmin 

nastreven als een Christelijke staatkunde. 
Het zwakke punt in deze beschouwing is in de z.g. eigenwettigheid 

der cultuur gelegen, een begrip dat feitelijk neerkomt op de eigen

wettigheid der zonde voor dit ondermaansche bestaan. Tegenover de 

emancipatie der rede van het geloof, zooals de zonde door BRUNNER 

wordt geïnterpreteerd, ontkent hij zoo niet de mogelijkheid dan toch 
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de immanente werkelijkheid eener renovatio, waarbij de religieuse en 

zedelijke verhoudingen weder in het rechte licht verschijnen. 

Dientengevolge gaat zijn beschouwing mank aan een neiging tot 

naturalisme, gelijk in zijn leer eener autonome cultuur kan worden 

opgemerkt. 

Daarom onderscheidt hij telkens het "natuurlijke" van het ethische. 

Wetenschap is iets, dat niet uit een zedelijken drang, maar uit een 

geestelijk-natuurlijken drang opkomt, een autonoom levensgebied. 52) 

Het is duister, hoe een geestelijk-natuurlijke drang van een ethischen 

kan worden losgemaakt, terwijl hij zoo juist heeft opgemerkt, dat 

wetenschap uit het handelen ontstaat en als zoodanig onder zedelijke 

norm verschijnt. 53) Kennis der wereld geeft den mensch geestelijke 

vrijheid over haar en heerschappij. Wij vragen nog eens, hoe kan 

BRUNNER van een geestelijk-natuurlijken drang spreken, van geestelijke 

vrijheid en heerschappij en dan nog het zedelijke afzonderen? Gees

telijk-natuurlijke drang kan moeilijk wat anders beteekenen dan drang 

van 's menschen geestelijke natuur. Men kan daaraan toch het zedelijk 

karakter niet ontzeggen. 

Wetenschap vraagt niet naar het goede, maar naar het ware, heeft 

BRUNNER opgemerkt, maar het geloof weet, dat het ware en goede 

een gemeenschappelijken oorsprong hebben. 54) Aangenomen, dat men 

de wetenschappelijke vraag zoo kon stellen, blijkt nog al te zeer, dat 

het ware door de autonome rede slechts zeer relatief en bij benadering 

wordt gekend. De autonomie strekt zich weinig verder uit dan tot het 

feit, dat men bij dezelfde gegevens tot eenzelfde conclusie komt. Bij 

verandering der gegevens valt de conclusie. Een wetenschappelijke 
waarheid wordt dan ook heel gemakkelijk tot een abstractie van waar

nemingen, een objectiveering van verschijnselen, welke uit het verband 

des geheels worden gelicht. Dat gevoelt BRUNNER zelf ook, als hij 

aan de wetenschap, welke waarheid en objectiviteit verwisselt, een 

doodelijke werking toeschrijft. De wereld wordt tot een verzameling 

van doode elementen gemaakt. 55) Het spreekt van zelf, dat dan ook 

het zedelijke er uit is verdwenen. Maar dan heeft men ook de weten
schap ontzield. Wanneer BRUNNER dit bedoelt, gelooven wij, dat hij 

recht heeft. 

Hij wijst althans op de schromelijke gevolgen, welke zulk een weten

schappelijke methode voor die takken van onderzoek heeft, welke den 

mensch betreffen: psychologie, oeconomie, sociologie, paedagogie. 

A. St. 3-m. X 25 
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Staatslieden, opvoeders, juristen, oeconomen zouden, indien zij zich 
door de resultaten van deze wetenschappen lieten leiden, ervaren, dat 
zij op de werkelijkheid niet passen." 56) 

Daarom wil BRUNNER den nadruk op de persoonlijkheid zien gelegd 
en op het feit der verantwoordelijkheid. Hij vindt het onzin om van 
Christelijke mathematica of physica te spreken, maar hij vindt het 
geen onzin om van een Christelijke anthropologie, of zelfs van een 
Christelijk begrip van het huwelijk, het recht, en den staat te spreken 
ofschoon het autonome element van het wetenschappelijke denken 
nergens ontbreekt. 57) BRUNNER streeft zich zelf hierin schier voorbij. 
Hij laat er echter onmiddellijk op volgen, dat een Christen de fouten 

van de wetenschap niet krachteloos kan maken. Hij kan slechts strijden 
tegen wetenschappelijke dogmata en de overschatting der wetenschap. 

Ten slotte eindigt hij met de opmerking, dat ware wetenschap toch 
iets van een eerbied gebiedend ethos heeft en wijst op den vloek van 
het intellectualisme. 58) 

De kunst. 
De kunst is meer vriendelijk dan vijandig jegens de religie. 59) 

Kunst zoekt het volkomene, dat niet voorhanden is. Zij heeft meer met 

de verlossing dan met de schepping van doen. Het betere, vrije, waarop 
de kunst gericht is, is echter geen werkelijkheid maar phantasie. Daar
om steekt in de kunst het gevaar den schijn voor de werkelijkheid te 
nemen. Gelijk het intellectualisme de wetenschap begeleidt, zoo het 

aestheticisme de kunst. Dit laatste omschrijft BRUNNER als een ge
noegen nemen met de vrijheid van den schijn. Maar dat behoort even 
weinig tot de kunst, als intellectualisme tot de wetenschap. 60) 

BRUNNER meent voorts, dat de Christelijke religie en inzonderheid 
ook het Gereformeerd en Luthersch Christendom niet afkeerig van de 

kunst is. Hij wijst op de Duitsche muziek en de Hollandsche schilder
kunst. Het puriteinsche standpunt is wel is waar een ander, maar hij 
meent, dat er een diepe kloof is tusschen het puritanisme en de gere
formeerde religie. 61) Verder spreekt hij zich daarover niet uit. 

BRUNNER bestrijdt echter de meening, als zou de kunst b.v. de 
muziek, beter dan het menschelijke woord, middel voor Gods Woord 
kunnen zijn. 62) 
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De vorming. 63) 

De vorming, d. i. de vaardigheid tot vorming in de van God
geschapen natuur van den mensch is gave Gods en dus onze taak. 
In de opvatting van deze taak onderscheiden zich weder de twee wijs
geerige hoofdrichtingen: naturalisme en idealisme. Naturalisme wil 
aanpassing aan de gegeven werkelijkheid. Terecht wijst BRUNNER er 
op, dat ook daaraan een idee ten grondslag ligt, welke als normatief 
wordt aangenomen. 

Het idealisme heeft zelfs de idee van de vorming sedert SOCRATES 

en PLATO tot zijn thema gemaakt: de ontwikkelingsmogelijkheden, die 
in den mensch liggen. 

Het idealisme treft de critiek, dat het abstraheert en buiten de werke
lijkheid staat. Het naturalisme wordt gedrukt door zijn causaal-zake
lijke visie op de werkelijkheid, evenzeer een abstracte. 64) 

Eenerzijds heeft de vorming te doen met de vraag, wat de mensch 
zijn moet, welke beantwoording vindt in verband met geloof of wereldbe
schouwing. Anderzijds is de vorming evenals kunst en wetenschap een 
autonoom levensgebied, hoewel BRUNNER er onmiddellijk aan toevoegt, 
dat de autonomie hier veel meer relatief is dan in de wetenschap. 65) 

Zoodra het aan het ethos raakt, houdt de zakelijke autonomie op en 
gaat men op het terrein des geloofs over. Vorming is niet alleen een 
somma van bekwaamheden. Dat is zelfs niet het wezenlijke. Zij heeft 
te doen met den mensch als eenheid, als geheelheid der persoon. De 
Christen ziet het menschzijn van den mensch anders dan eenige andere 
wereldbeschouwing. Daarom verstaat hij ook onder vorming wat 
anders. Van uit dit principe is er aanleiding tot correctie van de idea
listische en de positivistische idee. 

Het idealisme is niet realistisch, niet persoonlijk, niet sociaal, maar 
individualistisch. 66) 

Toch is er een waarheid in het idealisme van PLATO. Er is een 
apriori, een rijk der ideeën. Men kan den mensch slechts begrijpen in 
betrekking tot de transcendentie zijner idee. In alles, wat tot de gees
telijke natuur van den mensch behoort, heeft het idealisme en de daarop 
gebouwde vorming een paedagogisch recht, zoo meent BRUNNER. 67) 

De fout van het idealisme is echter, dat het deze waarheid absoluut 
maakt. De abstracta zijn noodig voor de cultuur, maar de cultuur 
staat onder den mensch en niet boven hem, dat alles moet dienen en 
niet heerschen. 68) 
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Gehoorzaamheid en verantwoordelijkheid niet aan de autoriteit eener 
idee is de zin der vorming, want de betrekking van het subject tot de 

idee is altoos een betrekking tot iets van het subject zelf. Het moet 
een betrekking zijn tot een concrete autoriteit. Deze behoort tot het 

terrein des geloofs. 
Het geloof staat echter buiten de vorming. Het is regulatief principe. 

Vorming is een wereldlijke aangelegenheid. Als zoodanig valt zij 
onder Gods gericht. De kerk is geen opvoedingsinstituut. Er is een 
diepgaand onderscheid tusschen kerkelijk en cultureel handelen. Des
ondanks kan men niet van een scheiding spreken. Ook het onderricht 
in de religie is aan de algemeene onderwijsregels onderworpen. 

Opzettelijke vorming is opvoeding. Deze is aan het gezin, niet in de 
eerste plaats aan school en staat. 

De tweede plaats is aan de gemeente en niet aan den staat. De ge
meente is uit ethisch oogpunt een zelfstandige grootheid. Haar functie 

is die van een tusschenlid tusschen gezin en volk. BRUNNER acht ook 
de schoolgemeente, wij zouden zeggen: de schoolvereeniging, de wette
lijke draagster van het schoolwezen. 69) Terecht verwerpt hij de staats
schooI als product der Aufklärungsideologie. 70) 

De neutrale school is een hersenschim. 71) De Christelijke school 

houdt hij onder sommige omstandigheden voor noodwendig, maar dan 
een noodwendig kwaad. 72) De volksgemeenschap, welke scholen 

sticht, moet zelf door den Christelijken geest bepaald zijn. 73) 
Hij prijst echter de doorwerking der Aufklärung in de losmaking der 

school van de kerk. De confessioneele school is nog minder wensche
lijk dan de staatsschool. Deze past slechts in de Roomsche gedachten
wereld. 74) 

Wij gaan den gedachtengang van dit hoofdstuk niet nader analy
seeren, aangezien de principieele zijde bij de behandeling der kerk naar 
voren treedt. Het is voor zich zelf duidelijk, dat de strijd tegen het 
absolutisme BRUNNER ten aanzien van de school en de opvoeding tot 
stellingen beweegt, die niet vreemd zijn aan antirevolutionaire ge
dachten. Anderzijds voert hetzelfde beginsel hem in het veld tegen 
confessionalisme en dies is het merkwaardig, dat hij de staatsschool 
minder ongewenscht vindt dan de confessioneele school. Hij wil nu 
eenmaal geloof en religie als het geheel andere en van andere orde 
afzonderlijk stellen van deze natuurlijke ondermaansche orde en daar-
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uit laat zich niet alleen zijn critiek verstaan, maar ook het feit, dat 
hij telkens weer stuit op de werkelijkheid van den religieus-zedelijken 
invloed van het geloofsleven op de practische vraagstukken. 

De vrije gemeenschapsvormen. 75) 

Hetgeen omtrent de school werd opgemerkt, heeft het pad gebaand 

naar bovenstaand thema. 
BRUNNER gaat uit van de vriendschap, als cuItuurvorm. Zij ontstaat 

uit geestelijken natuurdrang. Toch is er een zedelijk motief inge
weven. Vriendschap wordt eerst door de naastenliefde zedelijk 
gevormd. De voedingsbodem van allen geestelijken groei is de 
zede. 76) 

Het cultuurleven vormt vele gemeenschapsvormen in den .dienst van 
cultuurdoeleinden. Ook hier is een grens. Er zijn vereenigingen, die 
een zuiver zedelijk doel najagen. Hier raakt men aan de kerk. In dit 

verband wijst BRUNNER er op, dat er in zulke levenskringen wordt 
gehandeld onder invloed van het Christelijk geloof, zonder dat men 
zich daarvan bewust is. H ij spreekt van een "Profankirche", een 
wereldlijke parallel der onzichtbare kerk. 77) De invloed van het evan
gelie werkt ook daar door, waar het geen geloof vindt. Het Christelijke 
ethos is ook onder niet Christenen werkzaam. Het is de taak der 
Christenen de openbare meening te maken en tot heerschappij te 
brengen ook onder niet Christenen. 78) 

De geloofsgemeenschap. 79) 

De kerk is coetus electorum, communio sanctorum, corpus Christi. 
BRUNNER meent, dat de eerste titel de kerk des geloofs in scherpe 
tegenstelling zet met den sociologisch grijpbaren kerkvorm, terwijl de 
laatste haar duidelijk onderscheidt van een bloot ideëele grootheid, -
BRUNNER zegt geestelijke grootheid in den zin een er ideeën-gemeen
schap. De tweede titel zou de verbinding tusschen de twee andere geven. 

De Nieuw-testamentische naam: Èx-xA1J(Jta, zegt duidelijk, dat God 
en niet de mensch de auctor ecclesiae is. De gemeente van de door 
God geroepenen. ISO) 

Als gemeenschap of verzameling der heiligen wordt de kerk, die in 
de eeuwigheid haar grond heeft, in haar historische verwerkelijking 

aangeduid. Gemeenschap is de zin dezer verwezenlijking. 
Die gemeenschap is tegelijkertijd oorzaak en werking des geloofs. 
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Het menschenwoord is nimmer de grond, maar altoos de oorzaak des 
geloofs. 81 ) 

Er is wel mystiek en natuurreligie, maar er is geen Christelijk geloof, 
dat zonder deze menschelijke mededeeling tot stand komt. 82) 

De traditie verkrijgt bij BRUNNER dus wel een zeer bijzondere be
teekenis, en wel als levende voortplanting des geloofs. En hoewel er 
in deze visie een moment van waarheid is: het bevel van Christus om 
zijn getuigen te zijn, Zijn gebed voor degenen, die door hun woord 
gelooven zullen, wordt hier een beteekenis aan de traditie toegekend, 
die verder dan een instrumenteele reikt. Daarin schuilt een luthe
raansche gedachte, welke in het volgende nog meer op den voor
grond treedt. 

