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Dr. Mr. J. J. TE DING VAN BERKHOUT 
1814-1880 

DOOR 

B. DE GAAY FORTMAN. 

Niet de meest bekende leden van het talrijke geslacht TE DING VAN 
BERKHOUT zijn de broeders PIETER jACOB en jAMES jOHN, die beiden 
stonden midden in de beweging der geestelijke opwekking van de 
eerste helft der vorige eeuw in ons vaderland, en van wie de jongste 
ook op het gebied der politiek een, zij het bescheiden, maar dan toch 
ook zeer besliste, rol heeft gespeeld. Het is mij niet gelukt, in den kring 
van hun geslacht eenigzins omtrent hen te worden ingelicht. Ik vroeg 
naar een geestverwant van GROEN VAN PRINSTERER, maar hij, tot 
wien ik mij wendde, drager van denzelfden naam, kende hem niet, 
herinnerde zich echter door mijn vraag, dat een der dochters van 
dr. KUYPER na diens overlijden hem een portret had gezonden van 
een TE DING VAN BERKHOUT, zeker zijn vader en vriend van den haren, 
een samenvoeging, die hij ongerijmd wist; waarschijnlijk was mijn 
TEDING VAN BERKHOUT die van het portret. Intusschen was dit laatste 
voor het oogenblik onvindbaar, maar ik zocht ook geen portret, want 
ik kende het uit het Ge den kb 0 e k u i t g e g e ven b ij de he r
den kin g van het 50-j a r i g bes t a a n der Ne der I a n d s c h e 
Ver een i gin gvo 0 rls ra ë I. Tevergeefs ook zoekt men jAMES jOHN 
in Ne d e r1 a n d's Ad els boe k, en terecht waarschijnlijk, want als 
ik het daar meegedeelde goed begrepen heb, en dit juist is, komt de 
adellijke titel van jonkheer, hem meermalen toegekend, hem niet toe, 
en was zijn broeder PIETER jACOB de eerste van dezen tak der familie, 
die, in 1885, dus na het overlijden van jAMES jOHN, in den adelstand 
werd verheven. 

Het toch waarlijk niet groote leeftijdsverschil van vier jaar schijnt 
in den christelijken vriendenkring eerst PIETER JACOB (1810-1892) 
A. Sf. 3-m. VI 
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meer naar voren gebracht te hebben. Als rechterlijk ambtenaar, curator 

van het Athenaeum iIIustre en van het stedelijk gymnasium in 

Amsterdam heeft deze een eervolle loopbaan gehad. WORMSER noemt 

hem in een brief aan GROEN VAN PRINSTERER, wien hij toen wellicht 

reeds bekend was als bezoeker van de eerste bijeenkomst der "chris

telijke vrienden", "onzen vriend in den Heere", tegelijk een goed ge

tuigenis gevende van den broeder, "een jongmensch, die bij godsvrucht 

geleerdheid paart" 1). Met JAMES JOHN stel ik mij voor, mij verder in 
dit opstel bezig te houden. 

Hij was een zoon van Mr. JAN CORNELIS TEDING VAN BERKHOUT 

en CATHARINA ISABELLA Low, dochter van den leeraar der Engelsch 

Episcopale kerk te Amsterdam. Geboren 4 December 1814, werd hij 

in 1831 aan het Amsterdamsche Athenaeum ingeschreven als student 

in de phil. faculteit. Tot 1833 bleef hij daar studeeren, en ging toen 

zijn studiën voortzetten te Leiden, waar hij in 1839 promoveerde tot 

doctor in de beide rechten op een proefschrift de m ut a t a a 

Guilielmo IV regiminis forma in reipublicae foederati 

belgii provinciis post rerum conversionem anni 1747, 

door Mr. H. J. KOENEN, die gewoon was veel te lezen, een verdienste

lijke verhandeling over Willem IV genoemd 2). Vier jaar later verliet 

hij de universiteit als doctor in de wis- en natuurkunde, welken titel hij 

had verworven op een Dis ser t a t i 0 ph Y sic a i n a u g u r a I i s, de 

fluxubus thermo-electricis, acusmagneticae ope, obser
vat i s. 

Als advocaat vestigde hij zich te Amsterdam, maar de rechts

wetenschap schijnt niet zijn grootste liefde gehad te hebben, en 

cIienten schijnen niet in voldoende hoeveelheid gekomen te zijn, om 

hem die liefde al arbeidende bij te brengen, want WORMSER, die het 

als deurwaarder weten kon, noemde hem aan GROEN als iemand, die 

nogal over zijn tijd beschikken kon. Wat was het geval? De "christe

lijke vrienden" zouden een tijdschrift uitgeven. BEETS had ervoor 

bedankt, om als redacteur op te treden, wellicht zou TEDING VAN 

BERKHOUT willen. Echter werd HELDRING de redacteur van De Ve r

eeniging: Christelijke Stemmen. Nog eenmaal zou later 

TEDING VAN BERKHOUTS naam in verband met dit tijdschrift worden 

genoemd. Dit was in 1851. Er heerschte ontevredenheid over 

HELDRINGS leiding van het tijdschrift. GROEN en WORMSER klaagden 

beiden over onvastheid van richting. HELDRING gaf toe en betuigde 
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zelfs instemming met een gereformeerd programma, door WORMSER 
opgesteld. TEDING VAN BERKHOUT, die niet durfde met WORMSER een 
volksweekblad te schrijven, omdat hij daarvan den toon niet kon 
vatten, scheen wel bereid HELDRINGS mederedacteur te worden. Maar 
toen het bij dezen erom bleek te gaan, om een lijn te bewandelen 
tusschen de Groninger school en de dwepers, tusschen de ultra's 
GROEN en VAN DER BRUGGHEN, dacht hij er niet meer over. "Indien 
wij den heer GROEN voor een ultra moeten houden, dan hebben wij 
niets; hij is de persoonlijke uitdrukking van onze beginselen", had 
TEDING VAN BERKHOUT uitgeroepen, en dit ook geschreven aan 
HELDRING, die antwoordde, wel de gereformeerde leer maar niet de 
gereformeerde dogmatiek te willen 3). 

Dit had WORMSER toch verkregen: zijn candidaat zou de tweede 
bijeenkomst der "christelijke vrienden", die bij den bankier ROOSE
BOOM stond gehouden te worden, bijwonen. Sedert behoorden de beide 
broeders tot de trouwste bezoekers dezer halfjaarIijksche vergaderingen, 
al leest men niet in de verslagen, voor zoover die tot ons gekomen 
zijn, dat zij een druk aandeel in de gedachtenwisselingen hadden. 

Waarschijnlijk is het zijn afkomst van moederszijde geweest, die 
jAMES jOHN een plaats bezorgd heeft in The Amsterdam British 
and American Seamen's Friends' Society, waarvan hij het 
jaarverslag van januari 1844 4 ) als bestuurslid onderteekend heeft. 
Met zijn broeder was hij aanwezig in de bekende vergadering van 
leeraren en leden der Ned. Herv. kerk, 18 Augustus 1848 in Odéon 
te Amsterdam gehouden. 

In 1847 was aan het Athenaeum te Amsterdam een leerstoel open 
in de wiskunde. De curator KOEN EN noemde aanstonds Dr. Mr. TEDING 
VAN BERKHOUT als candidaat voor deze plaats, en ook Prof. MIQUEL 
beval hem aan. De burgemeester HUIDEKOPER had echter bezwaar, 
omdat BERKHOUT geen wetenschappelijken naam had, na zijn proef
schrift niets uitgegeven had, en Prof. KAlSER, om candidaten ge
vraagd, hem niet genoemd had. Prof. VERDAM had hem ook niet 
opgegeven, maar nader verklaarde deze toch van TEDING VAN BERK
HOUT, "dat èn Z.Eds. promotie in de wis- en natuurkunde èn Z.Eds. 
dissertatie over een physisch onderwerp hem als der zaken kundig" 
aanbevalen, en VER DAM zou hem ook wel op zijn lijstje van ge
gadigclcn gezet hebben, indien hij "van de beoefening der wis- en 
natuurkundige wetenschappen een hoofdbezigheid hadde gemaakt, of 
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zich ... voor eene doceerende betrekking geneigd hadde verklaard" 5). 
Dat hij niet in aanmerking gebracht werd voor deze plaats, was voor 
TEDING VAN BERKHOUT geen reden zijn tweede studievak te verwaar
loozen. Herhaaldelijk heeft hij, gelijk blijken zal, de gelegenheid aan
gegrepen, om van het tegendeel bewijs te leveren. 

Zijn eerste geschrift zou echter op ander gebied liggen. Hij was 
secretaris van bestuurders der stads-tusschen- en burgerscholen, mede

oprichter der eerste christelijke school te Amsterdam. Het onderwijs 
voor de kinderen des volks had de liefde van zijn hart, en De Ha n d
wij ze r van 17 Aug. 1850 beval hem aan voor de Tweede Kamer 

als iemand, die zich door zijn ijverige bemoeiingen in het volks
onderwijs de eerbied en dankbaarheid zijner stadgenooten had waardig 

gemaakt. Prof. HOFSTEDE DE GROOT had nu gevraagd: Wat heb ben 
wij van het ontwerp van gewijzigde grondwet te ver

wachten met betrekking tot godsdienst en onderwijs? 
en in dat vlugschrift bestreden zoowel de vrijheid van het bijzonder 

onderwijs als het voorschrift van eerbiediging van ieders godsdienstige 
begrippen voor het openbaar onderwijs. Voor de vrijheid van het 
bijzonder onderwijs kwam TEDING VAl\i BERKHOUT in het geweer. Aan 

het N ij mee gs ch Sc ho 0 I b I a d zond hij een opstel, dat te lang op 
plaatsing zou hebben moeten wachten, omdat juist een nummer ver

schenen was, maar nu door de redactie afzonderlijk uitgegeven werd 
als Toe t sin g der g ron den, wa a rop art. 1 83 van het 0 n t

we r p van ge wij z i g d e g ron d wet door den hoog lee r a a r 
Hof s t ede de G r oot bes t red e nwo r d t. Hoe beslist de schrijver 
partij kiest in het brandende vraagstuk van dien tijd, leert het slot, 
"Meerdere vrijheid gegeven, om Christelijk onderwijs te doen genieten 
aan meer kinderen, dan nu daarin deelen kunnen, zal beteren grond 
verleenen tot betere verwachtingen, aanleiding geven ter opvoeding 
van Christen-kinderen tot Christen-burgers, tot naauwgezettere pligts

betrachting om der wille der liefde en genade Gods jegens ons in 
C h ris t us Je zus; zal deze burgers eindelijk in den strijd tegen 
zonde, ongeloof en bijgeloof niet met de onsterke wapenrusting van 
vleeschelijken arm en menschelijke wetenschap, maar met de onver
winbare van het geloof, met de wapenrusting Gods wapenen. 

Deze moge de uitkomst zijn; dat God daartoe Zijnen genadigen 
zegen verleene!" 

Het onderwijs diende TEDING VAN BERK HOUT, toen hij in 1851 zich 
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bereid verklaarde, om belangeloos les te geven aan het seminarie van 
hervormden en christelijk gereformeerden, zooals WORMSER zich dat 
voorstelde. "Ik zie daarin groote goedheid van den Heer", schreef 
WORMSER aan GROEN, toen hij deze toezegging had 6). Het plan was 
eerst, dat TEDING VAN BERK HOUT wiskunde zou geven, "zijn eigenlijk 
vak", maar tot "eenig ander" was hij ook bereid. En hij bleef dat, 
toen het niet WORMSERS plan was, dat verwezenlijkt werd. Logica 
en vaderlandsche geschiedenis zijn de vakken geweest, die hij onder
wezen heeft aan de leerlingen van het seminarie der Schotsche kerk. 
Daarbij was hij de administrateur van het bestuur; de jaarlijksche 
rekeningen in GROENS archief zijn van zijn hand. Na DA COSTA'S 
dood kon de inrichting niet blijven bestaan. Met de andere leeraren 
zag TEDING VAN BERKHOUT dit in, doch hun allen ging het aan het 
hart, zelf het beslissende woord te moeten spreken, dat een einde 
zou maken aan een inrichting, dienstbaar "voor de belangen van het 
rijk van Christus op aarde" 7), en van hem is het woord, dat God 
den sleutel in het slot gestoken had, en zij wachtten op een ander. 
om dien om te draaien Ij). 

In den tijd van zijn arbeid aan het seminarie heeft TEDING VAN 
BERK HOUT ook medegewerkt aan De Her a u t van SCHWARTZ, toen 
deze in 1855 na het verdwij nen van DeN ede r I a n der van GROEN 
en van het Ni e uwe N ede r I a n d s c heS c h 0 0 I b I a d meer op
zettelijk de belangen van kerk en school was gaan behartigen. De 
ondertitel van het blad, Eene stem over Israël en tot Israël, werd 
nu: Eene stem aan Israëlieten en Christenen in Nederland. In dien 
eersten nieuwen jaargang vindt men al dadelijk twee stukjes van 
TEDING VAN BERKHOUT over het plan van de regeering, om de natuur
kunde als leervak op de volksschool in te voeren (15 Sept. en 17 
Nov. 1855). 

Werkeloos werd TEDING VAN BERK HOUT niet, doordat deze arbeid 
hem ontviel. Drie jaren lang was hij al wethouder van Nederlands 
grootste gemeente, een werkkring, zeker veel minder omvattend dan 
tegenwoordig maar reeds toen evenmin een onbeteekenend eereambt. 

Veel minder dan tegenwoordig stond de gemeentepolitiek destij ds 
in het teeken der landspolitiek. Mr. KOENEN was al jong raadslid 
geworden, en zelfs wethouder geweest, een ambt, waarvan hij vrij
willig afstand gedaan had, toen z. i. meer-bevoegden dan hij hun 
intrede in den gemeenteraad hadden gedaan; tot zijn dood bleef hij, 
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allengs met steun van alle partijen, behalve van het toen radicale 
B u r g e rpI i g t, raadslid. Voor de Staten-Generaal, als candidaat 
van de antirevolutionaire partij, kreeg ook deze onafhankelijke, bij 
allen geziene persoonlijkheid echter volstrekt niet meer stemmen dan 
andere antirevolutionairen. Tot de oprichters van Ne der I a n den 
Or a nj e had hij, DA COSTA'S vriend, tot onze verwondering niet 
behoord, en acht jaar later zien wij hem toegetreden tot de conser
vatieve kiesvereeniging De G ron d wet, die onder haar leden ook 
telde het latere raadslid, den rechter mr. H. L. M. LUDEN, eveneens 
een der "christelijke vrienden". Deze kiesvereeniging steunde ook wel 
onverdacht antirevolutionaire candidaturen als van mr. C. F. GÜLCHER 
en mr. G. H. DE MAREZ OVENS. 

Bij de eerste verkiezingen onder THORBECKE'S nieuwe gemeentewet 
wist Nederland en Oranje, met P. MARSELIS HARTSINCK en J. M. 
DEUTZ VAN ASSEN DELFT, TE DING VAN BERKHOUT, MESSCHERT VAN 
VOLLENHOVEN en H. C. HOOFT GRAAFLAND in den raad te brengen. 
Dat hierbij de steun van de Kiezersvereeniging, die deze can
didaten ook gesteld had, den doorslag gaf, blijkt duidelijk, wanneer 
men het aantal stemmen der drie laatstgenoemde candidaten, 2222 
tot 1842, vergelijkt met dat der alleen door Nederland en Oranje 
aanbevolenen: LABOUCHÈRE, VAN LOON, VAN EIK, GÜLCHER en DA 
COSTA haalden van 569 tot 767 stemmen. KOENEN, aftredend lid, ver
kreeg bij deze gelegenheid niet minder dan 2869 van de 3404 stemmen; 
ook de Vrijzinnige Kiesvereeniging had hem candidaat ge
steld. Telkens werd TEDING VAN BERKHOUT herkozen; in 1857 waren 
het de Roomsche Katholieke kiesvereeniging Reg t voo raIl enen 
de conservatieve G ron d wet, die hem steunden, met dit gevolg, dat 
hij 1264 van de 1332 uitgebrachte stemmen verkreeg. 

Toen in September de wethouder W ARNSINCK ziek werd, had de 
gemeenteraad TE DING VAN BERKHOUT tot tijdelijk wethouder van 
openbare werken en beheer der stedelijke' gebouwen gekozen, en in 
den zomer van het volgend jaar volgde met bijna eenparige stemmen 
zijn aanwijzing als opvolger van wethouder WARNSINCK. Onder de 
burgemeesters BooT, MESSCHERT VAN VOLLENHOVEN en FocK is hij 
als zoodanig werkzaam geweest. Bij herkiezingen was het steeds op 
het kantje af: in 1869 kreeg hij niet meer dan 16 van de 27 stemmen 
en in 1863 slechts 17 van de 32 stemmen. Drie en een half jaar is 
hij toen nog wethouder geweest. In September 1866 zou hij moeten 

( 

( 
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aftreden, maar in het voorjaar reeds nam hij zijn ontslag, van oordeel, 
dat aard en omvang der werkzaamheden, die aan de afdeeling der 
openbare werken onderhanden en in voorbereiding waren, eischten, 
dat de nieuwe wethouder reeds in Februari en Maart met de leiding 
zich zou belasten. 