Heel de voorstelling van BRUNNER heeft een dubbelen zin. Hij spreekt 
van de eenheid van een "jenseitig-unsichtbaren" saamhang der fun
datie en dezen "diesseitig-sichtbaren" saamhang der bewerking, welke 
in den titel lichaam van Christus tot uiting komt. 83) 

Het is echter maar een gelijkenis. Want niet zoo, gelijk de leden 
aan het lichaam zijn, hangen de leden met hun "Hoofd" en alzoo onder 
elkander saam. De gemeente is gegrond in Gods persoonlijken roep 
en des menschen persoonlijk antwoord. Zij is gemeenschap van persoon 
tot persoon. 84) Zij is geestelijk als "ideeën gemeenschap" , maar zij 
is niet abstract onpersoonlijk. De kerk heeft haar grond niet in de 
schepping, maar in de verlossing, hoewel de schepping op haar is 
aangelegd. In de kerk zijn heet op het einddoel gericht zijn, in de 
verwachting van de beloofde voleindiging leven. 85) 

Kerk en volkomenheid sluiten elkander uit. De kerk is de gemeen
schap van hen, die zelf nog zondaren zijn, daarom steeds onvolkomen, 
steeds van zonde doorwerkte gemeenschap. Dit behoort niet tot haar 
historische verdorvenheid, maar tot haar wezen en deze kennis is de 
sleutel tot het begrip van de betrekking tusschen de kerk des geloofs en 
haar tastbaren vorm: kerk. 

Er gaat door dit alles een woordenspel, hetwelk meer verwarrend 
dan verhelderend werkt. In de andere onderdeelen zijner verhandeling 
heeft men kunnen waarnemen, dat BRUNNER steeds de idealistische en 
de positivistische denkbeelden aangaande het behandelde object tegen 
elkander uitmat, om vervolgens de oplossing voor het geloof te laten 
liggen. In de idealistische beschouwingswijze is hem de transcendente 
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oriënteering aantrekkelijk en wijst hij de verabsoluteering der idee af. 
Jn de naturalistische denkwijze trekt hem het realisme aan, dat bewust 
of onbewust steunt op de daarachter verborgen idee. 

Bij de behandeling der kerk laat hem deze methode uit den aard 
der zaak in den steek. Van een naturalistische opvatting kan geen 
sprake zijn. Hij merkt zelf op, dat de kerk niet in de schepping gegrond 
is, maar in de verlossing. Deze stelling echter is op zich zelf aanvecht
baar. Zij hangt samen met de dialectische beschouwingswijze, die zich 
om deze twee polen: schepping en verlossing, beweegt. Vandaar het 
spreken van een geestelijken natuurdrang, welke van uit de schepping 
voortdrijft en van den drang des geloofs uit de openbaring der ver

lossing. 
Op die wijze valt de kerk onder het licht der verwachting, welke van 

het geloof uitgaat. Zij staat in het teeken der verlossing. 
Indien BRUNNER CALVIJN volgde en van de werkelijkheid van het 

religieuse leven uitging, zou hem een ander licht over de historie 
opgaan. Dit is echter het fundamenteel verschil tusschen BRUNNER 
en de reformatie, dat deze laatste de realiteit van het religieuse leven 
aanvaardt, als een immanent ervaren van den verborgen omgang des 
Heiligen Geestes. Wie er op let, welk een plaats het werk van den 
Heiligen Geest bij CALVIJN inneemt, zal dit niet ontkennen. In de religie 
manifesteert zich het wezen van den mensch, die naar Gods beeld 

geschapen is. Wie de eerste Hoofdstukken der Heilige Schrift als 
historie aanvaardt, zal dan ook de realiteit van het religieuse leven 

naar de orde der schepping erkennen, welke door de zonde verduisterd 
werd. Met name CALVIJN heeft op het semen religionis omnibus inditum 
gewezen. De tegenstellingen door de genade daad Gods der verlossing 
in Christus in het leven geroepen liggen dan ook anders: Niet schep
ping en verlossing, maar schepping en herschepping teekenen de ge
schiedenis, terwijl zonde en verlossing het geestelijk proces der mensch
heid typeeren. De Godsopenbaring doet dat licht over de historie op
gaan. Dan valt echter het zwaartepunt op den staat der zonde en kan 
het niet anders, of de leer der eeuwige verkiezing wordt als het cor 
ecclesiae ontdekt. 

Als BRUNNER de kerk bepaalt naar haar Nieuw-Testamentischen 
naam zegt hij daaromtrent waarheden, die zuiver orthodox klinken, 
zooals wij hier boven hebben medegedeeld. In zijn verder betoog echter 
legt hij grooten nadruk op de sociale beteekenis der kerk. "Gelooven 
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beteekent niet slechts met God, maar met de menschen verbonden 
worden". Een ieder, die op de hoogte is met de moderne sociaal

ethische beschouwingen, weet welk een beteekenis daarin het sociale 

instinct heeft. Ook BRUNNER wijst op den socialen drang van onze 
geestelijke natuur, welke eerst door de liefde een zedelijk karakter 

verkrijgt. Deze sociale ethiek behoeft den steun des geloofs. In de 
liefde tot de menschen openbaart zich de liefde tot God. Nu is dit 

ongetwijfeld ook een vrucht der zuivere religie, doch daarin gaat de 
religie niet op. 

BRUNNER wil daarom de kerk zien als liefdesgemeenschap met een 
absoluut universeel karakter. Daarin is een eenzijdigheid en absolu

teering, welke evenzeer van de hand gewezen moet als deabsoluteering 

van een wijsgeerige idee. De Kerk is in de eerste plaats geloofs

gemeenschap, vergadering der ware Christgeloovigen, allen hun zalig

heid verwachtende in Christus Jezus. Zoo is zij communio sanctorurn, 

gemeenschap der in Christus gerechtvaardigden, de heiligen, de in 

Christus ingelijfden. 
BRUNNER gebruikt allerlei woorden, die hiermede overeen schijnen 

te komen, maar hij verduistert den zin door begrippen, die toch wat 
anders wiIIen zijn. Wat verstaat hij door het geloofsantwoord op den 

goddelijken roep? 

Gemeenschap is de zin van het geschieden, waaruit de kerk open

baar wordt, maar dan toch in de eerste plaats gemeenschap met God 
in Christus. BRUNNER wil dit ook erkennen echter met de restrictie. 

dat de leden niet gelijk de leden met het lichaam alzoo met hun Hoofd 

Christus en daardoor ook onderling verbonden zijn. De gemeenschap 
is geestelijk als ideeëngemeenschap, gegrond in Gods persoonIijken 

roep en des l11enschen persoonlijk antwoord, zoo zegt hij. 

Dergelijke omschrijvingen kunnen weinig bijdragen tot verduide

lijking van het geestelijk realisme des geloofs. 
Ideeëngemeenschap is een wijsgeerig begrip, maar het onderstelt 

nog een gemeenschappelijke redewerking, een identiteit der rede in de 

leden der gemeenschap. 
Een gemeenschap, welke BRUNNER wil bepalen door Gods roep en 

des menschen antwoord, moet derhalve ook een basis hebben, waar

door zij mogelijk is. En dus schijnt er geen andere weg dan Llie 

van een idealisme, dat zich verheft op de redewerking. Men vraagt 
zich af, waarin dan de religie verschilt van philosophie. Of - men 
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aanvaardt een mystieke levensrelatie, zooals de Heilige Schrift leert: 

"Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal 

van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader 

uitgaat, Die zal van Mij getuigen. 86) 

Zonder de immanente werking van Gods Geest geen geloof en geen 

kerk, of Christus heeft dat woord niet gesproken en de Apostelen 

hebben een valsch getuigenis van Hem nagelaten. 

Als BRUNNER dan beweert: er is wel mystiek en natuurreligie, maar 

er is nooit Christelijk geloof, dat zonder menschelijke mededeeling 

tot stand kwam, dan schijnt de tegensteIIing voor de hand te liggen, 

dat de Christelijke religie geen mystiek kent, terwijl aan de mensche

lijke mededeeling een integreerende beteekenis wordt toegekend, die 

bij de vraag naar den oorsprong der religie in zoo absoluten zin niet 

kan worden gehandhaafd. 
Intusschen wordt Gods Woord de geheimzinnige grootheid in het 

menschenwoord, welks traditie de kerk vergadert. Het belieft God 

door het menschen woord Zijn woord te spreken. Ook de Bijbel, de 

kanon van alle verkondiging is een menschelijk boek. 87) Formeel is 

daartegen natuurlijk niets te zeggen, doch wat onderscheidt den Bijbel 

als kanon van de verkondiging van aIIc andere menschen woord en 

hoe en waarom werd hij zulk een kanon? 

Het is en blijft ons toch een onverklaarbare zaak, dat dit ééne 

menschelijke boek als zoodanig wordt onderscheiden van aIIe andere 

boeken. Waarom is des menschen woord op zichzelf niet kanon voor 

de verkondiging, ja verkondiging zelf? 

De mensch naar Gods beeld geschapen heeft geen hoogere roeping 

dan verkondiger te zijn van God. Zijn woord moest als zoodanig ver

kondiging zijn. Het feit, dat er een kanon is, veroordeelt hem, maar 

spreekt tevens van Gods genade daad, welke in ons creatuurlijke 

leven is ingegaan. Niet het beroep op de menschelijkheid, maar op 

het goddelijk gezag van den Bijbel is reformatorisch en positief 

Chris tel ij k. 
BRUNNER meent echter, dat het tot het wezen der kerk behoort 

tegelijk goddelijk en menschelijk, geestelijk en wereldlijk te zijn. S8 ) 

Bedoelt BRUNNER dit van de kerk op aarde, dan treft zijn bepaling 

het wezen niet. Het wezen der kerk is transcendent, haar openbaring 

immanent. Op analoge wijze kan men dat van den Bijbel zeggen, als 

men op zijn menschelijkheid wil wijzen. De gemeente heeft in hem de 
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openbaring van de waarachtige religie, openbaring van Gods doen 
jegens den mensch, en daarom den regel des geloofs. Zoo heeft 

CALVIJN de Schrift gezien en zoo is zij voor hem Godswoord, van 
goddelijke autoriteit en maatstaf des geloofs. 89 ) 

Deze religie heeft een persoonlijk karakter en zij belijdt, dat de 
mensch alleen door de werking des Heiligen Geestes dat Woord zoo 

zien en verstaan kan. 
BRUNNER, die van zulk een mystiek niet weten wil tracht den weg 

der religie anders te verklaren. Hij houdt het voor een verkeerde ge

dachte, dat een mensch door den Bijbel alleen een Christen kan worden 
en blijven. 90) Dit is in zooverre juist, dat de werking van den Heiligen 

Geest daaraan niet kan ontbreken, maar hij heeft het oog op de sociale 
kracht der religie en doet een beroep op de kerkelijke gemeenschap 

en de instelling van het sacrament. 
BRUNNER maakt deze zaak dienstbaar om met klem op de cultus

gemeenschap te wijzen, wijl deze voor hem het instrument des geloofs 
is. Dit sluit geheel aan bij zijn waardeering van de traditie. Klaarblij
kelijk richt hij zich op de historische verschijnselen als tastbare groot
heden: de cultusgemeente, de traditie, het ambt, de geïnstitueerde 
kerk dus, als instrument der verkondiging en heilsinstituut. Van Chris

tus uit gaat zoo de verkondiging voort, als een proces van geslacht 
op geslacht. BRUNNER ziet op de horizontale lijn. Waar die verkon

diging geloof vindt, daar is de kerk des geloofs. De spontaneïteit des 
geloofs wordt door de rationaliteit der ordening begrensd. 91) De 
cultusgemeente is er om het geloof te wekken en te voeden, dat zich 
dan van zelf in de wereldsche verhoudingen uitwerkt in de liefde. 92) 

Zonder cultusgemeente kan ook de kerk des geloofs niet bestaan, 
want de cultus gemeente alleen zorgt voor den loop van Gods Woord. 
Zij alleen is het historische verbindingslid tusschen den historischen 
Christus en iederen tijd, iederen enkeling. Zij is de moeder van ons 
geloof. 93) 

Het is moeilijk om tegenover deze beschouwing een radicaal neen 
te plaatsen en toch ook weer even moeilijk om ja te zeggen. Zuiver 
historisch gezien kan men deze redeneering beamen, doch zij loopt 
vast op de vraag naar den oorsprong van deze historie. De verticale 
lijn ontbreekt, de levende relatie van Christus tot zijn kerk niet slechts 
langs de horizontale lijn der geschiedenis, maar langs de verticale lijn 

der wedergeboorte. 
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Hij verklaart de cultus gemeente tot moeder des geloofs, maar de 

brief aan de Galaten 94) spreekt toch van het Jeruzalem, dat boven is, 

hetwelk is ons aller moeder. Dat is dus niet de cultusgemeente, want 

ook zij kan er niet zijn zonder dat Jeruzalem, dat boven is. 