De raadpleging der geschreven notulen van de raadsvergaderingen 
uit dezen tijd is geen gemakkelijk en een tijdroovend werk. Voor 
zoover ik heb kunnen nagaan, heeft TEDINO VAN BERK HOUT èn als 
raaàslid èn als wethouder weinig gelegenheid gehad, met principieele 
politieke, zij het gemeente-politieke, vraagstukken zich bezig te houden. 
Zijn departement leende zich ook weinig daartoe. Slechts vond ik 
aangeteekend, dat bij de vaststelling van het nieuwe reglement van 
orde voor de raadsvergaderingen de vraag ter sprake kwam, of deze 
vergaderingen niet met gebed moesten geopend worden. Tot nu toe was 
dit het geval geweest, ofschoon het reglement van orde dit niet voor
schreef. In dit gebed kwam de naam van den Heer Jezus Christus 
voor 9). De commissie van redactie stelde voor, ook in het vervolg 
met een gebed te beginnen en het formulier daarvan in het reglement 
van orde op te nemen. Maar in het door haar ontworpen gebed kwam 
de naam van Christus niet voor. Het was mr. H. J. KOENEN, die 
hierop wees, en voorstelde het oude ambtsgebed te behouden. TEDINO 
VAN BERKHOUT noemde het een verzaking van het christelijk stand
punt den naam van den Verlosser en Zaligmaker weg te laten. Even
als de beide genoemden legden de raadsleden MESSCHERT VAN VOLLEN
HOVEN, HOOFT GRAAFLAND, VAN MARSELIS HARTSINCK en COOL een 
verklaring in dien geest af, en bij de stemming voegde zich nog bij 
hen de heer DEUTz VAN ASSENDELFT. 

Gedurende zijn wethouderschap heeft TEDING VAN BERKHOUT hard 
gewerkt. Bij zijn heengaan wenschte de voorzitter hem toe, dat de 
verbeteringen aan vele stadswerken, inrichtingen en gebouwen, in 
zijn tijd tot stand gekomen, hem tot zelfvoldoening zouden strekken. 

Tot 1869 bleef hij nog raadslid. Toen werd hij niet herkozen, door
dat Burgerpligt en Grondwet hem loslieten, ondanks de afzon
derlijke aanbeveling van enkele vooraanstaande, onder welke ook niet
antirevolutionaire, personen. Het Ha n del s b I a d noemde deze niet 
herkiezing een "uiting van den frisschen geest, die Amsterdam bezielt". 

Zijn aftreden als wethouder gaf TE DINO VAN BERKHOUT meer vrijen 
tijd, dien hij hoofdzakelijk in twee richtingen nuttig besteedde. Een 
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tweetal kleine geschriften zagen van zijn hand in 1866 het licht. 

De vraag, of de methode, in de natuurkundige weten

sc hap pen geb r u i kt, b r u i k b a ark a n g e ach t wor den voo r 

andere wetenschappen beantwoordde hij ontkennend, en in 

een G i d s -artikel van dr. SCHROEDER VAN DER KOLK vond hij aan

leiding om Ge d ach ten en wen s c hen 0 m t ren t dei n ri g tin g 

van het wiskundig onderwijs op de scholen, waar mid
delbaar onderwijs en voorbereiding voor hooger onder

wij s ge g e ven wor d t aan het publiek aan te bieden. Het onderwijs 

in het algemeen en de wiskunde in het bijzonder bleef zijn belang

stelling vragen. 

Het onderwijs in het algemeen ook. Hij was lid der "Commissie 
van advies" van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, 

en diende haar o. a. van raad, toen in 1861 daar de vraag aan de 

orde kwam, of de vereeniging aan bestaande christelijke scholen 

in de groote Protestantsche steden des vaderlands fondsen zou 

verstrekken, om een onderwijzer te kunnen salarieeren, uitsluitend 

belast met het onderwijs aan een opleidingsklas ter vorming van 

christelijke volksonderwijzers. Zijn advies was afwijzend, maar daar

naast beval hij aan de oprichting van eenige weinige scholen tot 
opleiding voor het geven van onderwijs, en wel in groote steden, waa!" 

christelijke scholen waren, als Groningen en Nijmegen, hier door 

omvorming van de normaalschool, en in Noord- of Zuid-Holland; 
oprichting van kweekscholen achtte hij alzoo wenschelijk 10). 

Daarnaast bleef TE DING VAN BERKHOUT zich bemoeien met de 

politiek. Eenmaal had hij in den politieken strijd de zijde van GROEN 

VAN PRINSTERER gekozen, toen hij mee het sein gaf, dat in Amsterdam 
de antirevolutionaire vlag deed hijschen 11), en hij bleef dezen trouw. 

Van 1850 af is hij herhaaldelijk de kamercandidaat der antirevolutio
nairen geweest, eerst in Amsterdam, later ook elders. Nimmer is het 

gelukt, hem door zijn woonplaats naar de Staten-Generaal te doen 

afvaardigen, hem, den candidaat der volgens het A I gem een Ha n

del s b I a d "hyper-orthodoxe ... partij". KOENEN schrijft dit mede 

hieraan toe, dat hij daar "zeer impopulair" was 12). In 1857 had 

GROEN hem gaarne gezien als zijn opvolger voor het district Leiden. 

De geheele antirevolutionaire kamerfractie, ELOUT, MACKAY, VAN 

LYNDEN, VAN REEDE VAN OUDTSHOORN, was met GROEN eenstemmig 

geweest in het verzet tegen VAN DER BRUGGHENS ontwerp eener 

( 

t 

t 
( 

j 

t 

~ 
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onderwijswet, en het was zaak deze fractie met een gelijkgezind lid 
aan te vullen. Dit zou gebeurd zijn, als TE DING VAN BERKHOUT ge
kozen werd. Hoewel hij het betreurde, kon deze ook GROENS heengaan 
uit de Kamer verstaan. VAN DER BRIJGGHEN toch zou GROENS voort
gezetten tegenstand, en deze zou niet hebben kunnen uitblijven, als 
een guerre à mort beschouwd hebben; de breuk zou grooter geworden 
zijn, en GROEN zou die niet hebben kunnen heelen 13). Twintig jaren 
later, toen hij GROENS, Hoe de onderwijswet van 1857 tot 
stand kwam ontvangen en gelezen had, liet hij zich aldus uit: 
"Ik begrijp nu eerder Van der Brugghen dan vroeger; hij heeft zich 
verbeeld I' hom m e d u mom ent te zijn, die als een Deus ex ma
china de oplossing kon geven, die zich daarom tegenover U stelde 
als te eenzijdig in zijn oog, maar in den Ministerraad weldra voor 
de gedeclareerde voorliefde voor de gemengde openbare school en 
voor de min a e van de liberale partij zwichtte en nu eene onderwer
ping behoudens zekere gestelde voorwaarden en verkregen concessiën 
(die waren echter niet van eenig belang) toezegde en betoonde. Zijne 
vastigheid was ondermijnd door zijne theologische studiën" 14). 

Maar zelf begeerde hij nu geen kamerzetel. Juist vijf weken te 
voren was hij tot wethouder van openbare werken gekozen, en daar
aan wilde hij zich geheel geven. Toch werd hij op GROENS aanraden 
candidaat gesteld. Op dringend verzoek maakte hij niet openbaar, dat 
hij, gekozen, bedanken zou, en zoo werd zijn persoon in den strijd 
betrokken. Het A I gem een Ha n del s b I a d bestreed zijn candida
tuur, omdat hij "volbloed anti-revolutionair ... en wel onbevredigd 
anti-revolutionair" was, medewerker aan De Her a u t, "in welks oog 
Nederland nog altijd een Gereformeerd land, en de Kerk boven den 
Staat is". "Weigert uwe hulp", zoo werd aan de Leidsche kiezers toe
geroepen, "als men U wil gebruiken en fanatiseren om de kleine partij 
in de Kamer te versterken. Laat haar klein blijven; er schuilen kwade 
burgers in hare gelederen". Het blad gaf intllsschen toe, dat, wanneer 
de antirevolutionaire partij mocht overwinnen, de keuze van den 
Amsterdamschen wethouder het niet bedroeven zou 15). GROEN schreef 
bij deze gelegenheid zijn 0 pen b r i e f a a n dek i e z ers ver een i
gin g: Ne der I a n den 0 ra n jet e Lei den. Bij de aanstaande 
verkiezing zou moeten blijken, of de natie aan de gemengde school, 
zooals de wet-VAN DER BRUGGHEN die gaf, gehecht was. Voortaan 
diende het richtsnoer te zijn: liefst een geloofsverwant, althans nooit 

• 
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iemand van wiens nauwgezetheid in de handhaving der onzijdigheid 
van de openbare en der vrijheid van de bijzondere school we niet 
overtuigd zijn. TEDING VAN BERKHOUT was het eerste en dat hij het 
andere niet zou zijn, was niet twijfelachtig. Daarom: "elke stem voor 
mr. J. J. TEDING VAN BERKHOlJT reken ik als of ze aan mij ware 
verleend". Met 416 van de 1515 stemmen kwam deze echter zelfs 
niet in herstemming. 

Later is TE DING VAN BERKHOUT weer telkens candidaat in verschil
lende kiesdistricten geweest. 

In 1866 hebben velen GROEN in den steek gelaten om zijn houding 
tegenover KEUCHENIUS, den "man van de motie" 16). Niet al zoo 
TEDING VAN BERKHOUT. Korter van duur nog dan GROENS waarlijk 
niet bovenmatige vreugde over VAN ZUYLENS roeping tot het minister
schap was TE DING VAN BERKHOUTS goede verwachting van diens 
ministerie. Hij kende HEEMSKERK en heeft VAN ZUYLEN voor HEEMS
KERK gewaarschuwd. Tevergeefs echter. SCHIMMELPENNINCK, zoo ver
moedt hij, heeft èn den graaf VAN ZUYLEN èn MIjER in de zaak van 
het onderwijs overvleugeld. Hij toornt tegen de conservatieven, die 
hun corypheën in de Kamer gebracht hebben met de hulp van de 
antirevolutionairen, welke nu achteraf blijken, feitelijk zelfmoord ge
pleegd te hebben en nu opnieuw beginnen kunnen. Daarom dringt 
TEDING VAN BERKHOUT bij GROEN, die aarzelde, er op aan, den 
kamerzetel te bezetten: "GetuigE:nis moet worden afgelegd, maar onder 
deze ééne voorwaarde, bid ik U: geen toegeeflijkheid voor de zooge
naamde conservatieven. Laat ons hen ignoreren, totdat zich weder eene 
gelegenheid opdoet, dat zij, geslagen, ons opzoeken, en dan de haute 
main met hen onderhandeld". H ij trekt een vergelijking met 1856. 
Toen was de teleurstelling grooter. VAN ZUYLEN is zwak geweest en 
misschien nog te overtuigen en te behouden. In ieder geval mag 
tegenover hem niet gezwegen worden 17). Drie maanden later wenscht 
TE DING VAN BERKHOUT GROEN ermee geluk, dat hij toch maar geen 
zitting genomen heeft. Door de Indische kwestie, uitgeloopen op 
KEUCHENIUS' motie over de benoeming van MljER tot gouverneur
generaal, zou er voor het onderwijs geen plaats geweest zijn in de 
parlementaire debatten. "Onbeschrijfelijk treurig" acht hij den toe
stand na de motie. Volmondig komt hij ervoor uit, dat hij KEUCHENIUS 
niet begrijpt. Hij zoekt naar den achtergrond van diens houding, en 
meent dien hierin te hebben gevonden, dat KEUCHENIUS van het op-
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treden van MIjER als gouverneur-generaal niets goeds verwachtte voor 
de hoogste belangen van Indië. In ieder geval is zijn oordeel, dat 
KEUCHENIUS "te sterk, zoo al teregt," gegispt is 18). 

Zelfs in 1871 is TEDING VAN BERKHOUT kamercandidaat geweest. 
Op het eerste hooren kan dit verwondering wekken van den trouwen 
aanhanger van GROEN VAN PRINSTERER. Maar dan toch ook, dat hij 
niet heeft kunnen opklimmen in diens schatting tot de hoogte van 
KEUCHENIUS, OTTERLOO en KUYPER. TEDING VAN BERKHOUT heeft zich 
in deze aangelegenheid een man van groot karakter getoond. Gaarne 
had hij zich vereenigd met GROENS wensch: overal alleen een of meer 
van het driemanschap. Op de volgende wijze werd hij met GROENS 
instemming in één district mede-candidaat. In Amsterdam werd een 
schaars bezochte vergadering van kiezers en belangstellenden gehou
den; men zou het door GROEN aanbevolen drietal candidaat stellen, 
maar KUYPER, zelf aanwezig, verzette zich daartegen, en de vergade
ring was het ermee eens, dat een candidatuur-KuYPER in Amsterdam 
den schijn zou kunnen hebben van een consilium abeundi - een raad 
om heen te gaan - aan den predikant. Voor de zooveelste maal ver
klaarde TE DING VAN BERKHOUT zich daarom bereid, den minder aan
genamen toestand van genoemd en niet verkozen te worden te aan
vaarden. Dus geen "eerzuchtige bestrijding Uwer wenschen" schreef 
hij aan GROEN, en "na de duidelijke verklaring, van U uitgegaan in 
de Nederlandsche Gedachten, zal ik elke candidatuur, mij 
elders aangeboden, van de hand wijzen onder referte aan Uwe ver
klaringen" 19). 

Intusschen had TEDING VAN BERKHOUT op het gebied der practische 
landspolitiek niet stil gezeten. Een werkzaam aandeel heeft hij gehad 
in de pogingen, in 1869 gedaan, om te komen tot oprichting van een 
christelijk dagblad. Er was nog weinig eenheid in het optreden der 
antirevolutionairen. DE GEER VAN JUTFAAS was gevraagd, om mee 
te doen aan de oprichting een er conservatieve "Algemeene kiesver
eeniging voor Nederland" onder leiding van RAU VAN GAMEREN met 
D. C. A. GRAAF VAN HOGENDORP als mede-onderteekenaar van den 
oproepingsbrief. Maar DE GEER had meermalen uitdrukkelijk ver
klaard, dat naar zijn meening conservatief iets anders was dan anti
revolutionair 20), en liever wilde hij iets antirevolutionairs tot stand 
brengen, ook tot stuiting van het conservatisme in den eigen kring. 
In Maart van 1869 kwamen o. a. ds. FELlX, prof. DE GEER en baron 
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VAN BOETZELAER VAN DUBBELDAM ten huize van laatstgenoemde te 
Utrecht bijeen. Er werd besloten een "comité electoraI" in het leven 
te roepen, "samengesteld uit mannen, die in de verschillende pro
vinciën geacht kunnen worden het vertrouwen der evangeliebelijders 
te bezitten en zich de zaak van kerk en school van harte aantrekken". 
Van dat comité zou uitgaan een klein "comité executif" als uitvoerend 
bewind. Het eerevoorzitterschap van beide comité's werd GROEN 
aangeboden. In alle districten wilde men candidaten stellen, voldoende 
aan deze voorwaarde "een staatsman niet, een evangeliebeIijder" 21). 
Het comité executif werd samengesteld uit VAN BOETZELAER, VAN 
BEECK CALKOEN, DE GEER en E. VAN LYNDEN 22). Het plan bestond 
verder in Utrecht een blad te doen verschijnen, dat twe·'maal 's weeks 
zou uitkomen 23). 

Omstreeks denzelfden tijd kwam het Haagsc!ze Dagblad met het 
wonderlijke bericht, dat een antirevolutionair dagblad zou verschijnen 
onder redactie van GROEN, GUNNING en GEFKEN. Ds. VAN RHIJN, die 
daarover aan GROEN schreef, en wel vermoedde, dat het bericht in 
dien vorm zeker niet juist zou zijn, vestigde de aandacht op den 
remonstrantschen predikant M. COHEN STUART als een wellicht ge
schikt redacteur. 

In Mei van dat jaar verscheen daarop een oproeping van vier 
Amsterdamsche heeren, j. }. TEDING VAN BERKHOUT, jOSUA VAN EIK, 
H. j. KOENEN en W. VAN OOSTERWIJK BRUYN. Een vergadering te 
Amsterdam was mislukt. Er was wel sympathie tot uiting gekomen. 
maar die was verdronken onder de bezwaren, waaronder dit, dat 
men alle krachten en gaven moest besparen voor evangelisatie
arbeid 24). 12 Mei zou men nu te Utrecht bijeenkomen in Kunsten 
en Wet e n s c hap pen ter bespreking van de oprichting van een 
Ni e u w Ne d e rl a n d s c h 0 ag b I a d van Christelijk-historische 
richting. Het belangrijkste besluit, waartoe men op den aangewezen 
dag kwam, was, om over een week weer samen te komen 25). KOENEN 
ontbreekt onder de oproepers voor de tweede vergadering. De reden 
daarvan is bekend uit een brief van hem aan GROEN 26): "Wat het 
ontworpen dagblad aangaat," schrijft hij, "ik betreur het, dat een 
onzer wakkerste en ijverigste Theologen zich aan de journalistiek 
wil gaan toewijden, hetgeen men tot dusverre alleen bij de Modernen 
had waargenomen, want, inderdaad, er is geen overvloed van predikers 
der zaligmakende leer in onze Neder!. Herv. kerk." Intusschen zou 
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de naam van den redacteur niet genoemd worden, en dat was nu 
weer een bezwaar van Mr. GEFKEN 27). Men besloot op de tweede 
bijeenkomst te Utrecht om f 5000.- in te zamelen, daarmee een proef 
te nemen en bij slagen de geldelijke bijdragen in aandeelen om te 
zetten 28). TEDING VAN BERKHOUT had de leiding. Aldus had hij zich 
de zaak gedacht: een groot dagblad moest er komen, dat f 15.
's jaars zou kosten; door veelsoortigheid en veelvuldigheid van be
richten moest het in christelijke kringen de plaa:ts kunnen innemen 
van A I gem een H a n del s b I a d en N i e uwe R 0 tt e r dam s c h e 
Co u r a n t; daartoe moest ook dienen het opnemen van binnenlandsche 
handels-, beurs- en marktberichten. Alleen een groot dagblad zou den 
redacteur een behoorlijk levensbestaan kunnen aanbieden. Maar de 
zaak mislukte. Na drie weken was f 1100.- toegezegd, twee aan
deelen waren genomen en weinige abonnementen. Wil men een bloem
lezing uit de bezwaren, die geopperd werden? een dagblad werd 
niet noodig geacht, althans niet een zoo groot dagblad; de vermoede
lijke uitgever (DE HOOGH) boezemde geen vertrouwen in; men kende 
den redacteur niet. Twee, van wie TEDING VAN BERKHOUT stellig 
anders verwacht had, hadden ook niet willen meedoen: GROEN VAN 
PRINSTERER en DE GEER VAN JUTFAAS 29). 

Eindelijk in 1873 zou het gelukken TE DING VAN BERKHOUT in de 
Tweede Kamer te brengen. Amsterdam stelde hem weer candidaat 
maar ook Gorinchem. Het oude district van ELOUT VAN SOETERWOUDE 
moest op den conservatieven Mr. HEEMSKERK Az. heroverd worden. 
DeS t a n d a a r d beval aldus "den uitnemenden Teding van Berkhout" 
aan: "hij behoort onder de weinigen die moedig aan den wal bleven 
staan, toen de meeste onzer vrienden ter kwader uur in het Conserva
tieve wed sprongen. Hij bleef die hij was. Anti-revolutionair van zuiver 
gehalte, en leende zich nimmer tot dat noodlottig schikken en plooien, 
waarin de zelfstandigheid onzer richting lange jaren onderging." Een 
week later herinnerde het blad eraan, dat deze candidaat eens door 
GROEN was aangewezen als de meest waardige om zijn zetel voor 
Leiden in te nemen. Bij de eerste stemming zag het er niet best uit. 
Van de 1866 stemmen waren 841 op den antirevolutionairen candidaat 
uitgebracht en 874 op den door de Roomschen gesteunden mr. 
HEEMSKERK. Maar de herstemming bracht een schitterende zege: 1325 
stemmen op TE DING VAN BERKHOUT tegen 1049 op den conservatief. 
Het zal wel waar zijn wat mr. GEFKEN in zijn "Levenservaringen" 30) 
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meedeelt, dat waarschijnlijk de liberalen tegen de conservatieven onzen 
candidaat gesteund hebben. 

Behalve over onderwerpen van technischen aard, als waterstaat, 
spoorwegen, scheepvaart (hij was bestuurslid van de kweekschool voor 
de zeevaart te Amsterdam en lid der commissie voor de stuurlieden
examens ), heeft TE DING VAN BERKHOUT in de Tweede Kamer zich 
hoofdzakelijk bezig gehouden met de vraagstukken, die zich voordeden 
op het gebied van het onderwijs en op dat der koloniën. 

Voor het eerst nam hij aan de gedachtenwisseling deel bij de 
beraadslaging over het ontwerp-adres van antwoord op de troonrede 
in September 1874. Naar aanleiding van de voorgestelde Indische 
paragraaf wees hij op den eisch van handhaving der gewetensvrijheid 
voor allen, heidenen en mohammedanen, aan welke laatsten in Terna
taansch HaIrnaheira volgens hem die vrijheid, n.1. in hun verhouding 
tot het christendom, niet gelaten werd. De minister roemde daartegen
over de groote onpartijdigheid der overheidspersonen en hun warme 
belangstelling voor het zendingswerk. 

Het was niet meer dan een inleiding tot een zes jaren lang met de 
elkander opvolgende ministers van Koloniën gevoerden strijd over de 
verhouding van de Indische regeering tot de zending, in het bijzonder 
in mohammedaansche streken, en over de eischen van een christelijk 
regeeringsbeleid in Indië in het algemeen. In de handhaving van haar 
christelijk karakter schoot de regeering tekort, als zij voor het geldelijk 
steunen der zendingsscholen verlangde, dat daar neutraal onderwijs 
zou worden gegeven en het godsdienstonderwijs buiten de schooluren, 
wat zou neerkomen op een prijs geven van hetgeen het kenmerkende 
dezer scholen diende te zijn. Voor FRANSEN VAN DE PUTTE was deze 
opmerking aanleiding om te waarschuwen tegen het overbrengen van 
den Nederlandschen schoolstrijd naar Indië. Het ligt voor de hand, dat 
de minister hiermee TEDING VAN BERKHOUT niet tot andere gedachten 
bracht. Dit bleek het volgend jaar tocn deze den strijd voortzette met 
den nieuwen minister van Koloniën, W. BARON VAN GOL TSTEIN. Hij 
begon met de mededeeling, dat de door dezen minister tegenover de 
zending en het zendingsonderwijs aangenomen houding VOOr hem 
aanleiding was, om tegen de begrooting van Koloniën te stemmen. 
Niet één ander lid der antirevolutionaire fractie viel hem bij; alleen 
de jonge afgevaardigde VAN HOUTEN schaarde zich, om geheel andere 
redenen natuurlijk, bij de stemming aan zijn zijde. Dit isolement van 
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den antirevolutionairen afgevaardigde behoeft geen verwondering te 
wekken, en de minister gaf blijk de reden ervan te verstaan, toen 
hij na een gelijke verklaring van TEDING VAN BERKHOUT het volgend 
Jaar dezen min of meer schamper vroeg, of het soms antirevolutionair 
geworden was tegen een begrooting te stemmen om redenen daar
buiten gelegen. Maar hij ontving een antwoord van den Gorcumschen 
afgevaardigde, waartegen weinig was in te brengen: ik zal stemmen, 
zooals mijn geweten mij voorschrijft. Echter zal nog blijken, dat 
TEDING VAN BERKHOUTS opvatting niet alleen in de Kamer afweek 
van die zijner partijgenooten. Wat de zaak zelf betreft, waarom het 
in deze ging, de minister verklaarde onomwonden, dat hij geen prose
lietenmakerij in Mohammedaansch land wilde. "En waar is het toe
zicht op de proselietenmakerij door de Mohammedanen?" vroeg 
TEDING VAN BERKHOUT. Ditmaal waren het CORVER HOOFT en 
NIERSTRASZ, die met hem stemden tegen de begrooting. 

Het bontst maakte het in 1876 de minister AL TING MEEs. TEDING 
VAN BERK HOUT kondigde nu aan, dat hij voor het eerst voor het hoofd
stuk "Koloniën" zou stemmen, in de hoop, dat de nieuwe minister 
het ware standpunt voor een christelijke regeering, dat der waarlijk 
christelijke verdraagzaamheid, zou in acht nemen. Weinig bevredigend 
was het antwoord van den minister reeds, toen hij verklaarde, dat 
standpunt inderdaad te zullen innemen, wanneer daardoor werd ver
staan, dat volgens grondwet en regeeringsreglement de zending, waar 
die goed zou werken, ondersteund diende te worden, maar tevens 
ervoor gewaakt moest worden, dat priesterhaat werd opgewekt. Het 
bleek nader, dat dit zou neerkomen op het volgen van de oude ge
dragslijn: wel zending onder de Heidenen maar niet onder de Mo
hammedanen. En deze verklaring gaf de minister hiervan: "Het 
Mohammedaansch geloof heeft in zoovele opzigten overeenkomst met 
het onze, dat het weinige verschil, altijd relatief gesproken, het maken 
van proselieten onder Mohammedanen onraadzaam doet zijn". Tegen 
deze woorden werd verzet aangeteekend door VAN NISPEN TOT SEVE
NAAR en WINTGENS. Eerstgenoemde waarschuwde den minister voor 
het voorbeeld van den man, die in de Kamer had rondgewandeld 
- hij voegde er niet aan toe, of dit als kamerlid of als minister 
geweest was - en op de zaken in Indië zeer grooten illvloed had 
gehad, maar de laatste maanden van zijn leven gekweld was door 
twijfel, of hij niet verkeerd had gedaan met het christendom in Indië 
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niet te bevorderen maar veeleer tegen te werken. De naam van den 

bedoelden persoon werd verzwegen; slechts voegde de spreker aan 

deze mededeeling toe, dat hij haar had uit een bron, die het volle 

vertrouwen der Kamer genoot. De minister moest wel terugkrabbelen. 

Hij zei gesproken te hebben van betrekkelijke overeenkomst tusschen 
christendom en mohammedanisme, die beide, anders dan het heiden
dom, een bepaalde zedeleer hadden. 

TE DINO VAN BERKHOUT voerde zijn plan om ditmaal Vóór te stemmen 

inderdaad uit, maar toen een jaar later de niet onbekende VAN BOSSE 

weer aan "Koloniën" zat, werd hetzelfde niet herhaald. Wel was 

de minister eerst nog aan den tand gevoeld. De Indische regeering 

had 13 juni 1876 besloten, dat alvorens omtrent de toelating van 

zendelingen een beslissing zou worden genomen, steeds onderzocht 

zou worden, of pogingen om de christelijke leer onder de inlanders 

te verspreiden in de streek, waarvoor toelating gevraagd was, gevaar

lijk voor orde en rust zou zijn. Dat zou wel eens ten gevolge kunnen 

hebben, vreesde TEDINO VAN BERKHOUT, dat geen nieuwe gebieden 

ontsloten zouden worden. Bovendien had de Indische regeering ver

klaard, bij de plaatsing van tot het christendom bekeerde inlandsche 

onderwijzers eerst te willen onderzoeken, of daarvan ook wantrouwen 

in de bedoelingen der regeering of verminderd schoolbezoek het ge

volg zou kunnen zijn. Is de minister het eens met de houding van 

zijn voorganger en met het Indische gouvernement, die van weinig 
achting voor positieven godsdienst getuigt? vroeg TEDINO VAN BERK

HOUT bij de behandeling der Indische begrooting. Het antwoord van 
den minister gaf blijk van volkomen overeenstemming met zijn ambts

voorganger. Over de besluiten der regeering in Indië wilde hij eerst 

nog inlichtingen inwinnen. Maar toen bij het hoofdstuk "Koloniën" 

dezelfde zaak aan de orde was, poogde de minister zijn politieke 
telgenstanders nog een lesje te geven. Welk christendom bedoelt ge 

toch, zoo vroeg hij, als ge ervan spreekt, den javaan niet zonder de 

christelijke leer te willen beschaven? de kerken z\jn immers niet een

stemmig in hun leer. De Islam maakt vorderingen, omdat bij de be

keering van heidenen tot de Islam er werkelijk een verbroedering 
plaats vindt, maar de christenen zijn minder geneigd in den bekeerde 

dadelijk een broeder te zien. Ditmaal stemden tegen deze begrooting 

met TE DINO VAN BERKHOUT: DE JONOE, SAAYMANS VADER, MACKAY, 

VAN ASCH VAN WIJCK en VAN WASSENAER VAN CATWIJCK. VAN 
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HEEMSTRA, SCHIMMELPENNINCK VAN DER QVE en BICHON VAN IjssEL
MONDE, van wie de laatste bij deze gelegenheid zich erop beroemde, 
nog nooit tegen een begrooting te hebben gestemd om redenen daar
buiten gelegen, behoorden tot de voorstemmers. 

Het is hier de plaats, om in te lasschen eenige opmerkingen over 
TEDING VAN BERKHOUTS verhouding tot KUVPER en over de verwijten, 
die hem in eigen kring gedaan zijn, vooral ook om zijn houding 
in de koloniale politiek. Daarbij moet in het oog gehouden worden, 
dat hij ook bij andere gelegenheden dan de genoemde, o. a. bij de 
bespreking van de agrarische politiek der regeering in Nederlandsch 
Indië, aan de gedachtenwisseling heeft deelgenomen. 

Melding makende van TEDING VAN BERKHOUTS verkiezing tot ka
merlid in 1873 teekent GEFKEN op de reeds aangehaalde plaats in 
zijn "Levenservaringen" aan, dat de Gorcumsche afgevaardigde "zich 
terstond met enkele andere leden der Kamer bepaald aan den talent
vollen Kuyper" aansloot anders dan b.v. BICHON VAN IJSSELMONDE, 
Dit is in de eerste plaats een chronologische vergissing, omdat KUVPER 
ná TEDINO VAN BERKHOUT kamerlid werd. Maar bovendien is het een 
miskenning van het karakter van laatstgenoemde. In diens aard lag 
het zichzelf te zijn, zich niet op anderen te beroepen maar eigen 
studie ten grondslag van zijn meeningsuitingen te leggen, en slechts 
zich aan te sluiten bij hen, die met hem overeenstemden niet minder 
dan hij met hen, wat veelzins met KUVPER het geval was, maar niet 
in alles, gelijk blijken zal. 

In de Kamer heeft TEDING VAN BERKHOUT dit niet onduidelijk uit
gesproken. 14 Mei 1874 was de dag van KUVPERS interpellatie omtrent 
de voornemens der regeering betreffende het onderwijs. Na des 
ministers antwoord vroeg de graaf j. P. j. A. VAN ZUYLEN VAN NVE
VELT, wel bekend uit het naar hem en mr. HEEMSKERK genoemde 
ontbindingsministerie van 1866, het woord. Men kan vragen, of deze 
met zijn politiek verleden de man was, om zich in dit debat te mengen, 
dat zonder hem waarschijnlijk tusschen minister en interpellant zou 
afgeloopen zijn, maar ongetwijfeld was in hooge mate onkiesch de 
wijze, waarop hij aan de gedachtenwisseling deelnam. Fel trad hij op 
tegen den interpellant o. a. met het oude liberale argument, dat het 
toch zoo pijnlijk was, dat de zaak der christelijke school geheel tot 
een geldzaak werd gemaakt. Persoonlijk grievend voor meer dan één 
kamerlid was de vraag: "Is het wel iuist van de anti-revolutionaire 
A. St. 3-m. VI 2 



18 B. DE OAAY FORTMAN 

par t ij te spreken? Wij hebben vroeger G roe n i a n en gehad en wij 
hebben nu K u y per i a n en." Zelfs ging hij zoo ver van als het ware 
in zijn eigen, in dit opzicht weinig luisterrijk, verleden te wroeten 
door te zeggen: "Indien er echter eene par t ij bestaat, dan zeker is 
zij altoos rijk geweest aan afvallige vrienden volgens het getuigenis 
zelf van den vorigen I e a der." En een van GROENS trouwste volge
lingen, AENEAS MACKAY den oudere, tegen dezen uitspelende, vertelde 
hij, dat men had gehad Groenianen en Mackayanen, en vroeg, of 
men nu niet spreken moest van Messchert van Vollenhovianen tegen
over Kuyperianen. Houdt maar eens appèl nominaal van hen, die U 
in deze Kamer volgen, voegde hij dr. KUYPER toe, - ik geloof, dat 
ge tot een weinig bevredigende uitkomst komen zoudt! 