De reformatie heeft voorts aangetoond, dat de cultusgemeente er 
kan zijn zonder dat de kerk des geloofs daarin kan wonen en vrede 

hebben. Niet de cultusgemeente is primair, maar de kerk des geloofs. 
Als BRUNNER zegt, dat de kerk des geloofs er zonder cultus gemeente 

niet zijn kan, moge dit schijnen te passen op het historisch gewordene, 

maar met meer recht kan men zeggen, dat de cultusgemeente er niet 

kan zijn zonder de kerk des geloofs. 
Ondanks de vele waarheidsmomenten in BRUNNERS beschouwingen 

ontbreekt aan geheel deze visie de waardeering van het wonder der 

kerk, dat in de daad Gods schuilt: "Ik ben met ulieden al de dagen 
tot aan de voleinding der wereld". 95) "Ik ben de wijnstok en Gij zijt 

de ranken". 96) 

De gemeente verstaat deze en dergelijke plaatsen anders dan ons 

hier wordt voorgesteld. Niet een "ideeëngemeenschap" maar een 
levende organische werkelijkheid, ingelijfd zijn in Christus, één plant 

zijn met Christus. Ik leef doch niet meer ik, maar Christus leeft in 

mij.97) En als CALVIJN over de kerk als object des geloofs spreekt 

dan heeft hij die geestelijke werkelijkheid op het oog, welke in de 

zichtbare kerk openbaar wordt. Zoo noemt ook de Nederlandsche 
geloofsbelijdenis der kerk een vergadering der ware Christgeloovigen, 

gewasschen in Zijn bloed en verzegeld door den Heiligen Geest. 98) 

De kerk begint bij de persoonlijkheid en daarom is de enkele ge

meente het primaire, zijnde vergadering van hen, die van Christus zijn. 
BRUNNER ontkent dit in ander verband dan ook niet en spreekt 

zelfs van de autonomie der gemeente, al gebruikt hij niet den term: 

openbaring van het lichaam van Christus. Het is ook klaar en duidelijk, 

dat de reformatie dit principe op den voorgrond schoof, althans in de 

kerken, die CALVIJN volgden. De vlucht uit de cuItusgemeente bracht 
de enkelingen tezaam, waar zij elkander ontmoetten. In zekeren zin 

herhaalde zich de geschiedenis van het oudste Christendom. Tegen

over het bestaande instituut stonden zij met een andere waardeering 

als BRUNNER thans. En toch was het standpunt der reformatoren niet 

slechts accidenteel gevolg van de omstandigheden. Het sectenwezen 
toont aan, dat er een principe achter schuilt, dat in zijn eenzijdige 
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toepassing tot dwaling moge leiden, maar toch uit een geestelijke 

werkelijkheid opkomt. Omgekeerd ontkennen wij niet, dat de geordende 

kerk zich evenzeer op geestelijke principia kan beroepen, hoewel ook 

de eenzijdige waardeering van het instituut tot dwaling voert. 

Als een goed waarnemer der verschijnselen slaat BRUNNER acht op 

alles tegelijk, maar worstelt met de principiën, welke zich daarin open

baren en bovenal met zijn vrees voor principiën. 

Intusschen is hij niet vrij van een ideologie, welke zijn gansche be

schouwingswijze beheerscht en waarvan ook zijn kerkbegrip wordt 

afhankelijk gemaakt. Zoo leert hij, dat er geen plaats in de wereld, 

geen ordening of verrichting of groepeering van menschen is, waarin 

de kerk des geloofs niet mede verborgen is en er is geen cultusge

meente, die niet overvol is van "wereldstof" , welke Christus niet dient. 

maar hem hindert en bedekt. 99) 

Het natuurlijke is nu eenmaal kwaad, eigenwettig en onverbeterlijk 

en op de voorgestelde wijze moet de kerk op aarde over een kam ge

schoren worden met dat natuurlijke. Met een wijziging in deze con

ceptie door zonde te lezen voor het natuurlijke en wereldsche ver

schijnt dat echter in geheel ander licht. Dan toch kan men zeggen. 

dat er op aarde geen kerk is, die een zuivere en volkomen openbaring 

van het lichaam van Christus is vanwege de zonde, 

Zoo echter bedoelt BRUNNER het niet. Volgens hem is het veeleer 

de orde en wettigheid van dit aardsche leven, die in den weg staan. 

Naar zijn voorstelling moest alle orde en wet wijken, Daarom fulmi

neert hij tegen de zoogenaamde bijbel-orthodoxie, die de letter der 

Heilige Schrift voor Gods Woord houdt. 100) Gods Woord in een voor 

den aardschen mensch verstaanbaren en begrijpelijken vorm acht hij 

in strijd met het wezen des geloofs, omdat geloof voor hem trans

cendent is, 

Zoo strijdt hij ook tegen de confessie en haar waardeering. Hij 

spreekt van niet-onderscheiding tusschen dogma en Woord Gods. Dat 

is natuurlijk een en hetzelfde met het voorafgaande. Van een con

fessie kan alleen sprake zijn, als wij Gods Woord hebben en dat 

woord als Gods levende woord ervaren. De confessie steunt nu een

maal op de z.g. Bijbelorthodoxie. 
De kerk des geloofs heeft geen orde, alleen de cultusgemeente 

neemt noodzakelijk een orde aan. Dat is haar aardsche noodzake

lijkheid. 101) BRUNNER acht de zaak der kerkorde voorts van weinig 

................ ------------------~ 
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belang. Dit voert tot een conclusie, die wij op grond van geheel 
andere argumenten onderschrijven, nl. dat zij die door reorganisatie het 

heil der kerk verwachten, het paard achter den wagen spannen. 102) 

Kerk en Staat. 103) 

De staat is van God gegeven ordening, de kerk is - als cultus

gemeente ook wereldlijke ordening. Het is echter het wezen van den 

staat ordening te zijn, terwijl de niet-ordening het wezenlijke van de 

kerk is. Staatsorde is volgens BRUNNER noodwendige veronderstelling 
ook voor het bestaan der kerk, zooals voor alle zedelijk, menschelijk 

leven. Wij zouden hieraan willen toevoegen: vanwege de zonde. Indien 

daar geen zonde ware zou de staatsorde niet noodwendig zijn. Boven
dien moet men van uit het wezen der kerk uit aannemen, dat ook 

zonder de staatsorde de kerk mogelijk is. 
Staatsabsolutisme is een gevaar voor de kerk, daarom moet de kerk 

zich daartegen te weer stellen. 104) Voor de cultusgemeente dreigt 

echter het gevaar, dat zij de wet der vrijheid verwisselt met de wet 

der ordening. Daardoor wordt zij tot staat en komt in conflict met den 

staat. Deze aanspraak zet haar gelijk met de kerk des geloofs, m. a. w. 
de cultusgemeente staat als zoodanig onder de orde van den staat. 105) 

Maar de staat mag niet haar orde voorschrijven. 
Wanneer de staat de grenzen van zijn macht jegens haar over

schrijdt, blijft voor de kerk niets anders over dan de geestelijke strijd, 
middellijk door haar invloed op de openbare meening, ten laatste door 

het protest van het martelaarschap. 

Het handelen der kerk. 
Reeds hebben wij opgemerkt, dat BRUNNER aanspraak maakt op 

groote vrijheid der kerk in zake haar ordeningen en ambten en een 

vijand is van de wetmatigheid, die zich op goddelijke autonteit be

roept. 106) Het ligt echter voor de hand, dat degenen, die op het 

standpunt der Bijbelorthodoxie staan, waaronder zeker ook de gere
formeerde belijders, een beroep doen op Gods Woord. BRUNNER slaat 

dit fundament weg door zijn opmerking, dat de situatie der nieuw

testamentische gemeenten een geheel bijzondere, slechts eenmaal voor

komende, niet te herhalen toestand was, die niet tot goddelijke wet 

voor de toekomst kan worden gemaakt. Dit zou slechts fictie zijn. 

Nog noodlottiger acht hij een tweede misverstand, n.l. de refor-
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matorische opvatting van Paulus' woord, dat alles in de gemeente 
met orde zal geschieden, wijl God is een God van orde en niet van 
wanorde. Deze fout hebben LUTHER en CALVIJN gemaakt, zoodat alle 
kerkelijke handeling en voor alles de prediking des Woords door hen 
aan een orde gehouden werden. Zoo werd de kerk een domineeskerk 
en de voornaamste aanleiding tot sectenvorming. 107) 

Men vordert weinig met een dergelijke ideologie, als waarvan 
BRUNNER uitgaat. Hij beroept zich op een profetische roeping, waar
door een enkeling een duidelijk gezicht op het gebod van het oogenblik 
aan de kerk heeft te verkondigen. 108 ) Het licht door hemzelf ont
stoken wekt echter geen vertrouwen, wijl het in de gewichtigste stuk
ken zoo weinig overeenkomt met wat de Profeten en Apostelen hebben 
geleerd en met het geestelijke bewustzijn van de gemeente der 
eeuwen. 

Hetgeen dan ook van uit zijn idee des geloofs wordt veroordeeld en 
verworpen, komt telkens weer als practische noodwendigheid in het 
geding en vindt als zoodanig zijn rechtvaardiging. Zoo kan men zelfs 
een conclusie als deze aantreffen: wat in den staat recht is, het 

dwingen door ordening, is in de kerk wellicht noodwendig, maar "om 
onzer zwakheid wil", omdat wij de vrijwillige orde niet brengen. 

Zoo oordeelt BRUNNER ondanks het boven aangehaalde oordeel 
omtrent de situatie der oudste Christelijke gemeenten, dat zij toch 

tegelijk het kanonische oertype zijn der Christelijke kerken en een be
teekenisvolle heenwijzing op de gestalte der kerk. 109) En de man, 

die van de cultusgemeente vrijwel niets anders dan een heilsinstituut 
gemaakt heeft, trekt te velde tegen zulk een opvatting, die zich in de 
plaats stelde van die der eerste gemeenten, die zich als vergadering 
der leden van Christus, het Hoofd der gemeente, verzamelden. 110) 

Historisch is dit meer juist en de reformatie ging op dit verlaten stand
punt der oude kerk terug, ofschoon dit later wederom in meerdere of 
mindere mate werd prijs gegeven. 

Scherp is zijn oordeel, als hij zegt, dat Jezus Christus in de Chris
telijke geschiedenis geen grooteren vijand heeft gehad dan de kerk. 111) 

Welverstaan heeft hij daarin ook gelijk. Wanneer de menschen Gods 
kerk in stand moesten houden, ware deze reeds lang van den aard
bodem verdwenen. Een klaar bewijs, dat God de Heere haar beschermt 

en onderhoudt en bewaart tegen het woeden der wereld en ondanks 
de innerlijke verdorvenheid en schuld. Zonder een immanente werking 
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van den Heiligen Geest en de koninklijke macht van den Christus is 

dat niet wel denkbaar. 
Met dat al zij men niet blind voor de schuld der kerk. Inderdaad is 

het proces harer saeculariseering ontstellend ver gevorderd, zoodat 
zij in een toestand van machteloosheid verkeert. In de uitwisseling met 
de wereld heeft zij haar goederen verteerd en is arm geworden. 

BRUNNER wijst haar op haar verwachting, op het doen Gods aan 
den anderen kant van ons zelf en aan den anderen kant der geschie
denis en spreekt daarmede het eerste en laatste woord zijner ethiek. ] ]2) 

Slotbeschouwing. 
Geen Christelijke ethiek. Dat is de feitelijke eindconclusie, zooals 

er ook feitelijk geen Christelijke kerk, of liever om dit pleonasme te 

vermijden geen kerk is. 
Was het nu noodig een zoo lijvig boekdeel te schrijven om deze 

conclusie toe te lichten? Op het standpunt van BRUNNER was dat 
toch in enkele volzinnen te zeggen. Immers alles wat uit de scheppings
orde volgt is creatuurlijk, natuurlijk, ondermaansch, en zooverre het 
den mensch aangaat: menschelijk, relatief en voortkomende uit een 
geestelijke drijfkracht zijner natuur. Doch alles wat uit de verlossing 
opkomt is bovennatuurlijk, transcendent, geheel anders, ongrijpbaar 
en onbegrijpelijk, wijl goddelijk en absoluut. 

Zoo moest daaruit volgen, dat alles wat "Christelijk" pleegt te 
worden genoemd tot deze orde der onbegrijpelijkheid wordt terug ge
bracht en tot het geheel andere behoort. 

En wijl nu de kerk uit de verlossing opkomt en daarmede al het 
dusgenoemde Christelijke streven en leven, is het een wonder, dat er 
zoodanige verschijnselen in de wereld zijn, die doen spreken van de 
kerk en van Christelijk. Dat is dan ook het paradoxale, de mogelijk

heid in de onmogelijkheid. 
Beziet BRUNNER de wereld van uit het standpunt der scheppingsorde, 

dan schouwt hij den ontwikkelingsgang des levens als de ontplooiïng 
dier orde, onder de idee der van God gewilde wetmatigheid. De 
mensch, ook de Christen, aanvaardt die orde en wetmatigheid, zooals 
die zich aandient en zegt: ja. Hij wachte zich alleen voor de ver
absoluteering van het idealisme. Kiest hij - en dat is dan het eigenlijk 
Christelijke - zijn standpunt in de verlossing en overziet hij nogmaals 
de wereld dan zegt hij: neen en aanvaardt die orde niet, omdat hij 
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meent, dat God neen zegt. Hij kan dan ook niet meer doen dan "neen" 
zeggen. Het ontbreekt aan een ethiek van de daad. Daarom geen 
Christelijke ethiek, zooals hij ook geen Christelijke staatkunde of partij 
erkent en eigenlijk ook niet een kerk des geloofs kan toestaan. 

Zoo trekt hij een onverbiddelijke scheidingslijn tusschen natuur en 
het boven de natuur verhevene, waarbij de eerste zonder meer met de 
zonde wordt gelijk gesteld. Het ontbreekt aan de belijdenis eener 
onmiddellijke levensrelatie van den boven alle zijn verheven en Schep
per en de wereld, die Hij schiep, zooals die door de religie der Heilige 
Schrift wordt geschouwd. Niet de natuur maar de zonde-natuur maakt 
scheiding tusschen God en mensch en het is Gods genade, dat Hij 

desondanks die scheiding opheft. 
De Heilige Schrift leert ons dat de wezens-onderscheiding van God 

Hem niet verhindert met Zijn schepsel in relatie te staan en in relatie 
te treden. Dit is het juist, wat BRUNNER niet aanvaardt. Zijn theologie 

is een theologie van de onoverbrugbare distantie, zijn ethiek een ethiek 
van het pessimisme der godverlatenheid in deze wereld. Zij zijn 
expressie van de ellende dezer eeuw. 

Wat de wereld behoeft is de ervaring van de vleeschwording des 
Woords in de ellendige werkelijkheid van ons ondermaansche bestaan, 

de historische werkelijkheid van het onbegrijpelijke wonder Gods in 
Immanuel geschonken, de mystieke werkelijkheid der religie van Chris

tus, waarvan kerk en wereld in onze dagen vervreemd zijn. 
Alleen daarin zal men de verwantschap met den geest der reforma

toren en met de gemeente der eeuwen wederom bewust worden, als de 
waarheid des Evangelies en de kracht van Gods Woord wederom tot 
klaarheid en werkzaamheid worden gebracht door het testimonium 
internum van den Heiligen Geest. 

Wanneer opnieuw in de Heilige Schrift de regel des geloofs wordt 
ontdekt, zal het blijken, dat het geloof op alle levensterrein en voor 
alle levensverhoudingen wordt gedragen door de inspiratie tot een 
waarachtig geloofsleven en een ware Christelijke ethiek. 

1) Das Gebot und die Ordnungen, S. 426. - 2) a.a.O. S. 427. - 3) a.a.O. 
S. 428. - 4) a.a.O. S. 429. - 5) a.a.O. S. 430. - 6) a.a.O. S. 433. - 7) a.a.O. 
S 435 - 8) a.a.O. S. 436. - 9) a.a.O. S. 437. - 10) a.a.O. S. 438. - 11) a.a.O. 
S. 438 - 12) a.a.O. S. 440. - 13) a.a.O. S. 441. - 14) a.a.O. S. 442. -
15) a.a.O. S. 445. - 16) a.a.O. S. 445. - 17) a.a.O. S. 446. - 18) a.a.O. 
S. 446. - 19) a.a.O. S. 448. - 20) a.a.O. S. 448. - 21) a.a.O. S. 449. -
22) a.a.O. S. 450. - 23) a.a.O. S. 451. - 24) Zie boven blz. 370. - 25) a.a.O. 
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S. 452. - ~ü) a.a.O. S. 452. - 27) a.a.O. S. 453 .- 28) a.a.O. S. 45:n - 2~) a.a.O. 
S. 455. - 30) Prof. DOOYEWEERD heeft daarop nog onlangs gewezen in zijn 
verhandeling voor de A.R.J.A.. Zie de Christelijke Staafsidee, blz. 11. -
31) a.a.O. S. 455. - 32) a.a.O. S. 456. - 33) a.a.O. S. 458 f. - 34) a.a.O. 
S. 459. - 35) a.a.O. S. 460. - :16) a.a.O. S. 460 .- 37) a.a.O. S. 461. - a8) a.a.O. 
S. 463. - 39) a.a.O. S. 464. - 40) a.a.O. S. 465. - 41) a.a.O. S. 467 ff. -
42) a.a.O. S. 468. - 43) a.a.O. S. 469. - 44) a.a.O. S. 470. - 45) a.a.O. 
S. 471. -- 46) a.a.O. S. 472 f. - 47) a.a.O. S. 473. - 48) a.a.O. S. 474. -
~9) a.a.O. S. 475. - r)o) a.a.O. S. 476. - 51) Vgl. a.a.O. S. 476. - 52) a.a.O. 
S. 478.- 53) a.a.O. S. 477 .. - 54) a.a.O. S. 478. - 55) a.a.O. S. 479. -
S6) a.a.O. S. 481. - 57) a.a.O. S. 483. - 5S) a.a.O. S. 484 f. - 59) a.a.O. 
S. 485. - tiO) a.a.O. S. 487. - 61) a.a.O. S. 488. - 62) a.a.O. S. 489. -
';:3) a.a.O. S. 489. - 64) a.a.O. S. 491. -- 65) a.a.O. S. 492. - 66) a.a.O. 
S. 493 f. - G7) aa.O. S. 495. - 68) a.a.O. S. 496. - 69) a.a.O. S. 499. -
70) a.a.O. S. 500. - 71.) a.a.O. S. 501. - 72) a.a.O. S. 501. - 73) a.a.O. 
S. 501. - 74) a.a.O. S. 502. - 75) a.a.O. S. 502. - 76) a.a.O. S. 505. -
77) a.a.O. S. 506. - 78) a.a.O. S. 507. - 79) a.a.O. S. 508. - 80) a.a.O. 
S. 509. - 81) a.a.O. S. 510. - 82) a.a.O. S. 510. - 83) a.a.O. S. 511. -
84) a.a.O. S. 511. - 85) a.a.O. S. 512. - 86) Joh. 15 : 26. - 87) a.a.O. S. 513. -
8~) a.a.O. S. 513. - 89) Zie aanteekening bij BRUNNER, a.a.O. S. 513 over 
Inst. IV, 8, 6. - 90) a.a.O. S. 515. - 91) a.a.O. S. 519. - 92) a.a.O. S. 520. -
93) a.a.O. S 523. - 94) 4 : 26. 95) Matth. 28 : 20. - 96) Joh. IS : 5. -
H7) Rom. 6 : 5; Galaten 2 : 20. - 98) N. G. B. art. 27. - 99) a.a.O. S. 523. --
100) a.a.O. S. 530. - 101) a.a.O. S.531._ 102 ) a.a.O. S.534._ 103 ) a.a.O. S.536.-
104) a.a.O. S. 537. - 105) a.a.O. S. 538. - 106) a.a.O. S. 540. - 107) a.a.O. 
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IETS OVER DE STAATSLEER VAN 
THOMAS VAN AQUINO 

DOOR 

MR. F. BOESSENKOOL. 

II. (Slot). 

Verhouding van recht en wet, en van recht en genade. 
Met het bovenstaande hebben we in wezen weergegeven, wat THOMAS 

op de voornaamste vindplaats voor dit onderwerp, begrip en deelen 
van het recht, in zijn Summa Theologica zegt. Een andere vraag is, 
hoe de verhouding van recht en wet is. Op deze verhouding past 
THOMAS de volgende vergelijking toe. De kunstenaar, die een werk 
gaat maken, ontwerpt eerst een plan in zijn geest, dat men den regel 
van zijn kunst kan noemen. Zoo wordt ook een rechtvaardig werk door 
een plan bepaald en ook dit plan heeft een voorbestaan in den geest 
als een zekeren regel van het beleid. Gaat men dezen regel in schrift 
uitdrukken, dan wordt zij wet genoemd, want wet is een geschreven 
bepaling (ISIDoRUS). Daarom is een wet niet in eigenlijken zin het recht 
zelf, maar een soort van plan van recht 83). Aan de opvatting, dat de 
wet iets geschrevens moet zijn, blijft THOMAS echter niet trouw, zooals 
aanstonds nader bij de definitie van wet zal blijken, maar dit is niet 

van centraal belang. 
Naar de zijde van de genade wordt wet aldus afgebakend, dat ge

zegd wordt dat God, die het uitwendig bewegend beginsel tot het 
goede is, ons onderwijst door de wet en helpt door de genade 84). 

Men zal geneigd zijn op te merken, dat hier wel zal bedoeld zijn de 
wet zooals die in de bizondere openbaring tot ons komt, maar dan zij 
er op gewezen, dat deze woorden voorkomen als inleiding over het 
onderwerp "wet" in den meest algemeenen zin, en verder, dat het juist 
typisch thomistisch is hier geen onderscheid te maken en elke wet, 
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mits zij maar "goed" is, dienstig te achten ter bereiking van het groote 
einddoel, de bovennatuurlijke aanschouwing van God. De van staats
wege uitgevaardigde wet heeft evenzeer een plaats ter bereiking van 
dat doel als de wet der tien geboden of de evangelische geboden. De 
stoutheid van greep is hier niet te ontkennen, maar het ware te wen
schen geweest, dat THOMAS, anders zoo vruchtbaar in onderscheidin
gen, scherp de scheidslijn tusschen juridische en moreele wet in het 
oog gehouden had 85), om van het wettische cachet van zijn godsdienst 
en bijgevolg van de onderschatting van de genade maar niet te spreken. 

Het Wetsbegrip. 
In tegenstelling met het recht, waarover eigenlijk slechts terloops 

gesproken wordt in verband met de rechtvaardigheid, zooals we gezien 
hebben, gaat THOMAS een belangrijk onderdeel van zijn Summa Theo
logica aan de behandeling van het onderwerp "wef' wijden. Daarbij 
treft aanstonds zijn nauwe verbinding van wet en rede, waarbij rede 
dan in de thomistische beteekenis te nemen is. Het vermogen van deze 
"rede" is niet gering! En wanneer men zich geheel in den thomistischen 
gedachtengang verplaatst, is er veel voor te zeggen om dit vermogen 
van haar niet te ontkennen, alleen moet zich dan de critiek tegen den 
naam "rede" keeren. Indien er geponeerd wordt, dat aan dengene, die 
een doel wil bereiken, door zijn rede bevolen wordt, de middelen te 
volgen, die tot het doel leiden, dan is dit zeker waar, als men bedoelt, 
dat iemands practische verstand hem dit aan de hand doet. Maar in 
dit "practisch verstand" schuilen reeds zóóveel factoren, die naast 
het logische, zuiver abstracte denken staan, maar tegelijk ermee een 
onverbrekelijke eenheid in de persoonlijkheid vormen, dat men niet 
alleen een ontoelaatbare vereenzelviging van "practisch verstand" en 
abstract denken door elk met het woord rede aan te duiden, begaat, 
maar feitelijk elke redeneering onmogelijk maakt. Het primaat op deze 
wijze aan een functie van de menschelijke persoonlijkheid toe te kennen 
is dan ook een oncritische wijze van werken, die geen enkel probleem 
tot een wezenlijke oplossing brengt. 

Na deze voorafgaande opmerking kunnen we nader de quaestie 
onder het oog zien, hoe nauw de relatie tusschen rede en wet bij 
THOMAS wel is. En dan blijkt, dat er nog een derde in dezen bond is. 
"De wet is een regel en maatstaf van menschelijke handelingen, hetzij 
om hem tot een doen te bewegen, hetzij om hem daarvan af te houden. 
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Het is nu aan den mensch eigen zich bij zijn doen en laten te laten 

leiden door de rede en het is naar den aard der rede om heen te richten 

op het doel; het doel, dat het eerste beginsel is bij alle handelen" 86). 

De hoofd momenten zijn hier doel en rede. Wanneer de rede de rnensche

Iijke handelingen regeert, kent zij slechts één richtlijn en dat is het 

doel. Dat doel is niet iets, dat zij zelf uitvindt, maar dat doel bestaat 

objectief als de allerlaatste uitkomst, waar alles heen wil en heen 

moet en dat in den wezensvorm des menschen als bewegend beginsel 

is ingeschapen. 

Dit doel nu, dat als objectief bestaande en dus niet als door de rede 

_.:tgevonden gedacht wordt, moet de rede wel vinden, daarop is zij 

aangelegd. Zij heeft dat doel als het ware in zich opgenomen en kan 

niet anders werken dan met dit voor oogen. Datzelfde doel nu moet 

ook de richtlijn zijn van de wet. "De wet heeft vooral op het oog de 

orde, die in de gelukzaligheid is" 87). Hoe moet men nu echter deze 

gelukzaligheid of dit geluk (de woorden beatitudo en felicitas wisselen 

in het aangehaalde verband elkaar onmiddellijk af) opvatten, indivi

dueelof gemeenschappelijk? Daarover kan in dit systeem weinig twijfel 

bestaan, waarin het individu steeds voor de gemeenschap moet wijken 

op elk terrein, waar beide van dezelfde soort zijn 88). Ten aanzien 

van het einddoel, het geluk, gaat dan ook de felicitas communis boven 

die van den enkeling behoudens hetgeen boven reeds over dit punt 

opgemerkt werd. Nu schijnt het soms wel, alsof er wetten zijn, die 

zich ten doel stellen het welzijn van een persoon of van een groep van 

personen, maar indien dit waarlijk wetten zijn, dan zal het zeker 

blijken, dat het algemeen welzijn zonder dit bizonder geluk, aan be

paalde personen ten goede komende, niet te bereiken is. De eenige 

grond voor rechtvaardiging van bizondere bevoorrechting is de her

leiding tot het algemeene welzij n: de practische rede moet evenzoo 

te werk gaan als de speculatieve of theoretische rede: alles terugleiden 

tot de eerste onbewijsbare principia, die zelf zonder bewijs vast

staan 89). Het hier geldende onbewijsbare, maar volgens THOMAS on

omstootelijk vaststaande principe is het algemeene belang, in thomis

tischen zin te verstaan! Dit laatste legt ten deele een rem aan aan alle 

fascistische en andere staatsabsolutistische tendenzen, omdat de staat 

heenwijst naar een nog hoogere machthebster, de kerk, die qua talis 

reeds tegen inbreuken in dit systeem gevrijwaard is. Aangezien echter 

de kerk tot een andere orde behoort, nl. die van de genade, en de staat 

................ ------------------~ 
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tot de orde der natuur, zal de kerk aan den staat het vermeende natuur
lijke terrein overlaten. Worden nu de rechten van de kerk geëerbiedigd, 
dan heeft verder de staat vrij spel en is niets aan de bepaling door 
hen van wat het algemeen belang is, onttrokken. Van een zelfstandig 
zich ontwikkelend maatschappelijk leven b.v. kan volgens de thomis
tische doctrine geen sprake zijn, in elk geval ontbreekt daarvoor een 

grond in zijn systematiek. 
Resumeerend kunnen we vaststellen, dat we met het bovenstaande 

reeds twee elementen uit het wetsbegrip van THOMAS gevonden hebben, 
nl. dat een wet voortvloeit uit de rede en dat zij op het algemeen belang 
gericht moet zijn. Deze elementen zijn weergegeven in de volgorde, 
waarin ze ook door THOMAS geboden worden. Vervolgens worden er 
nog twee trekken aan het beeld toegevoegd en daarna de conclusie 

opgemaakt in den vorm van een definitie. Maar hier moeten we ons 
nog even op het uitgangspunt van de redeneering bezinnen. Blijkens 

het resultaat is het de bedoeling om een omschrijving van het begrip 
wet op te stellen. Welke wet? Het wordt niet uitdrukkelijk gezegd, 
maar zoowel de tegenover-elkaar-stelling van wet en genade als ook 
de uitspraak, dat God ons onderwijst door de wet, wijst er toch duide
lijk op, dat THOMAS bij het begin van zijn redeneering niet alleen de 
menschelijke wet, wil men de van staatswege uitgevaardigde wet, op 
het oog had, maar de samenvatting van menschelijke en goddelijke! 

wet. Op beide kan men nu in het hier behandelde systeem zonder 
bezwaar toepassen, dat ze uit de rede voortvloeien en op het "alge
meen welzijn" gericht moeten zijn, omdat ook in God THOMAS het 
primaat aan de rede toekent en God in de schepping een streven 
naar zich heen heeft gelegd. 