Weinig pI ei zier heeft de graaf VAN ZUYLEN van deze rede beleefd. 
Op zijn persoonlijke vriendschap met hem moest VAN WASSENAER 
VAN CATWI]CK zich beroepen, om den spreker niet meer te zeggen 
dan dit, dat hij niet geloofde, dat VAN ZUYLENS standpunt van isole
ment hem kracht zou geven. De aanwezigheid in het kabinet van 
VAN LYNDEN VAN SANDENBURO -- "vroeger, als lid dezer kamer, steeds 
... het sieraad der rigting, die het Christendom in Nederland hoog wil 
houden," volgens hem, maar volgens DE GEER VAN ]UTFAAS iemand, die 
nooit antirevolutionair was geweest 31), - was VOor VAN WASSENAER 
VAN CATWYCK aanleiding, om niet reeds nu zijn vertrouwen aan de 
regeering op te zeggen. TE DINO VAN BERKHOUT, door VAN ZUYLEN 
uit zijn tent gelokt, sprak deze kloeke woorden: "Ik meen ... aan 
een ieder het regt te mogen ontzeggen, om bij mijn naam een bij
voegelijk naamwoord te voegen, ontleend aan den naam van een 
medestander. Ik heb mij nooit begeven onder de gehoorzaamheid van 
een medemensch, maar Christen zijnde, sluit ik mij gaarne aan en 
voeg mij bij hen, die eenstemmig met mij denken". Hij legde er den 
nadruk op, dat de antirevolutionairen niet anders verlangden dan 
handhaving der vrijheid van onderwijs "in vollen, echt Nederlandschen 
zin". Van dr. KUYPER kreeg de graaf VAN ZUYLEN de volle laag. De 
opmerking van dezen, dat hij in hem den "renegaat" meende te be
luisteren, wekte zoo zeer den toorn op van VAN ZUYLEN, die dit het 
"onaangenaamste, scherpste, hatelijkste epitheton, dat met mogelijk
heid is uit te denken" noemde, dat KUYPER het moest terugnemen_ 

Zeker waren TEDINO VAN BERKHOUT en KUYPER het, ook in poli
ticis, niet in alles met elkaar eens. In heel veel waren zij het zelfs 
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oneens. Een vijfentwintigtal brieven in het K u y per arc h i e f van de 
hand van TEDING VAN BERK HOUT levert daarvan het bewijs. Bij de 
beoordeeling van deze brieven, waarvan m ij welwillend niet alleen 
inzage maar ook verlof tot gebruik te dezer plaatse werd verleend, 
moet men in het oog houden een leeftijdsverschil van drie en twintig 
jaren: KUYPER was nog in de leerjaren als staatsman en als theoloog, 
TE DING VAN BERKHOUT had zijn sporen verdiend in den strijd. Her
haaldelijk wijst hij KUYPER, dien hij steeds is blijven aanspreken als 
"weleerwaarde zeergeleerde heer" op onjuiste stellingen, onhandige 
opmerkingen, niet alsof men daarover verschillend zou kunnen oor
deelen, maar eenvoudig met de mededeeling, dat het zoo is, als hij 
het ziet. Men krijgt meermalen den indruk, dat TE DING VAN BERKHOUT 
DeS t a n d a a r d en De Her a u t gelezen heeft met de pen in de 
hand. Zijn brieven zijn bijna steeds van denzelfden dag als de bladen, 
die hij daarin aanhaalt. Ten slotte raken deze opmerkingen natuurlijk 
slechts enkele artikelen, en men mag dan ook veilig vaststellen, dat 
TEOING VAN BERKHOUT zich met de leiding, die beide bladen gaven, 
hartelijk heeft kunnen vereenigen. 

DeS t a n d a a r d van 7 Juni 1877 bevatte een artikel over de anti
revolutionaire candidaten bij de aanstaande stembus. Aan de aftre
dende kamerleden, TEDING VAN BERKHOUT, VAN DEN BERCH VAN 
HEEMSTEDE, MACKAY en SCHIMMELPENNINCK VAN DER QYE werd 
drieërlei verwijt gedaan. Zij hadden, als belijders van eenzelfde be
ginsel gekozen, aItij d solo's nooit een accoord gezongen; zij hadden 
gesproken, waar spreken weelde, en gezwegen, waar een woord te 
pas noodiger dan brood mocht heeten; waar zij spraken, hadden zij 
altijd een drietal noten lager ingezet, dat het "Iiedeke der vrijmaking" 
bij de stembus weerklonken had. Den heer TE DING VAN BERKHOUT 
werd de eer gegeven, dat hij minder dan eenig ander voor die drie
dubbele grief zich bloot gegeven had. 

TEDING VAN BERKHOUT beklaagde zich ernstig over dit artikel 32). 
Dat hij solo's gezongen had, was geweest, omdat anderen hem niet 
hadden willen accompagneeren, en wanneer had hij dan gezwegen, 
terwijl hij had moeten spreken? H ij wees in het bijzonder op zijn 
houding in de koloniale politiek, en sprak de vrees uit, dat De 
Sta n d a a r d afgegaan was op mededeelingen van BRONSVELD in de 
St e mme n voo r \V a a r hei den V red e omtrent de antirevolutio
naire kamerleden, waarover hij, TEDING VAN BERKHOUT, met name 
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zich te beklagen had. Hij was daar zelfs in de koloniale politiek 
conservatief genoemd. 

De zetel van TEDINO VAN BERKHOUT in Gorinchem liep gevaar. 

Zijn herkiezing was zoo zeker niet. In I~otterdam was hij genoemd 
als candidaat, maar men had hem losgelaten voor dr. WIJNMALEN, 

door DeS ta n d a a r d vooral aanbevolen als koloniale specialiteit. 

Dat zat TEDINO VAN BERKHOUT blijkbaar hoog. Maar daartegenover 

staat, dat hij ook naar waarheid zeggen kon, dat hij nooit een zetel 

in de Tweede Kamer voor zich had begeerd, en daarop aan Gods 

hand gekomen was. Biddend had hij zijn werk gedaan, en wanneer 

hij daarin gefaald had, dan was dat zeker aan zijn mindere talenten 

te wijten. God zou dan wel beslissen, of Hij hem verder noodig had. 

Inderdaad heeft het gespannen. Met 1059 van de 2106 stemmen, 
dus vijf boven de volstrekte meerderheid werd TEDINO VAN BERKHOUT 
te Gorinchem herkozen. 

In DeS t a n d a a r d van 21 Februari 1878 verscheen een hoofd

artikel over "De stembus van Dinsdag". Daarin wordt betoogd: De 

staat behoort niet tot de bedeeling der genade en vormt geen bestand

deel in het Koninkrijk van Christus, maar berust met heel zijn voetstuk 

op het terrein der wet. Op deze redeneering is de slotsom gebouwd, 

"dat de Staat, dat het Rijksbewind, dat de Landsregeering, en dien

overeenkomstig ook de representanten der natie in het parlement, 
nooit of nimmer meer in den eer tij d s ga n g bar e n zin, den 

Christelijken naam voeren kunnen, en dat per s 0 0 n I ij ken i n v I 0 e d 

het eenig bevaarbaar kanaal blijft, waarlangs de Christen hetgeen hij 

uit den Christus ontving, aan het hart van zijn volk kan toevoeren". 

TEDINO VAN BERKHOUT is hiervan niet weinig geschrokken. Wat is 

dat "in eertijds gangbaren zin"? vraagt hij in een brief aan KUYPER 

van 25 Februari 1878. Toch zeker niet: in den zin van de oude staats

kerk, maar dan: in den zin der latere tijden van GROEN, MACKAY. 

ELOUT? Hij kan het niet aannemen, dat een evangeliedienaar dit 

zal bedoelen, en acht het ook in strijd met het Pro g ram. In de 

tweede plaats: wanneer, waar en hoe is de "persoonlijke invloed", 
waarvan hier verder gesproken wordt, aan te wenden? Niet als 

christen-burger, want dit zou in strijd zijn met het voorgaande; dus 

als wereldling n.1. als wereldburger, niet eens als Nederlander. De 

geloovige christen mag dus niet binnenkomen, de Nederlandsche staat 

niet meer christelijk heeten, geen christelijke regeering meer, alles 
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heidensch als op de openbare scholen, en de bijzondere scholen met 
een pennestreek van haar recht van bestaan beroofd. Ik betwijfel, zoo 
gaat hij voort, of ge de draagkracht uwer woorden hebt gewikt en 
gewogen. "De zachtste explicatie, die ik geven kan, is deze, dat gij 
het clericalisme zoo wiJt drijven, dat niemand zich hebbe te noemen 
en te betuigen in het openbaar als christen, dan die bij een kerk
genootschap wettig geordend zij als prediker. Maar dit strijdt tegen 
de beginselen van het Evangelie en der Hervorming." Hij vraagt uit
drukkelijk, dat dr. KUYPER deze opmerkingen zal terugnemen en door 
andere vervangen, om te voorkomen, dat het vertrouwen zal worden 
weggenomen bij TEDING VAN BERKHOUT en eenige vrienden, die zich 
van hun roeping als christenen bewust zijn bij het beschouwen van 

den staat van zaken. 
Het zou belangwekkend zijn, dr. KUYPERS antwoord op dezen brief 

te kennen. Zeker heeft het TEDING VAN BERKHOUT niet overtuigd. 
Immers in een lateren brief schrijft deze, blijkbaar met terugslag 
op zijn eersten brief en het antwoord daarop: Gij zijt m. i. in dwaling, 
wellicht ten gevolge van uw standpunt in de Kerk of van sympathieën, 
die ik niet mag aannemen, wanneer er kwestie is van een staat en 
een regeering in een land, waar toch de bevolking op eenige duizenden 
Joden na Christen is of Christen heet. Die staat en die regeering zijn 
niet uit een ander beginsel dan dat des lichts; dit mag ik niet aan
nemen. Doe ik het, dan moet ik uw program geheel op zijde leggen 
en U aanraden, om U met de politiek geenszins te bemoeien, maar 
als zendeling in een heidensch land voor den Christus, Zijn werk, 
lijn verdienste te getuigen en tot bekeering op te wekken ... 33). 

Ook in verband met de candidatuur-WljNMALEN heeft TEDING VAN 
BERKHOUT zelf bij dr. KUYPER de aandacht gevestigd op zijn van de 
meeste andere antirevolutionaire Tweede-kamerleden in het koloniale 
vraagstuk afwijkend gevoelen. \Vanneer daarop meer nadruk gelegd 
was, zou DeS ta n d a a r d die allen niet over één kam geschoren 
hebben, meent hij, en de tusschen hem en KUYPER bestaande overeen
stemming, wat de zaak betreft, niet over het hoofd hebben gezien. 

In 0 eSt a n d a a r d van 8 Juni 1877 komt voor de inlassching van 
een koloniale paragraaf in het zich van lieverlede ontwikkelende anti
revolutionaire program, aldus: "Dat de Christelijk-historische richting 
zich noch bij het koloniale systema der Conservatieven, noch bij dat 
der Liberalen nederlegt, maar in de lijn, door ELouT, MACKAY en 
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KEUCHENIUS aangegeven, toepassing der Christelijke beginselen ook 
voor onze koloniën eischt, zoo op politiek als sociaal, op administratief 
als financieel terrein". Hiermee was TE DING VAN BERKHOUT het, naar 
hij aanstonds in een brief aan dr. KUYPER 34) verklaarde, goed eens. 
Maar hij vond het onhandig, op dat oogenblik met een koloniale 
paragraaf aan te komen, waar èn in de Kamer èn in een samenspreking 
der antirevolutionaire kamerleden ten huize van VAN W ASSENAER VAN 
CATWYCK 35) gebleken was, dat eigenlijk alleen MACKAY, DE JONGE 
en VAN ASCH VAN WYCK 36) met TEDING VAN BERKHOUT aan dezelfde 
zijde stonden. -

Uit den eersten zittingstijd van TEDING VAN BERKHOUT is op onder
wijsgebied het hoogtepunt het debat over het ontwerp eener nieuwe 
hooger-onderwijswet. Verslagen begon de Tweede kamer den 8sten 
Maart 1876 deze openbare beraadslaging. Jhr. mr. WILLEM VAN LOON, 
het antirevolutionaire kamerlid, algemeen geacht, was onverwachts, 
als tweede van het drietal, dat in weinig maanden tijds uit dezen 
kring werd opgeroepen, het eeuwige leven ingegaan. Baron VAN 
W ASSENAER VAN CATWIJK, die naast hem gezeten had, kon niet na
laten, vóór hij als tweede spreker zijn rede over het wetsontwerp 
begon, VAN LOON te herdenken als nederig en eenvoudig christen, 
eigenaar van millioenen schats, belangeloos docent aan het seminarie 
der Schotsche kerk, gaande van stad tot stad om zijn kinderlijk 
geloof te verkondigen en daardoor menigmaal den moed van dat 
kleine volk, dat zich verdrukt gevoelde, te verlevendigen. Geen wonder 
voorwaar, dat TEDING VAN BERKHOUT, die VAN LOON als mededocent 
wellicht het best gekend had, roeping gevoelde, getuigenis te geven 
van zijn droefheid, en zich - zooals ook de minister HEEMSKERK 
deed - bij VAN WASSENAERS woorden aan te sluiten. 

Bij de besprekingen over dit wetsontwerp was TE DING VAN BERK
HOUT zeker een der meest deskundige leden. In twee faculteiten had 
hij hooger onderwijs genoten en het vraagstuk der theologische 
faculteit had geen christen en zeker geen antirevolutionair christen in 
die dagen onberoerd gelaten. Over de exacte wetenschappen had hij 
zich reeds eerder uitgelaten in de Kamer en wel kort na zijn zitting 
nemen. De vrees was geuit, dat er eerst recht reden tot klagen over 
de materialistische strekking van het middelbaar onderwijs zou komen, 
wanneer daarbij de wiskundige wetenschappen te zeer op den voor
grond zouden komen. Hij had toen herinnerd aan een oud gezegde: 
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een weinig wetenschap leidt van God af, meer wetenschap leidt tot 

God terug! en als eigen ervaring voegde hij daaraan toe: "tot erken
ning en eerbiediging van den eeuwigen en persoonIijken God". De 

vrome, liberale baron MACKAY, zoon van een antirevolutionairen vader, 

was hem bijgevallen. Mits men maar grondige kennis heeft, zei deze, 

mits men maar veel wetenschap heeft, zal die wetenschap niet van 

God afleiden maar integendeel tot God op leiden; daarom rekende 

hij het tot een zijner duurste plichten, het Nederlandsche volk in 

staat te stellen meer wetenschap te verkrijgen. 

Nu, bij het wetsontwerp over het hooger onderwijs, had een der 

afgevaardigden het nut eener gymnasiale opleiding voor de natuur

wetenschappen betwijfeld. TEDING VAN BERKHOUT toonde zich een 

warm voorstander van de klassieke opleiding ook voor deze vakken, 

en meende zelfs, dat deze onontbeerlijk was, om naast technische 

bekwaamheid wetenschappelijk inzicht te geven. Naar zijn meening 

had men op het gymnasium naast de oude talen en de Nederlandsche 

taal met haar letterkunde noodig Fransch en Duitsch zonder letter

kunde, terwijl het Engelsch een niet-verplicht vak kon gelaten worden, 

omdat het, anders dan Duitsch en Fransch, niets eigenaardigs had, 

dat men bij het onderwijs in de laatstgenoemde taal niet leerde, en 

een zeer moeilijke uitspraak had, waardoor het bezwaarlijk was, goede 

leeraren te verkrijgen. Staatsinrichting kon gemist, meende hij; na
tuurlijke geschiedenis eveneens; geheugenwerk noemde hij dit laatste 

vak, zonder eenig nut. Het onderwijs in natuur- en scheikunde zou 

voorbereidend moeten zijn. Uiterlijke welsprekendheid, ook als leer

vak op het gymnasium genoemd, in werkelijkheid niet anders dan 

declameeren, hield hij niet voor een vak van waarde, wel redeneer
kunde of logica. Dit was zijn program voor gymnasiaal onderwijs, 

en wat de leerkrachten betreft maakte hij er bezwaar tegen, dat aan 

de gymnasia onderwijs zou kunnen gegeven worden door personen, 

die zelf geen universitaire opleiding genoten hadden en geen hooge re 

bevoegdheid bezaten dan om middelbaar onderwijs te geven. Voor 

zoover TEDING VAN BERKHOUTS amendementen ingingen tegen het 

regeeringsvoorstel hadden zij in de kamer geen succes. 

Anders was dit, toen bij de regeling van het universitair onderwijs 

zijn bijzondere vakkennis in het geding kwam. "Ik weet dat de studiën 

van den geachten spreker zich in groote mate in deze vakken be

wegen", zeide de minister HEEMSKERK, toen hij op voorstel van TEDINO 
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VAN BERKHOUT de natuurkunde in de rij der vakken van de natuur
philosophische faculteit een plaats gaf dadelijk na de mechanica en 
vóór de sterrekunde. Ook voegde de minister op zijn aandrang de 
benaming "en wijsbegeerte" toe aan de faculteit der letteren. En de 
Kamer aanvaardde zijn amendement, om het doctoraat in de natuur
kunde te vervangen door een in de wis- en natuurkunde. 

Men kent den hevigen strijd bij dit wetsontwerp gevoerd over de 
theologische faculteit. De regeering had de godgeleerdheid niet onder 
de universitaire vakken, van staatswege gegeven, opgenomen. Van 
drieërlei zijde kwam verzet. De commissie van rapporteurs stelde voor 
een faculteit van godsdienstwetenschap op te nemen; de heer VAN 
NAAMEN VAN EEMNES koos de benaming "godgeleerdheid" en de anti
revolutionaire heer SAAYMANS VADER wilde een faculteit der theologie 
of godgeleerdheid. Dit laatste werd ondersteund door de heeren 
TEDINO VAN BERKHOUT, DE JONGE, VAN HEEMSTRA, VAN ASCH VAN 
WYCK en VAN WASSENAER VAN CATWYCK, maar het bleek alras, dat 
deze ondersteuning er uitsluitend een van formeeIen aard was. Bij 
de stemming kreeg dit amendement, dat de gedachte van mannen 
als BRONSVELD, DOEDES en GUNNING vertolkte, behalve die van den 
voorsteller nog maar één antirevolutionaire stem n.l. die van SCHIM
MELPENNINCK VAN DER OYE en voorts die van den liberalen CORVER 
HOOFT, niet eens die van den met BRONSVELD zeer verbonden DONALO 
MACKAY. Bestreden werd het door BICHON VAN IJSSELMONDE, die het 
regeeringsvoorstel aanvaardde: geen godgeleerde faculteit van wege 
den Staat; de Ned. Hervormde kerk neme deze taak op zich. Bestreden 
ook door VAN WASSENAER VAN CATWYCK, die voor theologische 
scholen pleitte, en als overgangsbepaling een tusschenvoorstel deed, 
om nog tien jaar den bestaanden toestand te handhaven, in welken 
tijd de hoogleeraren zelf hun opvolger zouden moeten aanwijzen, 
waardoor het zoo zou blijven, dat naast een modern Leiden een recht
zinnig Utrecht bleef bestaan en in Groningen twee hoogleeraren waren, 
van welke de een afbrak wat de ander opbouwde of omgekeerd. 
Bestreden door VAN DEN BERCH VAN HEEMSTEDE, die het wel begreep, 
dat die theologische faculteit alleen zou dienen voor opleiding van 
moderne predikanten, wier taak niet anders scheen te zijn dan onder
mijning van het oude gereformeerde geloof, en hem was het onver
schillig, of dit zou geschieden onder den naam van godsdienst
wetenschap of van godgeleerdheid. Bestreden ten slotte door jhr. 
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DE JONGE, die het evenmin zocht in de benaming, maar een "tendenz" 
zag, die van positief christelijk standpunt niet kon worden goed
gekeurd. 