Wanneer nu evenwel THOMAS overgaat tot bespreking van de vraag, 
wie gerechtigd is een wet uit te vaardigen, dan moeten we zijn uit
spraak: "Iets richten op het algemeen welzijn is taak of van de ge
heele menigte, of van iemand, die de plaats van de geheele menigte 
inneemt. En daarom komt het vaststellen van wetten toe of aan de 
geheele menigte, of aan de overheidspersoonlijkheid, op wie de zorg 

voor de geheele menigte rust: omdat het ook in alle andere dingen het 
richten op het doel staat aan hem, die dit doel vertegenwoordigt" 90), 

lezen in nauw verband met den quaestionairen vorm van zijn Summa. 
De vraag naar de bevoegdheid van den wetgever wordt hier niet van 
dézen kant aangevat om aan te geven, welke de vereischten voor de 
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bevoegdheid zijn, maar aldus, dat het hebben van een rede nog niet 
voor iedereen zonder onderscheid de bevoegdheid tot wetgeven in
volveert. 

Hoewel het nu in de laatste aanhaling alleen gaat om de wetgevende 
bevoegdheid in den staat, kan men toch niet zeggen, dat dit artikel 
niet in dit verband, dat handelt over menschelijke èn goddelijke wet, 

zou passen, omdat de aard van de gestelde quaestio: "utrurn ratio 
cuiuslibet sit factiva legis" , geen onzekerheid ten aanzien van de 
Goddelijke wet in zich sloot. 

Hier merken we dus op, dat het nastreven van het algemeen welzijn 
primair in handen van het volk gelegd wordt. Dit behoeft nog niet tot 
de conclusie te leiden, dat THOMAS hiermee de volkssouvereiniteit ver
dedigt. Men kan dit ook lezen in verband met den door hem verdedigden 
idealen staatsvorm (boven reeds besproken), waarin alle politieke 
standen een behoorlijk aandeel aan de regeering hebben en dus mede 

de richting van "het schip van staat" bepalen. Toch mogen we niet 
nalaten er op te wijzen, dat in het feit, dat het volk tot drager van het 
algemeen welzijn gemaakt wordt, in het systeem van THOMAS iets 
bevreemdends ligt. Immers de lijn van zijn denken loopt eerder van 
boven naar beneden dan omgekeerd, en waar dit anders schijnt, kan 
dit toch weer herleid worden tot de domineerende richting. Nu is het 
niet onmogelijk zich voor te stellen, hoe THOMAS tot deze constructie, 

afgezien van zijn idealen staat, gekomen is. De staat komt nl. op uit 
de gezinnen. In tijdsorde gaan die aan den staat vooraf, hoezeer ook 
in de idee op het tweede plan staande. Vormen de gezinnen straks een 
staat, dan gehoorzamen ze wel aan een innerlijke wet, maar de con
stitueering van een staat blijft toch een vrije daad, die veronderstelt, 
dat hier iets tot stand gekomen is, waarover de constitueerenden de 
souvereine beschikking hebben, met andere woorden, iets, waarvan het 
algemeene welzijn door de onderdeelen wordt bepaald, die onderdeelen 
niet los van elkaar bedoeld, maar alle bijeengenomen en onderling 
verbonden tot een staat. De verzoening met de thomistische hoofd
gedachte, die we zooeven bedoelden, ligt nu hierin, dat men naar den 
aard van het gedachtenschema van THOMAS niet den nadruk laat vallen 
op deze constitueering van den staat als vrije daad, maar op de in de 
constitueerenden innerlijk werkende staats idee, die tot verwerkelijking 
wil komen, een punt, dat ter gelegener tijd nadere overweging verdient. 

Aan de drie genoemde wezenselementen van het wetsbegrip voegt 
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THOMAS als vierde en laatste de afkondiging toe (promulgatio). "Een 
regel en maatstaf wordt hierdoor opgelegd, dat deze gericht wordt tot 
hen, die er hun regel en maatstaf in moeten vinden. Daarom moet de 
wet, om verplichtende kracht te verkrijgen, die onmisbaar vOOr een 
wet is, gericht worden tot de menschen, die in overeenstemming met 
haar gereguleerd moeten worden. Aan dit vereischte wordt voldaan, 
doordat ze juist door de afkondiging tot hun kennis wordt gebracht. 

Vandaar is de afkondiging zelf noodzakelijk hiertoe, dat de wet van 
kracht zij" 91). 

Onmiddellijk hierop laat dan THOMAS zijn veel geciteerde definitie 
van wet volgen: "Een wet is niets anders dan een verordening (ordi
natio) van de rede gericht op het gemeenschappelijk welzijn en wel 
door hem, op wien de zorg voor de gemeenschap rust, uitge
vaardigd" 92). 

Nogmaals roeren we hier de vraag aan, welke wet THOMAS in deze 
definitie op het oog heeft en dan laten zijn duidelijke woorden ons 
niet in het onzekere: hij spreekt niet over de van staatswege uitge
vaardigde wet all één , maar over de wet überhaupt. Men had namelijk 
het bezwaar opgeworpen, dat de afkondiging niet in de definitie van de 
wet opgenomen mocht worden, omdat de natuurwet toch ook een wet 
was, maar deze toch niet afgekondigd werd. Zeer zeker, zegt THOMAS, 

ook met deze vindt de afkondiging plaats en wel in dezen vorm, dat 

"God het in den menschelijken geest ingevlochten heeft om haar van 
nature te kennen" 93). 

Achteraf blijkt nu ook uit de definitie van wet, welk positief element 

THOMAS voor oogen stond, toen hij het derde vereischte, waaraan 
een wet moet voldoen, behandelde, nl. de bevoegdheid van den wet
gever, een vereischte, waaraan ook bij de lex naturae voldaan moet zijn. 
In de formuleering, die aan dit element in de definitie van THOMAS 

gegeven wordt: "op wien de zorg voor de gemeenschap rust" bestaat 
daartegen niet het minste bezwaar, daar het niet onbegrijpelijk is, dat 
in deze woorden de regeering van God over de schepping uitgedrukt 
wordt. 

De Natuurwet en de menschelijke wet. 
Hoewel volledigheid in één artikel over een onderwerp als dit zelfs 

niet behoeft nagestreefd te worden, mogen we toch een korte uiteen
zetting aangaande verschillende soorten van wetten, die voor THOMAS' 
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systeem van fundamenteel belang zijn niet achterwege laten. Hij maakt 
een vijfledige onderscheiding: de eeuwige wet, de natuurwet, de 
menschelijke wet, de Goddelijke wet en de wet der zonde of der zinne
lijkheid, welke laatste gebaseerd wordt op Rom. 7 : 23. Aan God 

als de opperste Rede komt de regeering over de geheele wereld toe 
en Hij oefent deze uit door zijn wet. De Goddelijke Rede concipiëert 
niets uit den tijd, maar heeft een eeuwige conceptie en daarom is ook 
haar wet eeuwig, zelfs de afkondiging kan eeuwig genoemd worden, 
omdat het Woord eeuwig is, al is van den kant van het schepsel bezien 
de afkondiging niet eeuwig 94). (Dit maakt eenigszins den indruk van 

een onvruchtbare speculatie.) 

Levenlooze en bezielde dingen hebben deel aan deze eeuwige wet. 
Hoe THOMAS dit deel-hebben bedoelt, kan ons o. a. duidelijk worden, 

wanneer we op de volgende onderscheiding letten. "De wet", zoo zegt 
hij, "kan in iemand zijn, zooals in dengene, die reguleert, die de regels 
geeft, èn zooals zij is in den gereguleerde, in dengene, die de regels 
ontvangt." Het deel hebben aan de wet nu beteekent het erdoor geregu
leerd worden en omgekeerd. Waar nu alles aan de lex aeterna onder
worpen is, volgt daaruit een deelhebben van alle dingen aan de eeuwige 
wet. Dit deel hebben kunnen we hierin waarnemen, inzooverre alle 

dingen onder inwerking van de eeuwige wet een neiging hebben tot 
de eraan eigen handelingen en doeleinden 95). Zoo is de eeuwige wet 

a. h. w. een stempel (er wordt van impressio gesproken), dat op de 
dingen gedrukt is. 

Maar nu is er een groot verschil tusschen het met rede begaafde 
schepsel en de andere. Die stempeling door de eeuwige wet leidt bij 
de onredelijke schepselen tot een blind onderworpen zijn, maar de 
mensch heeft bovendien deel aan de rede, aan de eeuwige rede, die 
hem vooruit doet zien en waardoor hij een natuurlijke neiging heeft 

om zich te richten tot een verplicht gesteld doel (debitum finem). Zoo 
vinden we in den mensch naast de stempeling door de eeuwige wet, 
die hij met andere schepselen gemeen heeft, een deelgenootschap aan 
de eeuwige rede, die het doel stelt, zooals we gezien hebben. De vraag 
wat primair is: het deel hebben aan de eeuwige rede of dat aan de 
eeuwige wet, wordt in dezen vorm door THOMAS niet gesteld, maar het 
zal voor een ieder van zelf spreken, dat de kracht der logica, juist 
in zijn stelsel, waar de denkleer een zoo groote plaats inneemt, de prio
riteit moet opeischen voor het deelgenootschap aan de eeuwige rede. En 

.................... -----------------
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deze eeuwige rede heeft de eeuwige wet tot inhoud. Waar blijft hier het 
onderworpen zijn van de rede zelf aan de, wat we nu liever willen 
noemen, Goddelijke wet? We zien intusschen niet de mogelijkheid 
van het antwoord voorbij, dat juist het deel hebben aan de eeuwige 
rede waarborg is, dat de lex aeterna niet in het gedrang komt. Hiervoor 
zal de door de eeuwige rede veroorzaakte natuurlijke neiging zorg 
dragen. Uit de natuurlijke neiging om handeling en doel, die ver
plichtend zijn gesteld, na te streven, blijkt een deel hebben aan de 
eeuwige wet. Deze bestaat alleen in het redelijk schepsel en nu is de 
natuurwet (lex naturalis ) "niets anders dan het deel hebben aan de 
eeuwige wet in het redelijk schepsel" 96). Strijd tusschen lex naturalis 

en lex aeterna is dus niet mogelijk. Wil men het deel, dat het onredelijk 
schepsel aan de eeuwige wet heeft, ook natuurwet noemen, dan ge
bruikt men het woord wet niet in eigenlijken zin, maar slechts "per 

similitudinem" . 
Men zou na lezing van de gegeven uiteenzetting den indruk kunnen 

krijgen, dat er voor de menschelijke wet weinig te doen meer over

blijft, daar toch de rede de nastreving van het doel waarborgt en toch 
alles om die nastreving van het doel gaat. Maar dit is toch niet het 

geval. De practische rede geeft slechts enkele algemeene aanwij zingen 
van formeelen aard, die voor elke concrete situatie weinig houvast 
voor het daarbij passende concrete handelen bieden. Zoo geeft THOMAS 

deze regels als voorschriften van de natuurwet: "Het goede ("het 
goede is datgene, waar alle dingen naar streven") moet gedaan worden 
en nagestreefd en het kwade vermeden"; dit is de basis van alle 

andere voorschriften van de natuurwet. "Men moet volgens de rede 
handelen". 97) Uit deze twee, in nauw onderling verband, vloeit voort, 

dat "de natuurwet zich uitstrekt tot datgene, waardoor het leven van 
de menschen bewaard wordt en het tegendeel verhinderd wordt; tot 
de vereeniging van het mannelijke en het vrouwelijke en de opvoeding 
van kinderen; tot bevordering van de kennis der waarheid, bestrijding 
van de onwetendheid en niet-beleediging van degenen, met wie men 
moet omgaan, enz. 98) 

Maar de nadruk valt in deze afleidingen toch op den grondregel. 
Komt men daarmee in strijd, dan moet de afgeleide regel wijken. 
Krachtens zijn aard laat het natuurrecht geen uitzondering toe, maar 
dat geldt evenwel alleen van het deel, waarover bij allen eenstemmig
heid bestaat, hetgeen feitelijk alleen van den zooeven genoemden grond-
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regel geldt. Het niet door afleiding gevonden natuurrecht is naar zijn 
inhoud bezien buitengewoon arm. Derhalve moet het eenerzijds door 
afleiding uitgebreid worden, afleidingen, waaraan de grondregel tel
kens derogeert, en anderzijds door aanvulling door den wetgever, 
aanvullingen, die hun kracht ontleenen aan de competentie van den
gene, die ze uitvaardigt, onder één beding, dat het natuurrecht niet 
geschonden wordt. Hierover werd boven reeds gesproken. 

Er is nog een ander verschil tusschen natuurrecht en menschelijk 
recht. Het natuurrecht bestrijkt 't algemeene, 't menschelijk recht be
nadert de speciale gevallen. 99 ) Het eerste is gewoonlijk niet voor 
onmiddellijke toepassing vatbaar en dat is de voornaamste reden voor 
de noodzakelijkheid van het bestaan van het tweede. Bij de uitvaar
diging van zijn wetten baseert de wetgever zich op de natuurwet en 
leidt daaruit met behulp van zijn practische rede regels af, die dichter 
bij het concrete geval staan. "Deze bizondere regelingen, die men, 
volgens de menschelijke rede te werk gaande, vindt en aan het natuur
recht toevoegt, worden menschelijke wetten genoemd, als men tevens 
de andere voorwaarden, die tot het wezen van een wet hooren, in 
achtneemt" . 100) 

De Goddelijke wet neemt in dit systeem van wetten een plaats in 
naast de natuurwet en de menschelijke wet. Ten aanzien van haar 
positiviteit is zij te vergelijken met de menschelijke wet, maar toch 
staat zij niet onder de natuurwet, omdat zij evenals de natuurwet deel 
heeft aan de eeuwige wet: zij is er alleen een hoogere toepassing van 
vergeleken bij de natuurwet. Zij behoort tot de bovennatuurlijke orde 
der dingen, wijst den mensch naar het einddoel van zijn bestaan, de 
visio Dei, waartegenover de natuurwet hem niet kan doen uitstijgen 
boven datgene, waartoe hem de natuur, zonder versterking met een 
donum superadditum, in staat stelt. 101) Deze Goddelijke wet vindt 
haar uitdrukking in Oud- en Nieuw Testament. Op de onderlinge ver
houding van deze twee volgens de leer van THOMAS kunnen we hier 
niet nader ingaan. 

De onderscheiding van de gerechtigheid in iustitia generalis, iustitia 
distributiva en iustitia commutativa. 

Thans wordt onze aandacht gevraagd voor de beroemde onder
scheidingen, die THOMAS maakt ten aanzien van het begrip der ge
rechtigheid. In aansluiting aan zijn enkelvoudige verbandsleer geeft 

.................... ----------------~ 
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hij een verdeeling, die zeer eenvoudig mag heeten. Omdat de ge
meenschap, de staat, uit private personen bestaat, kan men drieërlei 
verhouding onderscheiden, nl. die van de private personen, de deelen, 
onderling, die van de private personen tot de gemeenschap (de deelen 
tot het geheel) en die van de gemeenschap tot de private personen 
(het geheel tot de deeIen). Aan deze drieërlei verhouding beantwoordt 
drieërlei gerechtigheid. Deze driedeeling gaat, evenals zooveel andere 
fundamenteele elementen uit de leer van THOMAS, op ARISTOTELES 
terug. De drie verschillende soorten van gerechtigheid worden aldus 

gesystematiseerd: De gerechtigheid, die de verhouding van de private 
personen tot de gemeenschap regelt, is de algemeene gerechtigheid, 
waartegenover de twee andere verhoudingen tot het gebied van de 
bizondere gerechtigheid behooren. De algemeene gerechtigheid richt 
den mensch heen naar het algemeen welzijn en wordt ook wettelijke 
gerechtigheid genoemd. Hieronder valIen dus alIe van staatswege 
uitgevaardigde wetten. Competentiegrenzen liggen in deze benaming 
echter niet uitgedrukt, omdat deze wettelijke gerechtigheid alIe deug
den aan zich ondergeschikt kan maken en moet maken om het doel, 

dat bestaat in het algemeen welzijn, te bereiken. Gerechtigheid in 
dezen zin valt dan ook zelf niet onder de zeven thomistische deugden. 
Slechts in dien zin zou men de wettelijke gerechtigheid onder de alge
meene deugden kunnen rekenen, als zij de handelingen van de andere 
deugden richt naar haar eigen doeleinde, deze door haar bevelende 
macht onderstreept. Ja zelfs, men kan haar nog onder de speciale 
deugden rekenen! De gedachtengang is te merkwaardig om hem niet 
weer te geven. Het wezen immers van een zaak wordt bepaald door 
haar doel. Welnu dat van een deugd ook. Zooals b.v. de dapperheid 
een eigen doel heeft, nl. in gevaren stand te houden en op grond van 
dit eigen doel een speciale deugd genoemd moet worden, zoo vinden 
we ook voor de wettelijke gerechtigheid een eigen doel nl. het bonum 
commune en derhalve kunnen we haar in zooverre een speciale deugd 
noemen. Vandaar luidt de consequent thomistische conclusie: in 
wezen(!) is de wettelijke gerechtigheid een speciale deugd, maar naar 
haar innerlijk vermogen (virtus) is zij een algemeene deugd. 102) 

We gaan echter over tot bespreking van die gerechtigheid, die door 
THOMAS zonder restricties onder de deugden gerekend wordt, waarbij 

we overigens zijn pogingen om deze als deugd te construeeren, ter 
zijde laten. 
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Zooals uit het bovenstaande reeds op te maken is, valt de bizondere 
gerechtigheid in tweeën uiteen, die door THOMAS aldus genoemd 
worden: iustitia distributiva, verdeelende gerechtigheid, die de ver
houding van de gemeenschap tot de private personen betreft, en ius

titia commutativa, vereffenen de gerechtigheid die de verhouding van de 
particuliere personen onderling beheerscht. Dat THOMAS de scheidslijn 
scherp trekt tusschen de iustitia legalis en de iustitia distributiva kan 

ons niet meer bevreemden, nu er tweeërlei wijze van "gericht-zijn" 
verondersteld wordt en elke gerechtigheid één van deze wijzen be
heerscht: de eerste reguleert het gericht-zijn op het algemeen welzijn, 

de richting van het individu naar de gemeenschap, de tweede het zich 
richten van de gemeenschap tot het individu. 

Het doel verantwoordt in het thomistische stelsel de eigenlijke, 

fundamenteele onderscheidingen. Des te meer moet ons dit de oogen 
openen voor de beteekenis van zijn zoozeer geprezen onderscheiding 
tusschen iustitia distributiva eenerzijds en iustitia commutativa ander
zijds, nu tusschen deze twee tot op zekere hoogte niet van een verschil 
in het gericht-zijn gesproken kan worden; immers beide zijn gericht 
op den privaten persoon. Dat niettemin THOMAS een grens trekt tus
schen de rechtsverhoudingen van gemeenschap en privaat persoon 

eenerzijds en die van de private personen onderling anderzijds deed 
ons boven tot de conclusie komen, dat we bij THOMAS kunnen spreken 
van een, althans in kiem gekende, onderscheiding tusschen publiek- en 
privaatrecht, - welke gebreken er dan misschien aan de grensbepaling 

mogen kleven. Onder het door ons gebruikte woord "gemeenschap" 
is steeds in dit verband de publiekrechtelijke gemeenschap te verstaan. 

Ook de wijze, waarop deze twee soorten gerechtigheid worden ver
werkelijkt, is voor elk van beide een andere. "In de iustitia distributiva 
wordt iets aan een privaat persoon gegeven, inzooverre datgene, wat 
van het geheel is, aan het deel verschuldigd is. Dit verschuldigde is 
echter des te meer, naarmate het deel zelf een meer vooraanstaande 
plaats in het geheel inneemt (maiorem principalitatem habet). En 
daarom wordt in de distributieve gerechtigheid des te meer aan iemand 

gegeven, naarmate die persoon een meer vooraanstaande plaats in 
de gemeenschap inneemt ... Daarom neemt men in de distributieve 
gerechtigheid den maatstaf niet volgens de gelijkheid van zaak tot 
zaak, maar volgens de verhouding van de zaken tot de personen, 
opdat nl., evenals de ééne persoon de andere overtreft, zoo ook dat-

...................... ---------------
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gene, wat aan den éénen persoon gegeven wordt, overtreft hetgeen aan 
den anderen persoon gegeven wordt" 103). Met beroep op ARlSTOTELES 

noemt THOMAS dezen maatstaf dien van de geometrische (meetkundige) 
evenredigheid, omdat hierbij niet te werk gegaan wordt naar de hoe
veelheid, maar naar de verhouding. ,.Op het terrein van de commuta
tieve gerechtigheid echter geeft men iets aan den afzonderlijken per
soon terug vanwege de zaak die men gekregen heeft, zooals vooral 
duidelijk is bij koop en verkoop" 104). Hier is de maatstaf een reken

kundige (arithmetische) gelijkheid. 
Overigens wordt het specifieke onderscheid tusschen deze tweeërlei 

gerechtigheid gehandhaafd op een wijze, waarmee we reeds eerder 

kennis gemaakt hebben. "Justitia distributiva en commutativa worden 
niet alleen onderscheiden zooals één en veel, maar naar den verschil

lenden aard van het verschuldigde. Wat tot de gemeenschap behoort, 
is men immers op een andere wijze verschuldigd als datgene wat 
privaatbezit is" 105). Men heeft dus eenvoudig te denken aan de bij 

THOMAS gebruikelijke hanteering van verschiIIen, die naar species of 
genus bepaald zijn. 

Er is echter o. i. nog een belangrijke plaats, die een helder licht 
werpt op de quaestie van de onderscheiding tusschen publiek- en 
privaatrecht bij THOMAS. Blijkens de volgende plaats heeft THOMAS 

zich niet ten aanzien van zijn onderscheiding van de wijs laten brengen 
door het feit, dat vaak door particuliere personen over publieke rechten 
in zijn tijd beschikt werd. Wanneer hij eerst gezegd heeft, dat de 
handeling van de uitdeeling van algemeen goed alleen kan uitgaan 
van dengene, die de beschikking heeft over het algemeene goed (prae
sidentem communibus bonis), maar dat toch ook de iustitia distri
butiva in de onderdanen aanwezig is, inzooverre ze tevreden zijn over 
een rechtvaardige verdeeling, laat hij er dit op volgen: "Hoezeer er 
soms ook tevens een verdeeling van het algemeen goed plaats vindt, 
niet aan den staat (civitas), maar aan één familie (uni familiae); hier
van kan de verdeeling geschieden op gezag van den een of anderen 
privaten persoon" 106). Deze uitspraak verdient o. i. alle aandacht als 

bewijs voor het feit, dat, hoe dikwijls men in de Middeleeuwen ook 
rechten, die thans onbetwistbaar tot het publiekrecht gerekend worden, 
in handen van particuliere personen zag, toch het besef niet verdwenen 
was, dat men hier met essentiëel andere rechten te doen had dan die, 
waarover men in het eigenlijke private rechtsverkeer beschikt. We 
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wijzen er nogmaals op, dat men het daarom met de positieve con
structie van deze rechten nog niet eens behoeft te zijn, nu THOMAS 
naar den aard van zijn stelsel geen andere als specifieke en generieke 
verschillen kent en zich niet bewust is van innerlijke structuur
verschillen. 

Verhouding van Kerk en Staat. 
We willen ons artikel besluiten met nog een enkel woord te wijden 

aan dit probleem, naar welks bespreking we boven al verwezen hebben. 
Wanneer we THOMAS' gedachten over de verhouding van Kerk en 

Staat bezien, dan kunnen we het beste in navolging van GRABMANN, 
Studien 107) enz. den inhoud weergeven van het 14e hoofdstuk van 
THOMAS' Vorstenregeering: 

Wanneer het gelukkige en deugdzame leven der burgers het hoogste, 
onmiddellijke, eigenlijke en algemeene doel van den staat is en als 

speciale doeleinden de bewaring van den vrede en de zorg voor den 
materiëelen welstand in zich sluit, dan is daarmee niet de geheele doel
orde afgesloten. God heeft namelijk voor de menschen een buiten en 

boven den mensch staand bovennatuurlijk doel, het bezit van God in 
de eeuwige zaligheid, bepaald. Daarin bestaat het hoogste, door God 

gewilde doel voor den afzonderlijken mensch en voor de menschelijke 
samenleving. De staatsgemeenschap moet zich derhalve ook in deze 
hoogere doelorde invoegen. Het hoogste doel van de staatsgemeenschap 
is daarom niet enkel in een deugdzaam leven te zien, maar daarin, 
dat de afzonderlijke leden van de gemeenschap door een deugdzaam 
leven tot de hemelsche vereeniging met God geraken. Indien nu dit 
hoogste doel door zuiver natuurlijke menschelijke kracht bereikt kon 
worden, dan zou het de hoogste taak van den koning zijn, zijn onder
danen tot dit doel te voeren. Koning nu is hij, wien de hoogste be
stuursmacht in de menschelijke dingen is toevertrouwd. Regeermacht 
is echter des te verhevener, naarmate het doel verhevener is, waarheen 
zij voeren moet. Het hoogste bovennatuurlijke einddoel van het eeu
wige hemelsche bezit van God kan echter niet met louter menschelijke 

kracht, maar slechts door goddelijke kracht naar het woord van den 
Apostel (Rom. 6 : 23): de genade Gods is het eeuwige leven, bereikt 
worden. De bezitter van deze Goddelijke heerschersmacht is evenwel 
iemand, die niet alleen mensch is, maar ook God, namelijk Jezus 
Christus, die, door de menschen tot kinderen Gods te maken, ze de 

.................... ----------------
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hemelsche heerlijkheid binnenvoerde. Hij wordt in de Heilige Schrift 
niet enkel priester, maar ook koning genoemd, daarom wordt van Hem 
een koninklijk priesterdom afgeleid, ja nog meer: alle Christgeloovigen 
worden, inzooverre zij leden van Hem zijn, koningen en priesters ge

noemd. Het bestuur over Zijn rijk heeft Christus, opdat het onder
scheid tusschen het aardsche en het geestelijke bewaard zou blijven, 108) 

niet aan aardsche koningen, maar aan de priesters toevertrouwd, en 
voornamelijk aan den oppersten priester, den opvolger van Petrus, 
den Stedehouder van Christus, den Romeinschen bisschop (pontifex), 
wien alle koningen van het christenvolk onderdanig moeten zijn als 
aan onzen Heer Jezus Christus zelf. Omdat het priesterschap van de 

heidenen en hun geheele eeredienst op het verwerven van tijdelijke 
goederen en op het, aan het opzicht van den koning ondern:orpen, 
bonum commune gericht was, daarom waren, geheel doelmatig, in het 
heidendom de priesters aan de koningen onderworpen. Eveneens waren 

ook onder het Oude Testament de priesters aan de koningen onder
geschikt, omdat in de oude wet aan het geloovige volk tijdelijke goe
deren als gaven van den waren God beloofd waren. Maar in de nieuwe 
wet bestaat een hooger priesterschap, waardoor de menschen tot de 
hemelsche goederen gevoerd worden: daarom moeten onder de wet 
van Christus de koningen aan de priesters onderworpen zijn. 

Hieruit zien we,. dat ook hier de grondgedachte van THOMAS, nl. de 
trapsgewijze opklimming van stof en vorm, weer een groote rol speelt. 
De staat heeft een doel in zichzelf, nl. bewaring van den vrede, zorgen 
voor materiëelen welstand, bevorderen van een deugdzaam leven en 
dergelijke, maar daarboven welft zich een doel van het menschenleven, 
waaraan de staat niet kan raken, eenvoudig omdat hij er de middelen 
niet voor bezit. En dit doel is de hemel sc he zaligheid. De zorg daar

voor ligt in handen van de kerk. 