Dit laatste was dezelfde gedachte, die TEDING VAN BERKHOUT wat 
uitvoeriger vertolkte. Hij begon met op te merken, dat hij ten minste 
drieërlei uitlegging van het begrip "godsdienstwetenschap" gehoord 
had. Volgens de commissie van rapporteurs zou deze wetenschap 
den godsdienst (religieus gevoel of eeredienst ?) tot voorwerp hebben; 
MOENS had gesproken van "zuiver wetenschappelijk onderzoek van 
hetgeen wij godsdienst noemen" en een derde van een wetenschap 
van alle godsdiensten. Maar, godgeleerdheid of godsdienstwetenschap, 
in de wet hoorde geen van beiden thuis. Ook weer, om de tendenz. 
Wat door de commissie van rapporteurs werd bedoeld noemde hij 
een flauw extract van wat godgeleerdheid dient te zijn, verwaterd en 
verminderd. Aldus eindigde hij: "Ik wil dat geen vergif uitgestrooid 
worde voor het Christendom, voor de Protestantsche Kerk; ik wensch 
dat seminarien ingerigt worden, waarin de aanstaande leeraars zullen 
worden gevormd. Het zal zijn een isolement, dat is waar; maar ook 
in dat isolement zal kracht liggen, omdat het niet onmiddellijk besmet 
en bedorven zal zijn door het vergif, dat waarschijnlijk gegeven zal 
worden als het amendement van de Commissie van Rapporteurs wordt 
aangenomen" . 

Het regeeringsvoorstel werd verworpen met 41 tegen 32 stemmen, 
het amendement-VAN NAAMEN VAN EEMNES aangenomen met 43 stem
men, waaronder die van SAAYMANS VADER en SCHIMMELPENNINCK VAN 
DER OYE, tegen 32. 

Het debat werd eenige dagen later heropend bij de bespreking der 
onderwijsvakken van de gehandhaafde faculteit. De regeering stelde 
voor, de leerstellige godgeleerdheid op te nemen, maar slaagde hierin 
niet. Onder leiding van VAN WASSENAER VAN CATWYCK, die verklaarde 
wel eens te willen zien, wat ervan komen zou in de praktijk, terwijl 
TEDING VAN BERKHOUT zijn verwachting uitsprak, dat alleen de vrij
zinige richting tot haar recht zou komen, stemden de meeste anti
revolutionairen tegen het amendement, dat aan de regeering de neder
laag bezorgde. Aardig is nog, wat TEDING VAN BERKHOUT bij deze 
gelegenheid zei van de bewering, dat slechts wat bewijsbaar was als 
waarheid aangenomen kon worden: "Theologie heb ik niet gestudeerd, 
maar ik weet wel, dat het bij niet één wetenschap mogelijk is het 
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bewijs van alle stellingen te geven; in de natuurkunde komt dit al 
heel sterk uit". 

Bij de eindstemming verklaarden zich tegen het geheele wetsontwerp 
van antirevolutionaire zijde alleen VAN ASCH VAN WYCK, BICHON VAN 
IJSSELMONDE en VAN DEN BERCH VAN HEEMSTEDE. 

In dit verband moge iets gezegd worden over TE DING VAN BERK
Ho UTS houding tegenover de plannen, die tot stichting van de Vrije 
Universiteit hebben geleid. Hoofdzakelijk ontleen ik dit aan een brief 
aan dr. KUYPER37). Dr. RULLMANN deelt in De Vrije Universiteit 
h a ar 0 n t sta a n en h a a r bes t a a n, verschenen bij de viering van 
het vijftigjarig bestaan in 1930, mee, dat er sedert einde 1877 ten 
huize van den heer W. Hovy maandelijks bijeenkomsten waren, waarbij 
ter sprake kwam de opleiding van aanstaande dienaren des Woords 
te Amsterdam aan de gemeentelijke universiteit, toe te vertrouwen aan 
twee mannen van goeden wille, mits zij buiten het kader van de 
universiteit zelf zouden kunnen blijven. Voor een dezer vergaderingen 
had TEDING VAN BERKHOUT een oproeping gekregen met de aan
duiding, dat het zou gaan over het belang der theologische faculteit. 
juist was hij zeer in dr. KUYPER teleurgesteld. De Her a u t van 27 

januari 1878 had gewezen op de verscheidenheid van richting der 
theologische hoogleeraren te Leiden, Utrecht en Groningen, onder 
welke ternauwernood twee of drie van gelijke richting konden worden 
geacht. Een week later, 3 Februari 1878, was in hetzelfde blad een 
artikel verschenen over de eerste aflevering van dr. GUNNINGS 
Leven van j ez u s, waaraan nog juist was kunnen worden toe
gevoegd, dat deze aflevering was ingetrokken. Hierover nu schrijft 
TE DING VAN BERKHOUT, dat deze beide artikelen voor hem aanleiding 
zijn, om op de samenkomst bij den heer Hovy niet te komen. Van het 
eerste artikel zegt hij, dat de zoo particularistisch gemaakte onder
scheiding tusschen de hoogleeraren wel zeer vernuftig kan zijn, maar 
voor de gemeente hoogst nadeeIig is, voor zoover daarbij de weten
schappelijke keuring der geesten voorzat, en het belang der gemeente 
naar den achtergrond verdween. Hieraan voegt hij toe: zoo handelde 
niet DA COSTA bij de oprichting van het seminarie; bij ons stond het 
belang der gemeente op den voorgrond. En in het artikel over GUNNING 
mist hij ook weer elke kreet van smart voor de gemeente. KUYPER 
mocht dan de terugtrekking dezer aflevering "eene gelukkige wending" 
noemen, naar het inzicht van TE DING VAN BERKHOUT had GUNNING 
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alle recht op achting bij de gemeente verloren; niet alleen als hoog
leeraar ook als leeraar was GUNNING z. i. onmogelijk geworden. En 
daarom: de oprichting eener theologische faculteit onder KUYPERS 
leiding achtte TEDING VAN BERKHOUT nu onmogelijk. "Ik heb dit," 
zoo eindigt hij, "dezer dagen overwogen en het bovenstaande ge

schreven met een bedroefd harte." 
Ik heb dan ook niet gevonden, dat aan de oprichting der Vrije 

Universiteit TEDING VAN BERKHOUT op eenige wijze heeft deelgenomen, 
en dat terwijl beide mannen, TEDING VAN BERKHOUT en KUYPER, het 
in belijdenis zoo veelzins eens waren. In de Kamer heeft hij zich een 
calvinist genoemd. De Schriftoverdenkingen in De Her a u t vonden 
ook in zijn hart weerklank. In een brief van 21 April 1878 zegt hij 
dr. KUYPER dank voor het stuk "Krachtiglijk bewezen de Zoon van 
God te zijn" in het blad van denzelfden dag, waarin hij ook met in
stemming gelezen had het artikel over de critiek op de boeken des 
ouden en des nieuwen testaments. 

Over het lager onderwijs is in TEDING VAN BERKHOUTS tweede 
zittingsperiode de groote strijd over KAPPEYNE'S ontwerp gevoerd 
Reeds eerder had hij aan het onderwijsdebat deelgenomen. Toen het 
kamerlid MOENS bij de behandeling der begrooting voor 1876 had 
voorgesteld het aantal der rijkskweekscholen uit te breiden, had TEDING 
VAN BERKHOUT, die twee jaar eerder al verklaard had, de normaal
scholen voor de gewone opleiding te verkiezen en de kweekschool 
slechts voor jonge lieden met bijzonderen aanleg, de leiding van het 
verzet daartegen. Naast eenige algemeene bezwaren als de verwachting, 
dat herziening der lager onderwijswet aanstaande was, noemde hij dit, 
dat in die kweekscholen werd opgeleid tot onderwijs, neutraal in 
naam maar niet in wezen, daarom onwettig, en ook door voorstanders 
van het christelijk onderwijs niet gcwenscht. Met 42 tegen 33 stemmen 
werd het amendement-MoENS aangenomen. 

Bij dezelfde gelegenheid werd voorgesteld een bedrag van f 30.000 
uit te trekken voor toelagen aan hoofdonderwijzers, die niet van 
overheidswege voor de opleiding van onderwijzers bezoldigd werden, 
voor iederen hulponderwijzer, door hen met goed gevolg opgeleid. Dit 
amendement, voorgesteld door KUYPER, TEDING VAN BERKHOUT, VAN 
WASSENAER VAN CATWYCK, en onderstcund door SCHIMMELPENNINCK 
VAN DER OYE, VAN DEN BERCH VAN HEEMSTEOE, BICHON VAN IJSSEL-
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MONDE, VAN ASCH VAN WYCK en VAN RAPPARD, bracht bijna het 

geheeIe liberale kamp tegen zich in het geweer. De bijzondere hoofd

onderwijzers werden niet met zooveel woorden aangeduid, en TEDING 

VAN BERKHOUT wees daarop, hetgeen men wilde een eisch van recht 

en billijkheid noemende, maar van de overzijde vreesde men, op deze 

wijze verleid te worden tot den eersten stap in de richting van een 

restitutie- of subsidiestelsel. En KVYPER ontkende niet, dat het de 

bedoeling was, om te ontkomen aan de bezwaren in christeIijken kring 

tegen het openbare kweekschoolonderwijs. Nog 32 van de 74 stemmen 

haalde het voorstel. 

In 1878 kwam dan de strijd op leven en dood tegen KAPPEYNE, die 

scheen te eindigen met een volslagen nederlaag der antirevolutionairen. 

Het kan niet in mijn bedoeling liggen nog eens een schets van dezen 

pariementairen kamp te geven; hier komt het slechts aan op TE DING 

VAN BERKHOUTS aandeel in dien strijd. 

In zijn rede van 18 Juni 1878 zette de Gorcumsche afgevaardigde 

allereerst eenige dwaalbegrippen bij de politieke tegenstanders recht. 

Zoo was beweerd, dat het den antirevolutionairen erom te doen zou 

zijn, om leerstellige begrippen op de openbare school te brengen -

en die worden niet eens op onze eigen scholen geleeraard, stelde 

TEDING VAN BERKHOUT vast. "Kerkelijke" scholen - en hier bestreed 

hij een tweede misverstand - zijn de christelijke scholen alleen, voor 

zoover zij diaconiescholen zijn. Verontwaardigd wees hij af het verwijt, 

dat het verleenen van geldelijken steun aan het bijzonder onderwijs zou 

neerkomen op het afstaan van geld voor het ondermijnen van de open

bare school. Het wetsontwerp zelf achtte hij op vijfderlei grond in 
strijd met de waarheid: 1. men zegt het volksonderwijs te wiIlen 

bevorderen, maar inderçlaad wil men de zoogenaamde zegeningen van 

het neutrale onderwijs monopoliseeren voor een deel van het volk, 

voor den burgerstand; 2. men zegt, de wet te willen verbeteren uit 

paedagogische inzichten en tegelijkertijd miskent men de paedagogie 

en brengt die niet behoorlijk in praktijk; 3. men sluit de oogen voor de 

toenemende onvruchtbaarheid van het openbaar onderwijs, en zoekt 

alleen heil in het opwekken van de geesten der leerlingen en niet in 

beperking van den omvang van het onderwijs maar in verzwaring 

der examens en in verhooging der bezoldigingen; 4. men spreekt van 

de opleiding tot christelijke deugden, maar geeft geen waarborgen, dat 

de onderwijzers den Christus erkennen en aannemen, om daarop de 
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opleiding te gronden; 5. men bejegent de rechtmatige grieven der 

voorstanders en gebruikers van het bijzonder onderwijs sedert jaren 

met hooghartigheid en minachting en stelt hen in een verkeerd daglicht. 

En nu mag de minister zeggen, christelijke ethiek op de openbare 

school te willen brengen, maar dat kan niet zonder de grondwaarheden 

van het christelijk geloof, waarop die ethiek steunt, zonder het christe

lijk beginsel, dat in die school contrabande is. Eenige dagen later 

kreeg hij nog gelegenheid, den minister desgevraagd uiteen te zetten, 

welke rol hij den bijbel in de school wenschte toebedeeld te zien. 

De bijbel moet gebruikt worden "niet om een onderwijs in de leer

stukken of een catechetisch onderwijs te geven, maar om de kinderen 

van jongs af met den Bijbel, met het Woord Gods, met de genadige 

beloften Gods en met hare vervulling, gelijk zij in de geschiedenissen 
des Ouden en Nieuwen Verbonds worden voorgesteld, bekend te 

maken. "Het geven van een Christelijke opvoeding," zoo ging hij 

voort, "door gedurig op de verdorvenheid van het hart als bron van 

iederen misslag en vergrijp, en daarentegen op de eenige verlossing, 

welke is in de genade Gods in Christus te wijzen, zonder daarbij 

hetzij de leerstukken uit te leggen of op het gebied der theologie te 

treden, dit kan, blijkens onze sedert jaren opgedane ondervinding, 

zeer gevoegelijk met groot nut voor de kinderen geschieden" 38). 
Ten slotte wees hij bij de algemeene beschouwingen op den sedert 

1857 veranderden toestand. Toen waren er gemengde scholen, nu 

neutrale maar anticonfessioneele. En de ongestoorde verkondiging 

en verbreiding der moderne begrippen had ook het wezen der onder

wijzers veel veranderd. Zooals de voorstanders der bijzondere school 
niet ijverden, ook bij de behandeling van dit wetsontwerp niet, tegen 

de openbare school had hij wel gewild, dat zijn politieke tegenstanders 

zich anders hadden uitgelaten over het bijzonder onderwijs. 

Hoewel hij zelf niet één amendement voorstelde, nam hij herhaalde

lijk deel aan de behandeling der artikelen. Jhr. DE JONGE was de 

voorsteller van het amendement, dat bedoelde het woord "christelijke" 

voor de "deugden", waartoe op de openbare school zou worden op

geleid, te doen vervallen. Het spreekt vanzelf, dat TE DING VAN BERK

HOUT voorstemde, en met hem deed het de gansche antirevolutionaire 

kamerfractie op SAAYMANS VADER na. Met 53 tegen 28 stemmen viel 

het amendement, en het wetsontwerp werd aangenomen met 52 tegen 
30 stemmen. 
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Ruim twee maanden later was de Kamer in nieuwe zitting bijeen. 
Het volkspetionnement, door TEDING VAN BERKHOUT als een constitutio
neel geoorloofd beroep op den Koning als medewetgever bij voorbaat 
verdedigd, was achter den rug. Hooghartig was het door den minister 
afgewezen. Bij het adres van antwoord op de troonrede kwam het 
reeds even ter sprake. Men had den Koning doen gewagen van zijn 
aanhoudende zorg voor het openbaar onderwijs, en daarop zou ge
antwoord worden, dat de Kamer met belangstelling van deze ver
zekering had kennis genomen. TE DING VAN BERKHOUT, zelf lid der 
commissie van redactie voor het ontwerp-adres van antwoord, had 
daartegen geen bezwaar, mits maar vaststond, dat uit het stilzwijgen 
over het bijzonder onderwijs in de troonrede geen verkleining of 
geringschatting van dat onderwijs gelezen moest worden. Wel was 
volgens hem de verklaring des Konings volkomen overbodig, omdat 
niemand de regeering gebrek aan getrouwheid aan de grondwet ver
weten had. VAN NISPEN TOT SEVENAER vatte de zaak hooger op, en 
verklaarde tegen de desbetreffende paragraaf te zullen stemmen, omdat 
mede belangstelling werd uitgesproken voor de aankondiging in de 
troonrede, dat een beroep zou worden gedaan op de medewerking 
der Staten-Generaal voor de uitvoering van de wet-KAPPEYNE. De 
verklaring namens de commissi.e van redactie, dat deze in de betuiging 
des Konings van zijn aanhoudende zorg voor het openbaar onderwijs 
niet anders dan een verwijzing naar het grondwetsartikel had gezien, 
en die van den minister, dat iets uittartends niet bedoeld was en de 
regeering zelfs het op hoogen prijs zou stellen, wanneer de scholen 
van het bijzonder onderwijs evenzeer zouden uitmunten, als zij dit 
hoopte van de openbare school, bevredigden blijkbaar TEDING VAN 
BERKHOUT, die, anders dan DE JONGE, VAN DEN BEReH VAN HEEM
STEDE, SAAYMANS VADER en een twaalftal roomsehen, niet tegen stemde. 

Het eigenlijke onderwijsdebat was uitgesteld tot de staatsbegrooting. 
TEDING VAN BERKHOUT verdedigde bij die gelegenheid andermaal het 
goed recht van de petitionnarissen, ten onrechte voorgesteld als een 
politieke of kerkelijke organisatie. Den gansehen ministerraad stelde 
hij verantwoordelijk voor de afwijzing der verzoekschriften niet alleen 
maar ook voor de wijze, waarop deze geschied was, zij het al dat 
het rapport aan den Koning alleen de handteekening van den minister 
van binnenlandsche zaken droeg. Inderdaad bleek ook uit het antwoord 
van dien minister, dat de adressen in den ministerraad behandeld 
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waren. Tegen tal van onware voorsteJIingen in dat rapport teekende 
TE DING VAN BERKHOUT protest aan, met name tegen deze, dat hier 
sprake zou zijn geweest van een maanden tevoren voorbereide politieke 
demonstratie. "Beneden de waardigheid ... eener Nederlandsche con
stitutioneele Regeering" noemde hij de behandeling der adressen, ook 
vooral de ironische afwijzing van de petitie der Roomschen in het 
rapport met deze woorden: "Op hun verzoek behoort in hun eigen 

belang afwijzend te worden beschikt". 
Daarbij kwam nog, dat de minister met een beroep op "velerlei 

auteurs en autoriteiten" verschillende modi vivendi voor de toekomst 
hesp roken had. Dat beroep op anderen wraakte TEDING VAN BERK
HOUT, zooals hij al eerder gedaan had. Wat anderen mochten gezegd 
en gedaan hebben, kon hem niet binden, en hij liet zich daardoor ook 
niet binden. " ... Ik erken," zoo zei hij thans, "zooals ik meermalen 
deed, dat ik geen andere autoriteit of meester erken dan Christus, en 
al die tegenwerpingen, alsof ik in strijd zou zijn met de verklaringen, 
vroeger door anderen afgelegd, stuiten op mij af. En daarin sta ik 
niet alleen. Het kenmerkende van het Calvinisme is juist dit: dat het 
Gods Woord als regel en Gods gezag alleen erkent. In dit principe 

sta ik." 
Weer wees hij erop, dat hij nooit over het openbaar onderwijs zich 

vijandig had uitgelaten, maar wel meende hij ook nu weer te moeten 
waarschuwen tegen de gevaren, die de openbare school bedreigden 
van de zijde van het modernisme, dat zich aandient onder een schijn 
van wetenschappelijken zin 3D). 

Heftig was het debat. De minister beweerde in zijn beantwoording 
van den eersten aanval, dat TE DING VAN BERKHOUT tegenover hem 
uitdrukkingen had gebezigd, die in een ander land misschien aanleiding 
ertoe zouden hebben kunnen geven, dat de minister hem had laten uit
noodigen tot een ontmoeting op vijf en dertig pas. Zelfs sprak de 
minister twijfel uit, of GROEN zich wel aan het hoofd der beweging 
zou hebben willen stellen. ELOUT VAN SOETERWOUDE, door SCHIMMEL
PENNINCK VAN DER OVE als leider naar voren gebracht, werd door den 
minister aangeduid als meer geleid dan leider. Voor allen was des 
ministers woord even onbarmhartig. Slechts door een Rutgers van 
Rozenburg werd hij overtroffen. Deze ging zoo ver, in een van woord 
tot woord schandelijke, van matelooze woede brieschende rede de 
petitionnarissen aan te duiden als "hetzelfde volk, dat vóór achttien 
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eeuwen onder aanvoering van de toenmalige orthodoxe schriftgeleer

den tot Pilatus riep: "Laat Barabbas los !". -
Hier kan gevoegelijk de beschrijving van TEDING VAN BERKHOUTS 

parlementairen arbeid afgesloten worden. Nog eenige uitingen van 

principieelen aard mogen vermeld worden. Het oude verwijt, aan de 
antirevolutionaire politiek gedaan, dat zij zich niet ontzag den gods

dienst te misbruiken als instrumentum regni en zoo godsdiensthaat in 
het land te brengen, werd in dezen tijd nog eens door WINTGENS 

herhaald. Aldus stond TEDING VAN BERKHOUT hem te woord: " ... niet 
onze beginselen, niet ons Christelijk onderwijs, maar uw minachten 

van een hooger beginsel dan dat waaruit gij uwe staatkunde beschouwt, 

uw neutraal onderwijs verdeel en en hitsen de gemoederen op, terwijl 

het onderwijs naar onze beginselen juist de ware verdraagzaamheid 

kweekt en bevordert". 

Niet veel gelegenheid heeft hij gehad, om zich over het kiesrecht 

uit te laten. In 1874, bij de toen gedane poging tot herziening der 

kieswet, verklaarde hij ten aanzien van de voorstellen tot census

vermindering het laagste getal aannemelijk te achten, en drie jaar 

later tikte hij KAPPEYNE op de vingers, die, dit quasi aan een rede 

van TEDING van BERKHOUT ontleenende, het volk achter de kiezers 

genoemd had "eene magt, die, wanneer zij ontevreden wordt, tronen 

omverwerpt en barricaden verdedigt". 

En uit zijn laatsten zittingstijd is dit woord: "Er is maar eene 
solutie mogelijk voor alle sociale quaestiën, en die is het Christendom". 

Het is bekend, dat TEDING VAN BERKHOUT behoord heeft tot hen, 

die van raad gediend hebben over het ontwerp van dr. KUYPERS 

Pro g ram. In het dossier "Geboortegeschiedenis van 0 n s P r 0-

g ram 1877-1878" in het Kuyperarchief vindt men een drietal op

merkingen, door hem gemaakt, gedagteekend 6 Nov. 1877, nader 

uitgewerkt in een brief aan dr. KUYPER van 14 Januari 1878. Aan 

het een en ander ontleen ik het volgende. 

Bij art. I, "De Antirevolutionaire of Christelijk-Historische richting 
vertegenwoordigt ... den grondtoon van ons volkskarakter, gelijk dit 

door Oranje geleid, onder invloed der Hervorming, omstreeks 1572 

zijn stempel ontving;" teekende hij aan: Ik betwijfel, of ons volks

karakter onder invloed der Hervorming in 1572 zijn stempel heeft 

ontvangen. Dat de Hervorming onder leiding van Menno Simons en 
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vooral die onder leiding van Calvijn hier zoo spoedig ingang hebben 
gevonden, schrijf ik toe aan de eigenaardigheden van het Friesche 
en Hollandsche volkskarakter ook vóór de invoering der Hervorming. 
Als ons volkskarakter zijn stempel ontving van de Hervorming was 
dit tusschen 1562 en 1566, en ik erken, dat het volkskarakter van de 
Calvinistische Hervorming versterking ontving. Wat van de leiding 
van Oranje gezegd wordt, is onjuist. WiIIem van Oranje was in het 
begin niet op de hand der Calvinisten, doch dezen werden hem te 
sterk, en bij hen vond hij in 1572 steun, wat hem aanleiding gaf, 
hun nu ook zijn steun te geven. 

De tweede opmerking betreft het verwerpen van begrootingen om 
redenen, buiten die begrootingen gelegen, door het Pro g ram als 
machtsoverschrijding afgekeurd, tenzij in zeer buitengewone omstan
digheden. Het is reeds gezegd en gebleken, dat TEDING VAN BERK HOUT 
hierover geheel anders dacht. Dit is aan STAHL ontleend, schrijft hij, 
en niet Nederlandsch. Hij wilde onderscheiden tusschen begrootingen 
van uitgaven en die van middelen. Wat de eerste betreft, merkte hij 
op, dat de politiek der regeering noodzakelijk invloed moest uitoefenen 
op de uitgaven. Weigering der uitgaven bij afkeuring van de politiek 
der regeering, waartoe de volksvertegenwoordiging bevoegd was, 
achtte hij geen machtsoverschrijding. En wat de begrooting der mid
delen aangaat, ook van deze achtte hij verwerping in abstracto ge
oorloofd, maar het weigeren van middelen, noodig voor het crediet 
van het land, voor de orde en de regeering, achtte hij niet voegzaam 
en niet constitutioneel. En ondanks 0 n s Pro g ram verlangde hij 
nog in 1880 40 ), dat wanneer, zooals LOHMAN had voorgesteld, zou 
worden overgegaan tot uitgave van de redevoeringen der antirevo
lutionaire kamerleden, bij de begrooting gehouden - een plan, waar
aan TEDING VAN BERKHOUT niet wilde meedoen -, uit LOHMANS 
rede zou worden weggelaten, wat hij gezegd had over het afstemmen 
van begrootingen, omdat deze kwestie nog niet voldoende ge
debatteerd was. 

De derde opmerking van TE DING VAN BERKHOUT betrof de koloniale 
paragraaf. Reeds in 1877, toen met name naar ELOUT, MACKAY 41) en 
KEUCHENIUS verwezen werd, had hij deze verwijzing naar anderen 
in plaats van het positief stellen van eigen beginselen gewraakt. En 
nu, nu werd gesproken van de lijn, aangegeven door "onze eerste 
antirevolutionaire staatslieden", had hij hetzelfde bezwaar. Non iuro 
,~. St . .1-",. VI 3 
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in verba magistri, unius tantum Christi, ik zweer niet bij de woorden 

van een meester, dan van Christus alleen, was zijn devies. 

Ten slotte maakte hij een opmerking over de militaire paragraaf, 
die van weinig gewicht schijnt. 

Wat het Pro g ram als geheel betreft, hij achtte het "duister VOOi" 

de meesten, te lang voor allen" als grondslag voor het verkiezings
werk. -

Kort vóór zijn dood vatte TEDING VAN BERKHOUT het plan op, een 

reeks Adviezen ... omtrent eenige belangrijke onder

we r pen in het licht te geven als toelichting op zijn redevoeringen 

in de Kamer. Voor zoover ik heb kunnen nagaan, is het niet verder 

gekomen dan een eerste advies over de Kanalenwet Een kan a a I 

van Amsterdam door de Geldersche Vallei naar de 
Boven-WaaI 42 ). 

Na een kort lijden is TEDING VAN BERKHOUT den 25sten Juli 1880 

overleden 43). De Standaard betreurde zijn verlies levendig, noemde 

hem "een dier zeldzame figuren VOor wie zij, die met hem in aan

raking kwamen, niet alleen oprechte hoogachting maar ook innige 

toegenegenheid gevoelden". Herinnerd werd aan zijn werkzame be

langstelling voor het christelijk onderwijs, aan zijn weldadigheid, en 

vooral aan zijn bereidheid om voor de eer van zijn Heer op te komen, 

Vijf dagen later werd hij begraven. Het was, of zijn leven in vogel

vlucht voorbijging, toen de leerlingen der christelijke scholen, waar

van hij tot zijn dood bestuurslid was geweest, hem grafwaarts droegen, 

de leerlingen der kweekschool voor de zeevaart de baar volgden, en 

als laatste spreker een oud-leerling van het seminarie het woord voerde, 

1) Brieven van j. A. Wormser medegedeeld door mL GROEN VAN 
PRINSTERER I, bladz, 84, 

2) Brief aan GROEN VAN PRINSTERER 17 Juni 1851; G roe n - Archief. Ook 
de nog verder aan te halen brieven aan mr. GROEN VAN PRINSTERER bevinden 
zich daar. 

3) Brieven van j. A. Wormser I, bladz, 176,224, 
4) Aanwezig in de Verzameling-KoENEN van het R é vei 1-Arc h i e f. 
5) HUIOEKOPER aan KOEN EN 16 en 18 Aug, 1847; VERDAM aan KOENEN 

19 Aug, 1847, Réveil-Archief, 
6) Brieven van j. A, Wormser 1I, bladz, 294, 
7) TEDING VAN BERKHOUT aan OA COSTA, 18 Mei 1855; Oa Costa

Arc h i e f, in het bezit van den heer A, J. DA COSTA te Amsterdam, 
8) Over den arbeid van den réveilkring na 1840 in Stemmen 

des Tij d s, 20ste jrg, 
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9) Zie ook jhr. mr. A. M. C. VAN ASCH VAN WVCK, Ges c h i ede nis van 
het am b t s geb e din deN ede r I a n den van den tij d der her v 0 r
ming tot aan den tegenwoordigen, 1852, bladz. 40 e.v. 

10) TEDING VAN BERKHOUT aan GROEN 18 juni 1861. 
11) Dr. j. C. VAN DER DOES, Een strooibillet uit de eerste periode 

der antirevolutionaire partij in A.R. Staatkunde, tweede kwartaal 
1931. 

12) Mr. H. j. KOENEN aan GROEN 25 juli 1866. 
13) TEDING VAN BERKHOUT aan GROEN 28 juli 1857. 
14) TEDING VAN BERKHOUT aan GROEN 12 Jan. 1876. 
15) Algemeen Handelsblad 13 Aug. 1857. 
16) Mr. O. P. O. FABIUS, Voorheen en Thans, bladz. 160. 
17) TEDING VAN BERKHOUT aan GROEN 12 juni, 15 en 19 juli 1866. 
1S) TEDING VAN BERKHOUT aan GROEN 7 Oct. 1866. 
19) 5 Juni 1871. 
20) B. j. L. BARON DE GEER VAN JUTFAAS aan GROEN januari 1869. 
21) Ds. FELIX aan GROEN 15 Maart 1869. 
22) DE GEER VAN JUTFAAS aan GROEN 16 April 1869 (circulaire). 
23) DE GEER aan GROEN 23 April 1869. 
24) TEDING VAN BERKHOUT aan GROEN 10 Mei 1869. 
2") TEDING VAN BERKHOUT aan GROEN 12 Mei 1869. 
2H) Van 27 Mei 1869. 
27) GEFKEN aan KOENEN 12 Juni 1869. 
2R) TEDING VAN BERKHOUT aan GROEN 21 Mei 1869. 
29) TEDING VAN BERKHOUT aan GROEN 17 Juni 1869. 
30) Handschrift in het bezit van zijn kleinzoon, in uittreksel opgenomen in 

het R é vei 1- Arc h i e f. In denzelfden geest 0 eSt a n d a a r d van 4 en 9 
Juni 1877. 

31) B. j. L. BARON DE GEER VAN JUTFAAS aan mr. H. j. KOEN EN 22 Nov. 
1871: "De Heer Van Lynden van Sandenburg, persoonlijk mijn vriend, behoorde 
nooit tot de Chr. hist. rigting, hij was altijd een Christelijk conservatief". 

32) Brief van 7 juni 1877 aan dr. KUVPER. 
~3) Hier zij verwezen naar KUVPERS Gem een e G rat i e, met name dl. lIl, 

bladz. 179-180 (2e druk). 
31) 8 Juni 1877. 
35) Brief van 7 juni 1877. 
36) Twee jaar later werd in een artikel in 0 eSt a n d a a r d no. 2203 over 

D r 0 i tee n g a u c hein de antirevolutionaire partij gevraagd: Als TEDING 
VAN BERK HOUT minister van Koloniën wordt, zal VAN ASCH VAN WVCK hem 
dan volgen? In een brief van 1 juni 1879 schrijft TEDING VAN BERKHOUT, dat 
hier voor VAN ASCH VAN WVCK moet gelezen worden VAN WASSENAER VAN 
CATWYCK; immers VAN ASCH VAN WVCK had blijk gegeven, in dien "casus 
indabilis" (ondenkbaar geval) waarschijnlijk wel te zullen meegaan. 

Waar prof. dr. P. A. DIEPENHORST in Sc h rif ten h i st 0 r i e, bladz. 296, 
misschien aan 0 eSt a n d a a r d ontleend, meedeelt, dat in dit jaar een zoon 
van het kamerlid VAN ASCH VAN WVCK in Utrecht tegenover DE SAVORNIN 
LOHMAN Du TOUR VAN BELLINCHAVE op het schild zocht te heffen, lijkt het 
mij niet ongewenscht, hier te vermelden, dat TEDING VAN BERKHOUT in den
zelfden brief de veronderstelling oppert, dat hier ten opzichte van dezen VAN 
ASCH VAN WVCK een vergissing in het spel is. 

:17) Deze brief is ongedagteekend, maar zal waarschijnlijk van Maart 1878 zijn. 
3S) Men zie TEDING VAN BERKHOUTS rede voor de Ver een i gin g tot 

iJ e v 0 r der i n g van C h ris tel ij k sc h 0 0 Ion der w ij s teA m s ter dam 
in de Berigten der Vereeniging voor Christelijk-nationaal 
schoolonderwijs, 1861, bladz. 127 en 128. 
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39) Ook ten aanzien van de bijzondere school kon hij de vrees niet onder
drukken, dat bij uitwendigen bloei de door de modernen gewenschte ketterijen 
ingang en aanneming zouden vinden. Hij pleitte in een brief aan dr. KUYPER 
van 28 Oct. 1878 voor aanstelling van een inspecteur voor het christelijk onder
wijs, al zouden vele christelijke onrlerwijzers, of liever "onderwijzers aan Chris .. 
telijke scholen" zulk een dwarskijker niet verlangen. 

40) Brief aan dr. KUYPER van 14 Januari. 
41) Van dezen schreef hij, dat hij voor de antirevolutionaire politiek ten 

opzichte van het koloniale vraagstuk niets had bijgedragen dan "een warm 
hart en woorden". 