Dan is echter de conclusie ten opzichte van de verhouding van kerk 
en staat spoedig gemaakt. De onderlinge rangorde van deze twee wordt 
beheerscht door de rangorde van de na te streven doeleinden. Evenals 
het doel van het lichaam beneden het doel van de ziel staat, zoo staat 
ook het lichaam zelf beneden de ziel, d. w. z. de laatste kan en moet 
bevelen geven aan het eerste. Zoo is het ook hier. De staat is de s.tof 
en heeft een doel van lagere orde, de kerk is de vorm, heeft een doel 

van hoogere orde en dus ligt de uitspraak voor de hand: "de leiding 
staat des te hooger, naarmate het doel hooger is, waarop ze gericht is". 
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Hieruit volgt dan ook onmiddellijk, dat de kerk boven den staat ver
heven is en daaraan bevelen geven kan. 

Maar toch moeten we dit niet misverstaan. We moeten niet meenen, 
dat THOMAS voetstoots den staat aan de kerk prijsgeeft. Dat is ten 

minste in het geheel zijn bedoeling niet, hetgeen blijkt uit de wijze, 

waarop hij op andere plaatsen zijn gedachten uitwerkt, misschien zou 
het beter zijn te zeggen: voor de hand liggende gevolgtrekkingen niet 

voor zijn rekening neemt. 

De ondergeschiktheid van den staat aan de kerk, zegt THOMAS, kan 

op twee manieren opgevat worden. Ten eerste in dezen zin, dat de 

wereldlijke macht absoluut, en dus ook in haar zuiver wereldlijke 

sfeer, van de kerkelijke macht afhankelijk en haar ondergeschikt is: 
een zeer gangbare opvatting ten tijde van onzen Scholasticus. Maar 

in de tweede plaats kan men de hoogere positie van de kerkelijke orde 

ook zoo verklaren, dat de staatsmacht inzooverre slechts aan de 

kerkelijke onderworpen is als de belangen en bevordering van het 

bovennatuurlijke einddoel van het eeuwige leven in aanmerking komen, 
dat echter de staatsmacht op haar terrein verregaande zelfstandigheid 

bezit. 

Landen we hier nu opeens bij de gedachte van souvereiniteit in eigen 

kring (al is het dan nog op zoo beperkt terrein) aan? En heeft 
THOMAS deze gezien? Dit zal niemand kunnen volhouden, die het 

principiëel verband tusschen de souvereiniteit in eigen kring en de 
interne structuurprincipes der samenlevingsverbanden gezien heeft. 

Want THOMAS nivelleert deze structuren door zijn teleologisch schema 

van het geheel en zijn deelen op de verhouding tusschen de verbanden 

toe te passen. Toch is er iets merkwaardigs in wat THOMAS hier zegt. 

Al wordt zijn stelsel allerminst gedragen door de centrale gedachte 

der souvereiniteit in eigen kring, toch is het teekenend, dat een glimp 

van deze idee moet fungeeren als correctief van zijn eigen grondidee, 

dat hij spreekt van de zelfstandigheid van de staatsmacht op haar 

terrein, wanneer er consequent op zijn eigen uitgangspunt doorgerede

neerd, geen zelfstandigheid hoegenaamd zou overblijven. Hier is geen 
sprake van de Calvinistische grondgedachte, maar wel een bewijs van 

de juistheid ervan: THOMAS kan haar niet missen. Maar hij gebruikt 

haar alleen als hij anders in zijn conclusies vast zou loopen. 

We keeren echter terug tot de door THOMAS uitgesproken gedachte 

zelf. GRABMANN (p. 13) zegt, dat zij een fijner gebruik van de doel·· 

................ ------------------~ 
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gedachte veronderstelt, volgens welke de lagere doeleinden aan de 
hooge re niet absoluut, maar slechts onder dat gezichtspunt onder
geschikt gemaakt zijn, onder welke deze speciale onder- en boven
schikking terecht bestaat. Hij wil dan bij THOMAS het liefst aan de 
tweede opvatting denken. Dat is inderdaad zeer voor de hand liggend, 
want de absolute ondergeschiktheid van de doeleinden zou tot een 
tegenstelling in den gedachtengang van THOMAS voeren, die we bij hem 
niet veronderstellen kunnen. 

Indien we nu evenwel aan zulk een relatieve ondergeschiktheid 
moeten denken, dan vragen we ons af, wat dan eigenlijk de aanwending 
van de doelgedachte op dit speciale terrein nog voor zin heeft. De 
gedachte zelf wordt opgesteld om als richtlijn dienst te doen bij de 
bepaling van de verhouding van kerk en staat, maar zoodra we ernst 
met de gedachte gaan maken en er essentiëele dingen rakende con
clusies uit willen trekken, wordt ze ontzield met de opmerking, dat 
men haar op fijnere wijze gebruikt en moet nagaan, of op een bepaald 
punt de onderordening wel terecht bestaat. Feitelijk is het een appèl 
op de practijk, die met de theorie spot, ook zelfs de Middeleeuwsche 
practijk, die THOMAS in zoo groote mate gelijk scheen te geven. 

Er is intusschen nog een plaats bij THOMAS inzake de onderhavige 
quaestie, die de volle aandacht verdient. De plaats komt voor in zijn 
Commentaar op de Sententiae van LOMBARDUS. Ze luidt aldus: "De 
geestelijke en wereldlijke macht worden beide afgeleid van de Godde
lijke macht. Daarom is de wereldlijke macht inzooverre ondergeschikt 
aan de geestelijke als zij door God daaronder gesteld is, nl. in die 
dingen, die betrekking hebben op de redding van de ziel, en daarom 
moet in deze dingen meer aan de geestelijke dan aan de wereldlijke 
gehoorzaamd worden. In die dingen echter, die op het burgerlijk welzijn 
betrekking hebben, moet men meer aan de wereldlijke dan aan de 
geestelij ke macht gehoorzamen volgens Matth. 22 : 21: Geeft den 
keizer wat des keizers is; of het moest zijn, dat met de geestelijke 
macht ook de wereldlijke macht verbonden is, zooals in het geval van 
den paus, die de hoogste macht op beide terreinen (utriusque potestatis 
apicem) heeft, op het geestelijke en wereldlijke terrein, daar Hij dit 
zoo beschikt, die priester en koning is, priester in eeuwigheid naar de 
orde van Melchizedek, Koning der koningen en Heer der heeren, wiens 
macht niet zal weggenomen worden en wiens rijk niet te gronde zal 
gaan in alle eeuwigheid, amen" 109). 

A. St. 3-m. X 27 
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Het is noodzakelijk op deze plaats eenigszins breedvoeriger in te 
gaan. Vooral de laatste woorden schijnen het begin van het citaat van 
zijn kracht te berooven. En zoo hebben het reeds velen gevoeld. Onder 
de thomisten bestaat dan ook geen eenstemmigheid inzake de beteeke
nis van deze uitspraak, maar geen van hen aanvaardt de beteekenis, 
die deze woorden op het eerste hooren schijnen te hebben. SCHILLING 
meent, dat THOMAS bij de woorden: zooals in het geval van den paus, 

enz. blijkbaar louter aan het feit denkt, dat de paus in zijn landen 
(den Kerkelijken Staat) tegelijk de wereldlijke macht in handen had 

en dat in dergelijk geval men natuurlijk ook in wereldlijke dingen aan 
de geestelijke macht moest gehoorzamen (p. 233). Naar een bewijs
voering voor deze opvatting zoeken we echter tevergeefs bij SCHILLING. 
Die wordt evenwel wel geboden door TISCHLEDER, Ursprung und 
Träger der StaatsgewaIt, op blz. 50 v. Deze acht het duidelijk genoeg, 
dat de vereeniging van beide machten in één hand door THOMAS als 

toevallig, niet noodzakelijk aangeduid wordt, daar de woorden "zooals 
in het geval van den paus enz." zelf deze vereeniging van beide machten 
in de hand van den paus slechts als feitelijken toestand willen vast
stellen, als toestand, die weliswaar niet zonder providentiëele schik
king van God zich zoo ontwikkeld heeft, maar daarom toch niet als 
de geestelijke macht op zichzelf op een onmiddellijke goddelijke in
stelling zich kan beroepen. 

Toch is het werkelijk meer dan twijfelachtig, of al deze restricties 
hier gemaakt mogen worden. Er is reden voor de vraag, of THOMAS 
er aanleiding voor gegeven heeft en deze vraag moet o. i. ontkennend 
beantwoord worden. Hoe komen SCHILLING en TISCHLEDER dan tot 
zulk een uitlegging van deze woorden? De oorzaak is niet ver te 
zoeken. Als principiëele afbakening van de grenzen van de wereldlijke 
en geestelijke macht (we nemen nu gemakshalve de terminologie maar 
over) zijn de bovenstaande woorden van THOMAS in dezen tijd niet 
meer te gebruiken. De thomisten weten dit zeer goed en dat ze hun 
Doctor Angelicus niet aanstonds bij een moeilijk citaat gaan ver
loochenen, strekt hun tot eer. Maar dan blijft toch de vraag open, of 
hun verklaring aannemelijk is. Hetgeen o. i. niet het geval is. 

Waar, zoo zouden we TISCHLEDER willen vragen, is hier een spoor 
te vinden, dat THOMAS slechts den feiteIijken toestand wil vaststellen en 

niet aan het poneeren van een principe denkt? Is er hier werkelijk 
sprake van, dan zou dit een prachtige methode aan de hand doen 

.................... ----------------
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om elke moeilijke uitspraak van haar kracht te berooven, "te verklaren" 
en aan te passen aan welke theorie ook maar. Het wordt dan vruchte
loos werk om te zoeken naar de theorie van THOMAS, omdat alles wordt 
opgelost in een beschrijving van de feitelijke toestanden, die er ten 
tijde van THOMAS heerschten of ten minste van wat volgens de meening 
van THOMAS de heerschende toestand was. 

Het is wel vreemd, dat, wanneer men THOMAS aan den paus het 
toppunt van beide machten hoort toeschrijven zonder eenig onder
scheid te maken tusschen wereldlijke en geestelijke macht, TISCHLEDER 
hieraan gaat toevoegen: de wereldlijke slechts op grond van historische 
ontwikkeling, de geestelijke krachtens goddelijke instelling! Nu is 
het wel waar, dat er in de Middeleeuwen tendenzen in de richting van 
het maken van deze onderscheiding waren, maar het is nu slechts de 
vraag, of men deze ten grondslag mag leggen aan de bovengenoemde 
woorden van THOMAS, vooral nu deze rechtstreeks schijnt in te gaan 
tegen de anders voor geen tweeërlei uitlegging vatbare woorden. 

Er is een verklaring voor de woorden van THOMAS, die veel meer 
voor de hand ligt. In den tijd, waarin THOMAS leefde, had men 
eenerzijds koningen, vorsten, graven, hertogen, enz. met hun leen
mannen, die de wereldlijke macht vertegenwoordigden, en daarnaast 
de bisschoppen, aartsbisschoppen enz. die men de geestelijke macht 
noemde, hoewel, afgezien van hun kerkelijke rechten, het ver

schil met zoogenaamde wereldlijke heerschers vaak moeilijk te 
zien was. Dat er verder ook bisschoppen enz. waren, die leen
heer of leenman waren en de wereldlijke macht op hun terrein 
hadden, kunnen we hier voor ons betoog uitschakelen. Tusschen die 
twee partijen moest een grens inzake beider bevoegdheden getrokken 
worden. En dan stelt THOMAS regels op als: Op haar eigen, burgerlijk 
terrein moet men aan de wereldlijke overheid gehoorzamen; op het 
geestelijk terrein hebben de geestelijke machthebbers het te zeggen. Dit 
zijn regels, die gelden land voor land, b.v. tusschen een graaf en een 

bisschop, die op zijn gebied, het graafschap, de geestelijke zeggen
schap heeft. Maar er is één uitzondering, zegt THOMAS, op dit in 

zekeren zin op één lijn staan van wereldlijke en geestelijke macht. En 
die uitzondering is de paus. Deze is met niemand te vergelijken. Hij 
heeft niemand naast zich. Hij is, zooals THOMAS op een andere plaats 
zegt, niet alleen de hoogste priester, opvolger van Petrus, stedehouder 
van Christus, maar hem moeten ook alle koningen van het christelijke 
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volk onderdanig zijn, woals aan onzen Heer Jezus Christus zelf. 
(Ter voorkoming van misverstand moeten we hier even een opmerking 

over de laatste woorden inlasschen. Door de aanhangers van THOMAS 
wordt er m. i. terecht op gewezen, dat daaruit niet zonder meer het 

oppergezag van den paus over de koningen volgt, maar dat het alles
zins aannemelijk is hier aan de hoogste macht van den paus in geeste

lijke zaken over de regeerende personen te denken, waar o. a. voor 
pleit, dat alleen de koningen over het christelijke volk genoemd worden. 

Toch is het opmerkelijk, dat, terwijl in het verband, waarin deze 

woorden voorkomen (de Regno I, 14) aan het noemen van den paus 

onmiddellijk de priesters in het algemeen voorafgaan, aan deze niet, 

maar alleen aan den paus de onderworpenheid van den koning uitge

drukt wordt: teekenend is dit met het oog op het hier verder volgende 

zeker.) 

De paus is dus een geheel eigen figuur. Naast hem is er geen wereld

lijke persoonlijkheid, met wien een afweging van bevoegdheden zou 

moeten plaats vinden. Nu zal men hier achter voegen: in den kerke
lijken staat! Maar THOMAS voegt er zelf aan toe: (de paus) die het 

toppunt van beide machten heeft. Dit klinkt zoo absoluut mogelijk. 