42) Over dit onderwerp komt een hoofdartikel voor in 0 eSt a n d a a r d 
van 6 Sept. 1879 naar aanleiding van een concessieaanvraag-JAGER. TEOING 
VAN BERKHOUT dacht daarover heel wat minder gunstig dan de schrijver van 
dit artikel. 

43) De overlijdensadvertentie in 0 eSt a n d a a r d van 29 Juli 1880 is alleen 
onderteekend door zijne echtgenoote C. G. S. E. ALEWIJN. 
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FRANÇOIS HOTMAN 

DOOR 

DR. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT 

Het Calvinisme, door de omstandigheden daartoe genoopt, heeft 
zich in de zestiende en in de negentiende eeuw naar twee verschillende 
kanten geopenbaard. 

Hoewel beide malen in principe staande op de overtuiging van de 
absolute Souvereiniteit Gods, moest het zich in de zestiende eeuw 
richten tegen een krachtig gezag, dat zijn macht op grove wijze 
misbruikte, terwijl in de negentiende eeuw meer de klemtoon viel op 
den eisch om steun te bieden aan het gezag. 

Deze tegenstelling is geenszins absoluut. Wat de feiten betreft: Er 
kan in de historie der zestiende en der negentiende eeuw op analogieën 
worden gewezen; zoo b.v. tachtigjarige oorlog en schoolstrijd. En wat 
de begrippen aangaat: Gezag en vrijheid worden in het Calvinisme 
vereenigd. Hier is het woord van DOUMERQUE op zijn plaats: "Calvin ... 
Il a été Ie torrent! Non iJ a été la digue !" 1). 

De stroom en de dijk. Strijd tegen het gezag en strijd tegen de 
Revolutie. Deze twee botsingen mogen in wezen één zijn geweest, het 
is begrijpelijk, dat zij een verschillende instelling der strijders eischten. 
Zoo moet b.V. tusschen GROEN VAN PRINSTERER en CALVljN'S jongeren 
tijdgenoot en geestverwant FRANÇOIS HOTMAN een even groot psycho
logisch verschil bestaan als tusschen de burgerwacht en de Geuzen. 

De zestiende eeuwsche Calvinisten hadden revolutionair sentiment; 
de negentiende eeuwers waren van aanleg en door hun positie: con
servatief. 

In het hiervolgende opstel willen wij een poging doen om een der 
eerste Calvinistische juristen, FRANÇOIS HOTMAN (HOTOMANNUS) te 
bezien in het licht van zijn tijd. Een historische studie alzoo. 

De omvangrijkheid dezer stof legt ons uiteraard omvangrijke be
perkingen op. Niet alleen, dat HOTMAN'S Opera Omnia drie dikke in 
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het Latijn geschreven folianten beslaan, waar zijn in het Fransch ge- d 

schreven werken geen plaats in vonden, HOTMAN'S veelzijdigheid en c~ 
velerlei arbeid maken bovendien de bestudeering van zijn persoon en te 
arbeid mogelijk van onderscheidenen gezichtshoek uit. e~ 

Wij wenschen in dit opstel HOTMAN'S leven en karakter te be- tE 

schrijven en daarbij als centraal te zien zijn Calvinistische geloofs- h 
overtuiging en de strijd, waartoe deze hem in de practijk drong. Deze u 

opzet is gerechtvaardigd, doordien Hotman tot dusverre meestal bezien Zl 

werd door den bril van de Fransche Revolutie, die de _ wel ver-

klaarbare - eigenschap bezat, om revolutie tot Revolutie te vergrooten nl 

Vandaar ons pogen, om, met behulp van de stereoscoop van het G 
Calvinisme, in HOTMAN'S leven dat relief te zien, dat daarin werkelijk 
gelegen heeft. Ol 

Ten aanzien van HOTMAN springt drieërlei terstond in het oog. Hij n, 

was Franschman, Calvinist en jurist. In deze laatste kwaliteit wordt 

HOTMAN wel beschouwd als de eerste der monarchomachi 2) . dl 

Alvorens op die relaties in te gaan, willen we eenige oriënteerende 0 

beschouwingen geven over de toenmaals heerschende opvattingen over m 

het gezag der Overheid en deszelfs organisatie, over CALVIJN's op- m 

vattingen daarvan, alsmede over het toenmalige Frankrijk en de Refor- Ie 

matie. Daarna en in aansluiting daaraan, geven we in chronologische Ol 

orde het leven van HOTMAN en een beschouwing over zijn boek, de Ol 

Franco-GalIia. de 

In de dagen, toen de Reformatie zich baan brak in West-Europa. 
bevond de ontwikkeling van de Europeesche staatsinstellingen zich in 

het overgangsstadium tusschen den stendenstaat en de absolute 
monarchie. 

Aanvankelijk had in de primitief-Germaansche maatschappij een 
bestuurssysteem bestaan, waarbij aan het volk, aan de stam, als geheel. 

de rechtsvormende en, als men er in zulk een primitieven toestand van 
spreken mag, de administratieve macht toekwam. 

In deze Germaansche maatschappij stond de vorst niet buiten en 

boven het volk. Alles was nog zeer primitief: geschreven recht, noch 

ingewikkelde staatsmachine bestonden. Bij de volksvergadering be

rustte de hoogste macht. En in die volksvergadering, niet tegenover 

de volksvergadering, had in de rechtsvorming en in de rechtsoefening 

naast het gewone volk, de vorst zijn plaats en taak 3). Dus niet met 
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de tegenstelling: bevel -- uitvoering, ook niet met de tegenstelling: 
controle - regeering, mag hier de verhouding van volksvergadering 
tot vorst worden gekarakteriseerd. Tusschen vorst en volk bestond niet 

een mechanisch evenwicht, maar een organisch verband. Zij comple
teerden elkaar tot volksgemeenschap. En in die volksgemeenschap 

berustte dan de hoogste macht. Zoo kunnen we die publieke organisatie 
uit den oer-Germaanschen tijd, democratisch, in den niet modernen 
zin des woords noemen. 

Later onderging Europa den invloed der Romeinen. De geperfection
neerde organisatie der Romeinen won het van het slecht geoutilleerde 
Germaansche systeem. 

Zoo komen ook al spoedig, naast de oud-Germaansche opvattingen, 
omtrent de macht in den staat, de laat-Romeinsche (Justiniaansche) 
naar voren. 

Tegenover de Germaansche opvatting, dat het Overheidsambt in 
de volksgemeenschap ligt, komt de laat-Romeinsche opvatting, dat de 

Overheid boven en buiten de volksgemeenschap staat. De keizer, 
mogelijk met het oog op den rechtsgrond van zijn gezag, zich dekkend 
met een lex regia, bezit de machtsvolheid. (Quod principi placuit, 
legis habet vigorem). Het verband tusschen vorst en volk is hier niet 
organisch, maar mechanisch. Indien het volk geen middelen heeft 
om zich tegen den vorst te verzetten, heerscht het absolutisme van 
den vorst. Iets wat op Romeinschrechtelijke wijze zelfs als een recht 
van den vorst werd beredeneerd. 

De Romeinsche tijd en de vroege middeleeuwen brengen de elemen
ten van de oud-Germaansche huishouding op den achtergrond. De 
oude stammen verdwijnen, nieuwe rijken worden gevormd, verdeeld 
en vernietigd. 

Het leenstelsel met zijn versnippering belemmert het herstel van 
het volksorganisme als staat. 

Eindelijk met het opkomen der stenden komt de oud-Germaansche 
gedachte van een recht des volks op meeregeeren weer boven. Dit 
is echter nog geen herstel naar de eischen des tijds van het oud
Germaansche systeem. Men mag de stenden niet op één lijn stellen 

met de oude volksvergadering der Germanen. Deze laatste was, of 
vertegenwoordigde, het geheele volk. Maar de sten den waren geen 

vertegenwoordiging van het volk als geheel; verondersteld al, dat 
men van zulk een volk als geheel, van zulk een natie spreken mag, 
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in dien tijd. Wel waren de stenden, als niet "gekoren maar geboren'· 
vertegenwoordigers van een minder nationaal dan "ständisch" ge
organiseerd volk, het eenig werkelijk levende volksorgaan, dat voor 
staatsmachtsuitoefening in aanmerking kwam. Als zoodanig zijn de 

sten den : Germaansch. 
De vorst stond uiteraard buiten deze stenden. Zoowel het feit, dat 

de vorsten Romeinsch dachten en de sten den Germaansch waren, als 
de samenstelling der sten den bewerkte dit. Zoo krijgt men den positief

rechtelijken toestand van een "dualistisch geteilten höchsten GewaIt 
im Staate, die selbständig und unanhängig von einander auf der einen 
Seite dem Herrscher, auf der anderen Seite den Ständen zukommt" 4). 

Beide machten zijn onafhankelijk van elkaar en ontleenen hun macht 

niet aan elkaar. De Souverein blijft als hooge Overheid boven en 
buiten het volk, maar is toch geen Souverein in den vollen Romein
schen zin des woords, doch dank zjj het bestaan der stenden slechts 
rudimentair-Romeinsch. De sten den zijn geen volksorganisme in de 
volle Germaansche beteekenis, maar omdat ze geen organische Over

heid met den vorst vormen, doch een dualistische en omdat "ständisch" 
niet nationaal is, slechts rudimentair-Germaansch. 

Beid~n botsen tegen elkaar, omdat Germaansch-Romeinsch botst. 
De strijd tusschen vorst en sten den eindigde in Frankrijk aanvanke

lijk met HENDRIK IV als een overwinning van den vorst; in 1789 
definitief met een overwinning van de stcnden. Doch dan heeft niet 
het Germaansche, maar het Romcinsche rudiment het gewonnen, zoo
als we zullen zien. 

Resumeerende kunnen we dus zeggen, dat in het positieve recht 
aangaande de bevoegdheden in den Staat, in de stendenperiode, zoo
wel Germaansche als Romeinsche elementen zijn. Deze beide elementen 
verdragen elkaar niet, wijl ze ieder uit een verschillend systeem van 
staatsorganisatie voortvloeien. Vandaar de strijd: vorst - stenden. 

Om deze verhoudingen te begrijpen is het eisch niet met een scherp 
geformuleerd Romeinsch souvereiniteitsbegrip te gaan werken. Immers 
de Romeinsche sOllvereiniteit, waarbij eenige instantie in den staat 

het vermogen heeft om te zeggen: "Mijn wil is wet" is in den sten den
staat niet positief recht. 

De juristen, die dit souvereiniteitsbegrip gebruikten, kwamen óf den 

Franschen koningen in het gevlij, die op weg waren naar het absolu
tisme, óf ze kwamen op een modern "democratisch" spoor: Als de 
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Staten alle macht hebben of behooren te hebben is de koning slechts 
een uitvoerder van den wil der Staten; dat is de idee der Franscht:. 
revolutie. Wat dit laatste betreft: Alle macht hadden de stenden 
nimmer en met die pretentie traden zij niet op ook. 

Het bovenvermelde dualisme in de staatsmacht is dus de neerslag 

in het positieve staatsrecht van de tegenstelling: Germaansch - Ro
meinsch, zooals die hiervoor werd ontwikkeld. De geschiedenis van 

den nieuwen tijd geeft de strijd weer van die beide elementen. 
Won het Romeinsche het, dan kwamen de uitersten, absolutisme of 

revolutie aan bod. Won het Germaansche het, dan werd het dualisme 
opgesmolten tot organisme. 

Zoo wonnen in 1789, in Frankrijk, wel de sten den het van den 

vorst, maar blijkens het gebeurde in de kaatsbaan (de wil des volks 
tegenover de bajonetten des Konings) won daarin de Romeinsche 
idee het van het Germaansche rudiment. 

* * 
* 

Thans de vraag, hoe CALVIJN zich de staatsmacht voorstelde. Wij 
wiIlen hier een stap verder gaan dan in de voorgaande beschouwingen 
en allereerst zien, hoe volgens CALVIJN het karakter van de staatsmacht 
is en vervolgens beschouwen, wat CALVIJN over de organisatie van 
de staatsmacht oordeelt. Daar het ons te dezen om oriëntatie te doen 
is, bepalen wij ons tot een exposé van hetgeen CALVIJN in het XXe 

hoofdstuk van het vierde boek zijner Institutie over "de politieke en 
burgerlijke regeering" schrijft. 

CALVIJN laat het gezag der Overheid berusten op de instelling 
Gods. Om één citaat uit vele aan te halen: 

"Niemandt en moet sich laten voorstaen, dat deze benamingh, door 
.,dewe1ck' alle die 't ampt der Overheydt bedienen, Goden genaemt 
"worden, weynigh om 't lijf heeft. Want daermede wordt beduydt, 
"datse last en bevel van Godt hebben, datse met Goddelicke autoriteyt 
"begaeft zijn en gantschelick Godts Persoon voorstellen, wiens plaets 
"sY eenighsins op dezer aerden bewaren" 5). 

CALVIJN gaat vervolgens uitvoerig na hoe die Overheid te regeeren 

heeft, om tenslotte bij de onderdanen aan te komen van wie hij zegt, 
dat zij tweeërlei plicht hebben: 

"Het eerst' ampt der Onderdanen omtrent haer Overigheden is, 
"dats' een hoogh' en eerbiedigh gevoelen hebben van derselver staet 
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"en bedieningh, bekennen de dat die staet en dienst is ghelijck als een 
"commissie en bevoegdheyt hen lieden van Godt ghegeven" 6). 

"Een andere plicht" is, volgens CALVIJN, "datse met eerbiedighe en 
"toeghenegen herten haer selven den Overheden onderwerpen ter ghe
"hoorsaemheydt"; een en ander overeenkomstig Romeinen 13. 

Die gehoorzaamheidsplicht is zeer klemmend: zoo zelfs, dat de 
autoriteit der Overheid niet mag worden aangetast "ofschoon die 
"soude moghen herberghen bij seer onweerdighe persoonen, deweIcke 
"door haere boosheydt, soo veel als in hun in, deselve verontrey
"nighen" 7). 

Deze gehoorzaamheidsplicht zou absoluut zijn, indien daar niet een 
uitzondering ware en wel deze: "dat de voorseyde gehoorzaemheyt 
"ons niet af en leide van de gehoorzaemheyt Godts, onder wiens wiII' 
"alle de begheerten der Koningen moeten onderworpen zijn, voor wiens 
"Majesteit all' hare scepters buygen en swichten moeten" 8). Anders 
gezegd, de uitzondering is: Men moet Gode meer gehoorzaam zijn 
dan de menschen. 

Dit, wat het karakter van het Staatsgezag, bij CALVIJN, aanbelangt. 
Voor de organisatie van dat gezag gaf CALVIJN, in abstracto rede

neerend, de voorkeur aan de aristocratie. CALVIJN volgde bij deze 
voorkeur het schema der klassieken van monarchie, aristocratie en 
democratie. De monarchie, de heerschappij van den enkeling, ver
werpt hij, omdat zij licht tot tyrannie voert, waardoor een rechtvaar
dige regeering uitgesloten wordt; de democratie, "de weIck een re
"geeringh is van 't gemeyne volck, daar yeder een van 't gemeyne 
"voIck macht en gebiedt heeft", eveneens. B ij dezen vorm kan "het 
"alderIichtst oproer ontstaen" , weswege CALVIJN hem afkeurenswaar
dig acht. De aristocratie, "deweIcke gheleghen is in een heerschappij 
"en regeeringh van de voornaemst' en aensienlickste des volcks" kan 
weliswaar volgens CALVIJN evenlicht als de monarchie tot een onrecht
vaardige regeering vervallen, doch als zij "in haer selven wordt aen
"gemerckt", wil CALVIJN niet loochenen, "dat die staet daar de voor
"naemste regeeren, of die door hare regeeringh ghetempert is, all' 
"andere verr' overtreft" 9). 

Deze voorkeur voor de aristocratie als regeeringsvorrn, abstract 
als zij was, had op zich zelf, doordien CALVIJN zich tevens uitsprak 
voor een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de bestaande Over
heid, "de gestelde machten", in de practijk weinig waarde. Slechts 
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wanneer men de kans kreeg een staat geheel opnieuw in te richten, 

had zij beteekenis (CALVIJN in Genève). 
Meer beteekenis heeft deze onderscheiding bij CALVIjNS waardeering 

van het bestaande. CALVIJN erkent namelijk een weerstandsrecht der 
Magistratus minores. Dit is een erkenning niet de iure constituendo, 

maar de iure constituto. CALVIJN schreef zijn Institutie, toen de sten den
staat in Frankrijk nagenoeg afgedaan had. Slechts een enkele bijeen

roeping der staten vond nu en dan nog plaats. De macht der staten 

was naar rato gedaald en die des Konings gestegen. Zoo is het 

duidelijk, dat CALVIJN, het positieve recht schilderend, niet meer kon 

gewagen van een "dualistisch geteilten höchsten Gewalt". Voor het 

besef van CALVIJN, die daarin reëel zag, was de "höchste Gewalt" 

bij den Koning. De staten waren een rem op dien Koning als hij te 

heftig van stapel liep en dan nog een slecht werkende rem. Daarom 

wil CALVIJN, dat die rem goed zal werken en dat is het wat hij in de 

bekende passage, die over de magistratus minores handelt, beoogt. 