Hier helpt geen heenwijzing naar de overigens bij THOMAS geleerde 

principiëele scheiding van geestelijke en wereldlijke macht, zooals 

TISCHLEDER wil, want de scheiding is niet principieel. Ze kan niet 

principiëel zijn, gevolg van zijn metaphysische grondgedachte. In 

THOMAS' stelsel is alleen plaats voor autonomie van den staat tegen

over de kerk (en van de niet-staatkundige verbanden tegenover den 

staat), nu hij natuur en genade onderscheidt. "Maar autonomie is geen 
souvereiniteit in eigen kring. Het principiëele verschil tusschen beide 

is, dat de autonomie steeds in haar grenzen afhankelijk is van het 

gezag, dat haar erkent, terwijl souvereiniteit in eigen kring nimmer 

afhankelijk kan zijn van het oordeel der gezagsorganen van een ver

meend hoogste verband, doch in de innerlijke structuur der verbanden 

zelf en daardoor in de goddelijke wereldorde is gegrond" (DoOYE
WEERD, Wijsbegeerte der Wetsidee lIl, p. 153). De kerk beslist o. a. 

wat tot het zieleheil behoort en heeft zoo b.v. de geheele uitlegging 
van de natuurlijke zedewet. 

Hier komen we dan ook tot ons voornaamste argument voor onze 

van de thomisten afwijkende opvatting van deze belangrijke plaats 

bij THOMAS ter afbakening in hoogste instantie van de bevoegdheden 

.................... ----------------~ 



IETS OVER DE STAATSLEER VAN THOMAS AQUINAS 421 

van den staat ten opzichte van de kerk, of liever ter poneering van de 
in den grond onbeperkte bevoegdheden van de kerk ten opzichte van 

den staat. Wie het zoo ziet, dat het lagere middel is voor het hoogere, 
zijn beteekenis ontleent aan het hoogere, en wie in uitdrukkelijke 

woorden deze verhouding tusschen staat en kerk geponeerd heeft, die 
kan slechts tot de conclusie komen, dat degene, die de hoogste macht 

in de kerk heeft, in laatste instantie ook de zeggenschap over de 
hoogste wereldlijke machthebbers moet hebben. 

Nu kunnen er in dit verband verschillende vragen bij ons opkomen. 

Bijvoorbeeld hoe het komt, dat een dergelijke centrale stelling niet 

vaker in de toch zoo talrijke geschriften van THOMAS voorkomt. Uiter

aard is hierop het antwoord niet zoo maar te geven. Maar toch is het 
heel begrijpelijk, dat THOMAS er niet de voorkeur aan gegeven heeft 

de uiterste consequentie van zijn uitgangspunt herhaaldelijk neer te 
schrijven. We wagen het zelfs nog een schrede verder te gaan: De 

practische zin die zoo vaak (niet altijd) bij THOMAS aan den dag 

treedt (een regeerend vorst is voor hem de stuurman op een schip), 

zou er zeker tegen in opstand gekomen zijn, wanneer er een pau:. 

(voor wien hij waarlijk niet in eerbied te kort schiet) geweest zou 
zijn, die geen eigen terrein aan een wereldlijk bestuurder zou hebben 

overgelaten. De "natuur" zou het stellig van de "leer" gewonnen 
hebben! 

Hoewel er nog een andere opvatting is onder de thomisten over 
het bovenaangehaald Thomascitaat, o. a. te vinden bij JOURNET, zullen 

we deze thans laten rusten, daar ten deele dezelfde argumenten daar
tegen zijn aan te voeren als tegen de door SCHILLING verdedigde 

meen ing. 

83) S. th. 2, 11, 57, art. I, ad sec.: Ad secundum die end urn quod sicut eorum 
quae per artem exterius fiunt, quaedam ratio in mente artificis praeexistit, 
quae dicitur reguia artis; ita etiam iIIius operis justi quod ratio determinat, 
quaedam ratio praeexistit in mente, quasi quaedam prudentiae reguia; et hoc 
si in scripturn redigatur, voeatur lex; est enim lex seeundum lsodorurn, eon
stitutio scripta; et ideo lex non est ipsum jus, proprie loquendo, sed aliqualis 
ratio juris. 

84) S. th. I, 11, 90 inleiding: principium exterius movens ad bonum est Deus, 
qui et nos instruit - per legem, - et iuvat per gratiam. 

85) We zien intussehen niet voorbij, dat THOMAS wèl de onderscheiding 
tussehen natuurlijke en boven-natuurlijke deugden kent, en dat hij zich ook 
aldus uit: "contingit aIiquem esse bonum civem, qui tarnen non habet virtutem 
secundum quam aliquis est bonus vir", Comm. Pol. m, Lectio 3a. 

86) S. th. 1, 11, 90, art. 1 en 2: lex quaedam reguia est et mensura actuum, 
secundum quam inducitur aIiquis ad agendum, vel ab agendo retrahitur ... 
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ReguIa autem et mensura humanorum actuum est ratio, quae est principium 
primum actuum humanorum ... 

Rationis enim est ordinare ad finem, qui est primum principium in agendis. 
87) T. a. p. art. 2: lex pertinetad id quod est principium humanorum actuum, 

ex eo quod est regula et mensura. Sicut autem ratio est principium humanorum 
actuum, ita etiam in ipsa ratione est aliquid quod est principium respectu omnium 
aliorum: unde ad hoc oportet quod principaliter et maxime pertineat lex. 
Primum autem principium in operativis quorum est ratio practica, est finis 
ultimus. Est autem ultimus finis humanae vitae felicitas vel beatitudo. Unde 
oportet quod lex maxime respiciat ordinem qui est in beatitudine. 

88) V gl. E'DELBERT KVRZ O. F. M. Individuum und Gemeinschaft beim hl. 
Thomas von Aquin 1933, bizonder blz. 46 v. 

89) S. th. t. a. p. art. 2 ad tertium: Ad tertium dicendum quod, sicut nihil 
constat firmiter secundum rationem speculativam, nisi per resolutionem ad 
prima principia indemonstrabilia, ita firmiter nihil constat per rationem prac
ticam, nisi per ordinationem ad ultimum finem, qui est bonum commune. Quod 
autem hoc modo ratione constat, legis rationem habet. 

90) S. th. t. a. p. art. 3c: Ordinare autem aliquid in bonum commune est vel 
totius multitudinis, vel alicujus gerentis vicem totius multitudinis. Et ideo con
dere legem vel pertinet ad totam multitudinem, vel pertinet ad personam publi
cam, quae totius multitudinis curam habet: quia et in omnibus aliis ordinare in 
finem est ejus cujus est proprius iIIe fin is. 

91) S. th. t. a. p. art. 4c: ReguIa au tem et mensura imponitur per hoc quod 
applicatur his quae regulantur et mensurantur. Unde ad hoc quod lex virtutem 
obligandi obtinaet, quod est proprium legis, oportet quod applicetur hominibus, 
qui secundum eam regulari debent. Talis autem applicatio fit per hoc quod in 
notitiam eorum deducitur ex ipsa promulgatione. Unde promulgatio ipsa neces
saria est ad hoc quod lex habeat suam virtutem. 

92) S. th. t. a. p.: Et sic ex quatuor praedictis pot est colligi definitio legis, 
quae nihil est aliud quam "quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, et 
ab eo qui curam communitatis habet, promulgata." 

93) S. th. t. a. p. ad primum: promulgatio legis naturae est ex hoc ipso quod 
Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam. 

94) S. th. 1, 11, 91, art. 1: Manifestum est autem, quod tota communitas 
universi gubernatur ratione divina. Et ideo ipsa ratio gubernationis rerum in 
Deo sicut in principe universitatis existens, legis habet rationem. Et quia ratio 
nihil concipit ex tempore, sed habet aeternum concepturn, ut dicitur Proverb. 8, 
inde est quod hujusmodi legem oportet dicere aeternam. 

9n) S. th. I, 11, 91, art. 2: lex, cum sit reguIa et mensura, dupliciter potest 
esse in aliquo: uno modo sicut in regulante et mensurante; alio modo sicut in 
regulato et mensurato: quia in quantum participat aliquid de reguIa vel mensura, 
sic regulatur vel mensuratur. Unde cum omnia quae divinae providentiae sub
duntur, a lege aeterna regulentur et mensurentur, ut ex dictis patet art. praec. 
manifestum est quod omnia participant aliqualiter legem aeternam, in quantum 
scilicet ex impressione ejus habent inclinationes in proprios actus et fin es. 

96) T. a. p.: Inter caetera autem rationalis creatura exellentiori quo dam modo 
divinae providentiae subjacet in quantum et ipsa fit providentiae parti.ceps, sihi 
ipse et aliis providens. Unde et in ipsa participatur ratio aeterna, per quam 
habet naturalem inclinationem ad debitum actum et finem; et talis participatio 
legis aeternae in rationali creatura lex naturalis dicitur. Unde patet quod lex 
naturalis nihil aliud est quam participatio legis aeternae in rationali creatura. 
"Het licht van Uw aanschijn" in Psalm 4 : 7 is volgens THOMAS het licht der 
natuurlijke rede! 

97) S. th. I, 11, 94, art. 4c . 

................ ------------------~ 
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98) S. th. 1, 11, 94 art. 2c. 
99) V gl. S. th. 1, 11, 94 art. 4c. 
100) S. th. 1, 11, 91, art. 3c: istae particulares dispositiones adinventae secun

dum rationem humanam, dicuntur "leges humanae", observatis aIiis conditionibus 
quae pertinent ad rationem legis. 

101) S. th. 1, 11, 91, art. 4c: quia homo ordinatur ad finem beatitudinis aeternae, 
quae excedit proportionem naturalis facultatis humanae, ideo necessarium fuit 
ut supra legem naturalem et humanam dirigetur etiam ad suum finem divinitus 
data. En ad primum: per naturalem legem participatur lex aeternae secundum 
proportionem capacitatis humanae naturae. Sed oportet ut altiori modo diri
gatur homo in ultimum finem supernaturaiem. Et ideo superadditur lex divi
nitus data, per quam lex aeterna participatur altiori modo. 

102) S. th. 2, 1I, q. 58, art. 6c: iustitia legalis dicitur esse virtus generalis, in 
quantum scilicet ordinat actus aliarum virtutum ad suum finem ... iustitia legalis 
est quaedam specialis virtus secundum su am essentiam, secundum quod respicit 
commune bonum ut proprium objecturn ... Potest tarnen quaelibet virtus, secun
dum quod a praedicta virtute (speciali quidem in essentia, generali autem 
secundum virtutem), ordinatur ad bonum commune, dici iustitia legalis. 

103) S. th. 2, 11, q. 61, art. 2c: in distributiva iustitia datur aliquid alicui 
privatae personae, in quantum id quod est totius, est debitum parti; quod quidem 
tanto maius est, quanto ipsa pars maiorem principalitatem habet in toto. Et 
ideo in distributiva iustitia tanto plus alicui de bonis communibus datur, quanto 
iIIa persona maiorem habet principalitatem in communitate... Ideo in iustitia 
distributiva non accipitur medium secundum aequalitatem rei ad rem, sed secun
dum proportionem rerumad personas, ut scilicet si cut una persona excedit 
aliam, ita etiam res quae datur uni personae, excedat rem quae datur alii. 

104) T. a. p.: Sed in commutationibus redditur aliquid alicui singulari propter 
rem eius quae accepta est, ut maxime patet in emptione et venditione. 

105) S. th. 2, 11, 61, 1, ad 5: iustitia distributiva et commutativa non sol urn 
distinguuntur secundum unum et multa, sed secundum diversam debiti rationem. 
Alio enim modo debetur alicui id quod est commune, et alio modo id quod est 
proprium. 

106) T. a. p. ad 3: actus distributionis, qui est communium bonorum, pertinet 
solum ad praesidentem communibus bonis, sed tarnen iustitia distributiva est 
etiam in subditis quibus distribuitur; in quantum scilicet sunt contenti iusta 
distributione: quamvis etiam distributio quandoque fiat bonorum communium, 
non quidem civitati, sed uni familiae; quorum distributio fieri potest auctoritate 
alicuius privatae personae. 

107) MARTIN GRABMANN, Studien über den Einflusz der aristotelisch en Philo
sophie auf die mittelalterlichen Theorien über das Verhältnis von Kirche und 
Staat, in: Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Jrg. 
1934, Heft 2, blz. 3 v. 

108) Hier zien we, hoe ook door THOMAS gezien wordt het nauwe verband, 
dat er bestaat tusschen het onderscheid, dat de Scholastiek maakt tusschen 
natuur en genade, aan de eene kant en de hiërarchie van de Roomsch Katholieke 
Kerk aan de andere kant. Hij maakt zich echter in zijn uitspraak: "Huius ergo 
regni ministeriurn, ut a terrenis esse nt spiritualia distincta, non terrenis regibus, 
sed sacerdotibus est commissurn", (die onmiddellijk volgt op zijn erkenning 
van het priesterschap van alle geloovigen!) aan twee cardinale fouten 
schuldig: 

I. dat hij, in plaats van de hiërarchie toe te schrijven aan een historisch 
proces, waarachter louter menschelijke bedoelingen schuilen, deze te herleiden 
tot een instelling van Christus zelf; 

2. bij deze instelling Christus als drager voor te stellen van de thomistische 
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conceptie van de verhouding tusschen natuur en genade! Deze is niet gelijk 
aan de Paulinische conceptie! 

109) Commentum in Lib. 11 Sententiarum, Distinctio XLIV, q. 2, expo ad quar
turn: potestas spirituaIis et saecularis utraque dedudtur a potestate divina; et 
ideo intantum saecularis potestas est sub spirituaIi, inquantum est ei a Deo 
supposita, scilicet in his quae ad salutemanimi pertinent; et ideo in his magis 
est obediendum potestati spirituali quam saeculari. In his autem quae ad bonum 
civile pertinent est magis obediendum potestati saeculari quam spirituali, secun
dum illud Matth. 22 : 21: Reddite quae sunt Caesaris Caesari. Nisi forte potestati 
spiritual i etiam saecularis potestas coniungatur, sicut in papa, qui utriusque 
potestatem apicem tenet, scilicet spiritualis et saecularis, hoc illo disponente, 
qui est sacerdos et rex, sacerdos in aeternum, secundum ordinem Melchisedech, 
Rex regurn, et Dominus dominantium, cuius potestas non auferetur et regnum 
non corrumpetur in saecula saeculorum. Amen. 
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