Die passage luidt als volgt: 

"Want, indien der nu ter tijt ergens eenige mindere Magistraten 

"zijn ghestelt om de al te groote begeerIickheyt en moedwilI' der 

"Koningen te bedwingen en in te toornen (gelijck als eertijds waren 

"d'Ephori, die teghen de Koningen van Lacedemonien waren ghestelt 

"om die in dwangh te houden, gelijck ook de Romeynen hadden hare 

"beschermers des volcks tegen haar opperste Regeerders, desgelijcx 

"oock die van Athenen de hare, en ghelijck, mogelick, hedensdaags 
,,111 elck Koninckrijk zijn, de drie Staten wanneers' hare voornaemste 

"vergaderinghen houden) het is soo verre van daer, dat ick den sulcken 

"sou den verbieden uyt kracht en eysch van haer ampt haer selven te 

"kanten tegen de woedend' ongebondenheyt der Koningen, dat ick 

"selfs beweere datse trouwloos en meyneedigh zijn, indiense swijgen, 
.,door de vingeren zien en stil zitten, wanneer se gewaer worden dat 

"de Koningen haer selven baldadiglick en ongheregelt aenstelIen, en 
"het arme volck quelIen en plagen: want dat en is niet anders dan 

"de vryheyt des volcks, die sy vermoghens en uyt kracht van het 
"ampt haer van Godt opgeleyt, behoorden te beschermen, bedriegh

.,Iick verraden en overgeven" 10). 
Wanneer we nu in het oog houden dat de macht der stenden in 

hun bloeitij d in het algemeen zich uitstrekte over de belastingen en 

de monetaire organisatie; hoe zij invloed hadden op de samenstelling 
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van den raad des vorsten en vreemdelingen uit de ambten konden 

weren, hoe zij ten aanzien van de rechterlijke organisatie en de rechts
bescherming bepaalde garantie's van den vorst verkregen hadden, 

en hoe de vorst geen deel en van zijn rijk kon vervreemden en geen 
oorlog beginnen zonder hun bewilliging 11), dan zien we daaruit, dat 

de stenden een taak ten aanzien van de regeering des lands bezaten. 
die in de eerste plaats niet een bescherming van het volk inhield. 
maar een mederegeeren door het volk. De systematische verzwakking 
van de stendenmacht en de versterking van de vorstelijke macht 
bracht het accent van het regeeren op het beschermen. De verlegging 

van dit accent en wat daarmee samenhing, bewerkte een versterking 
van de Romeinsche opvatting van de Koninklijke macht. Zelfs CALVIJN 

ontkomt daaraan niet. Zijn voorstelling van het weerstandsrecht is 
die van een correctief op de monarchale macht, zooals de ephoren 

dat in Sparta geweest waren en zooals de volkstribunen dat t. a. v. 
de Romeinsche aristocratie geweest waren. Deze klassieke verklaring 
van een bestaand instituut, met achterwege laten van de historische 
verklaring, bracht de tegenstelling: vorst - stenden in het Romeinsche 

vlak. Met het dualisme werd zoo ook het organisme weggegeven. 
Ten aanzien van de staatsregeering gold nu in stede van het: et, et 
het: aut, aut. 

Moest dus deze Romeinsche manier van voorstellen van het weer
standsrecht door CALVIJN, tot gevolg hebben, dat er van de stenden 

weinig hoop meer kon gekoesterd worden met betrekking tot een 
organische ontwikkeling der staatsmacht, de beperkte, maar in die 
beperking krachtige handhaving van het weerstandsrecht bleef een 
rechtsmiddel tegen het vorstenabsolutisme. 

Als onjuist moet dan ook verworpen worden de meening van 
LVREAV 12), die tusschen HOTMAN en CALVIJN een tegenstelling meent 
te zien, omdat CALVIJN zich niet tegen het absolutisme zou verzet 
hebben. CALVIJN, in abstracto redeneerend, erkent de geldigheid van 

de absolute macht. Maar niet ten aanzien van de West-Europeesche 
rijken, zooals we uit Inst. IV 20.31 zien. (gelijck hedendaags in e1ck 
Koninkrijck zijn, de drie Staten). En hier is Frankrijk in het geding. 

De brief aan den Koning van Frankrijk, die aan de Institutie vooraf
gaat en waarbij CALVIJN aankondigt, dat geen actieve ongehoorzaam

heid van de zijde der onderdanen tegen den Koning zal volgen, is 
geheel in overeenstemming met de leer der Institutie, zooals wij die 
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weergaven: Geen verzet van particulieren; wel van de magistraten. 

* * 
* 

Hoe stond de zaak der Reformatie er in Frankrijk voor in de dagen 
van HOTMAN ? In het begin van de zestiende eeuw was Frankrijk nog 

eerst kort een eenheid. Groote deelen van Frankrijk, b.v. Bourgondië, 
behoorden nog slechts korten tijd aan de Fransche Kroon. De Fransche 

adel was destijds over 't algemeen meer op eigen macht dan op vorste

lijke macht gesteld; welke geestesgesteldheid, berusten als zij deed 

op historische, ständische en leenrechtelijke herinneringen, ook in den 

eenheidsstaat, zekere centrifugale neigingen deed beklijven. Ook vele 

provinciën en steden bezaten in die dagen nog een betrekkelijk groote 

mate van zelfbestuur (SelbstverwaItung) 13). 
De veranderde omstandigheden, met name de economische expansie 

der burgerij, vereischten in dezen tijd echter een eenvoudig, geratio

naliseerd en krachtig bestuur, waarvoor het Koningschap zeer geschikt 

was en waaraan de koningen zich dan ook dienstbaar maakten. (het 

ideaal van HENDRIK IV: Elke Franschman des Zondags "une-poele
au-pot"). Het Fransche rijk moest alle krachten inspannen om zich 

te handhaven tegenover het buitenland. Immers, in het Zuiden werd 

het begrensd door Spanje; in het Noorden door de Nederlanden; in 

het Westen door Duitschland; en al deze landen hadden één heer: 

Karel V en na diens afstand bleven het Habsburgers, die in die landen 

aan het hoofd stonden. Wanneer die landen werkelijk één werden in 

hun politiek, jegens Frankrijk zou dit land gisoleerd zijn. "C'eût 

peûtêtre été notre mort. Au moins c'eût été I'étouffement" 14). Naast 

andere factoren was het de Reformatie, die deze politieke aaneen

sluiting voorkwam en Frankrijk, om zoo te zeggen, lucht verschafte. 

Frankrijk had dus alle reden om der Reformatie welgezind te zijn. 

We zullen zien, dat die neiging bij de Fransche koningen dan ook 

telkens blijkt te bestaan. Wij zien dat reeds bij FRANS I. "Toen de 
Reformatie bij ons verscheen," zegt de bovengeciteerde Fransche 

historicus, "moest men minstens van de houding van FRANS I getuigen, 

dat het er een was van toegeeflijkheid. De Koning, wien de Hervorming 

in Duitschland zoo goed te stade gekomen was, zag haar zonder 

misnoegen in Frankrijk. Hij beschermde en redde onderscheidene Her": 

vormden en kwam tusschenbeide ten gunste van tolerantie" 15). 
Zoo zou het politiek in het belang van Frankrijk geweest zijn om de 
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zijde der Reformatie te kiezen. FRANS I zou wel "Ie roi de la Réforme" 

hebben willen zijn. Zoo immers had hij goede aansluiting kunnen 

krijgen aan de Duitsche protestantsche vorsten en zoo zou er niet 

alleen een wig zijn gedreven in het Frankrijk bedreigende Habs

burgsche front, maar ook een geestelijke aansluiting zijn verkregen 
tegen de Habsburgers. 

Evenwel een openlijk partijkiezen ware geweest een loopen van 

het risico eener revolutie. De Fransche natie, die zich nu langzamer

hand als eenheid openbaarde, op welke nationale eenheid het Koning

schap steunde en waarvan dat Koningschap tevens de belichaming 

en de kracht zou zijn, openbaarde zich als Roomsch-Katholiek. On

danks de geweldige aanhang, die de Hervorming zich in Frankrijk 

venvierf, ondanks het politiek voordeel van een Hervormd Frankrijk, 

bleef toch de overgroote meerderheid der Fransehen, Roomseh. Het 

conflict Roomsch-Protestantsch kwam in Frankrijk anders te liggen 

dan in Nederland. In ons land was het een strijd tusschen vorstenwil 

en volksgeweten. In Frankrijk werd het een strijd van twee levens

beschouwingen om en in het volksbewustzijn, waarbij het Roomsch
Katholiscisme het won. 

In de Fransche natie was reeds toen Parijs het hart. En Parijs 

bleef Roomsch en Frankrijk bleef Roomsch en de Fransche nationali

teit bleef Roomsch en dus bleven ook de Fransche koningen Roomsch 

(Paris vaut bien une messe). Maar uit het voorgaande valt dus op te 

maken, hoe het ontstaan van een sterke protestantsche partij, met als 

reactie daartegen, geloofsvervolging, voldoende was om bij de diver

geerende richtingen in Frankrijk de burgeroorlog te doen ontbranden. 

Die vele tegenstellingen: stendenstaat-absolute monarchie; "souve

reine" adellijke heeren-Koning; Roomsch-Protestantsch; Frankrijk

Habsburgers, zijn in het midden der zestiende eeuw, onder te brengen 

in drie partijen. De Hugenoten-partij, waar een belangrijk deel van 

den Adel onder leiding van de Bourbons (NAVARRE) en de Chàtil

lons (COLlGNY en DANDELOT) en het Protestantisme in ondergebracht 

zijn, staat dan fel tegenover de Roomsch-Katholieken onder leiding 

van het huis de Guise (later: de Ligne). Daar tuschenin staat een 

gematigd Roomsehe, men zou misschien kunnen zeggen: eenigermate 

liberaal-humanistische partij (de kanselier DE L'HóPITAL), die de een

heid des Rijks zoekt te handhaven onder leiding van de laatste koningen 

uit het huis de Valois: HENDRIK IJ en zijn drie zoons: FRANS 11, KAREL 
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IX en HENDRIK 111. Feitelijk behoorde de leiding van deze partij langen 

tijd aan de weduwe van HENDRIK II: CATHARINA DE MEDICI. Deze 

drie partijen traden in alle burgeroorlogen naar voren. Zoo wordt er 

gesproken van de drie Hendrikkenoorlog (HENDRIK DE BOURBON, 

HENDRIK DE OU/SE, HENDRIK DE VALOIS). 

De tegenstelling: Roomsch-Protestantsch gaat dan alles beheerschen 

en zoo strijden tegen elkaar de Hugenoten en de Roomsch-Katholieken. 

De partij des Konings, die een "système de bascule" voorstaat, wordt 

van beide zijden beurtelings geëxploiteerd en in den hoek geduwd. 

De Bartholomeüsnacht, waarvoor KAREL IX aanvankelijk niets ge

voelde, en die met zijn politiek streed, - denk aan de bruiloft - en 

waarvoor hij op het laatste nippertje zijn toestemming gaf, moet dan 

worden gezien als de overwinning van "la France Catholique". De 

strijd om de Fransche nationaliteit wordt in den Bartholomeüsnacht 

beëindigd. Frankrijk is dan een Roomsch-Katholieke natie gebleken. 

En daarin hervindt Frankrijk zijn eenheid en wordt ook een krachtig 

koningschap weer mogelijk. Tolerantie is uitgesloten. De Roomsch

Katholieke godsdienst blijkt een essentiëel element van de Fransche 

nationaliteit te zijn. "In Paris und in ganz Frankreich wurden die 

Hugenotten zu Hunderten und Tausenden ermordet, das Land folgte 

dem vom Hofe und der Hauptstadt gegebener Beispiele mit entzetsz

licher Bereitwilligkeit, und man ist zweifellos berechtigt, auch in dieser 

Greuelszenen den Willen zur Einheit im französischen Volke zu 
erkennen" 16). 

Niet dat zulks zich terstond openbaarde. Het beteekende ook niet, 

dat de Koning zich in de armen der Ouises wierp. Allerminst: De 

bloedbruiloft verbond de Roomsche MARGARETHA VAN VALOIS, zuster 

van KAREL IX, met den protestantschen HENDRIK VAN NAVARRE en 

dat zonder dispensatie van den Paus, op den uitdrukkelijken en door

gedreven wii des Konings. De Koning wenschte de eenheid des Rijks 

door dit huwelijk te versterken, wijl HENDRIK VAN NAVARRE de ver

moedelijke erfgenaam van de Fransche Kroon was. Het eenige, wat 

nu kwam vast te staan was, dat Frankrijk Roomsch zou zijn, maar 

het was niet de Koning, doch Frankrijk zelf, dat dit vaststelde en op 

die vaststelling prij s stelde; en daarom kon er van Koningswege wel 

een min of meer bevredigende toestand geschapen worden voor de 

Protestanten. De felle Roomschen, die ook in de buitenlandsche politiek 

op de hand van PHILlPS 11 waren, de z.g. Ligue, bleven dit met macht 
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bestrijden, maar de protestanten legden zich op den duur bij de feiten 

neer. Deze houding van de laatste koningen uit het huis Valois bracht 

tenslotte de kans voor HENDRIK VAN NAVARRE, die dan· ook door 

HENDRIK III, de laatste Valois, stervend als zijn opvolger werd aan

gewezen. De Ligue verzette er zich heftig tegen; dit was de laatste 

burgeroorlog, maar HENDRIK VAN NAVARRE wist zich te handhaven en 

pacificeerde de Hugenoten bij het Edict van Nantes (1598), waarbij 

aan de Hugenoten bepaalde vestingen als pI aces de sûreté, werden 

toegewezen, en waardoor zij als het ware een staat in den staat 

kwamen te vormen: Protestantsch kon niet meer Fransch zijn 17). 

Het resultaat van de burgeroorlogen is dus, dat het Roomsch

Katholicisme het wint; dat geeft de eerste lettergreep van "Bloed

bruiloft" aan. Het tweede deel van dat woord beduidt het herstel van 

de Fransche eenheid zonder een overwinning der Ligue en de hand

having van de anti-Habsburgsche politiek. Zoodoende kenteren de 

opvattingen der Hugenoten aangaande het Koningschap na de bloed

bruiloft. Ook WILLEM VAN ORANJE bleef zijn relaties met het Fransche 

koningshuis onderhouden. Door de veranderde omstandigheden konden 

de Hugenoten enkele jaren na de Bloedbruiloft den Franschen Koning 

steunen. Bestaansmogelijkheid werd hun geopend. Verdere politieke 

aspiraties koesterden de Hugenoten niet meer. Zij hadden het hoogte
punt van hun ontwikkelingsmogelijkheid bereikt. 

Deze globale beschrijving van de geschiedenis van Frankrijk in de 

16e eeuw lijkt ons genoegzaam om de figuur van HOTMAN te verstaan, 
wiens leven wij thans gaan beschrijven. 

* * 
* 

De biografische bijzonderheden, feiten en data, van HOTMAN, zijn 

het voorwerp van studie geweest van R. DARESTE, die reeds in 1850 

een Essai over HOTMAN schreef en vervolgens in de Revue Historique 
van 1876 verscheidene onuitgegeven brieven van en aan HOTMAN 
publiceerde en daarbij vele biografische details gaf. 

We hebben vervolgens de voor de Opera Omnia afgedrukte en 

in het Latijn geschreven biografie en Elogia van NEVELET, alsmede 

een uitvoerig artikel in Tome II van de Dictionaire Historique van 

Mr. PiERRE BAYLE. DARESTE verwerkte alle tot op zijn tijd verschenen 

geschriften over HOTMAN, waaronder de door de familie HOTMAN 

verzamelde en in 1700 te Amsterdam uitgegeven bundel brieven van 
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en aan FRANÇOIS HOTMAN en diens zoon JEAN HOTMAN. Ook gaf 
BLOCAILLE in zijn dissertatie een goed overzicht over het leven van 
HOTMAN. In deel XXV van de Nouvelle Biografie Oénérale wijdde 
ERNEST OREGOIRE een artikel aan HOTMAN, dat, gebaseerd op de 
publicaties van DARESTE, HOTMAN'S karakter in een weinig gunstig 
daglicht stelde. Ook LUREAU in zijn dissertatie komt tot een weinig 
vleiende conclusie ten aanzien van HOTMAN'S karakter. DOUMERQUE 18) 

spreekt van LUREAU als van "I'aveugle adversaire de nos publicistes 
calvinistes". Deze verblindheid is wel verklaarbaar. Zoo ooit, dan is 
bij HOTMAN vereischt een juger les faits d'après leurs dates. HOTMAN 
was een Calvinist met pretenties ten aanzien van Frankrijk, die gansch 
andersoortig zijn dan een Calvinist ze thans zou kunnen koesteren. 
Nu is Frankrijk, voorzoover het geen revolutionair land is, een 
Roomsch-Katholiek land. Toen ging het er juist om of het Roomsch 
zou zijn. Zoo kunnen daden en pogingen, die nu anti-nationaal zouden 
zijn en mitsdien verwerpelijk, toenmaals blijken zijn geweest van een 
vaderlandslievende en nationale gezindheid. Om HOTMAN op zulk een 
wijze te benaderen is voor een Roomsch-Katholiek Franschman be
zwaarlijker dan voor een Protestant. 

Wanneer wij nu HOTMAN'S leven nagaan, is het ons meer dan om 
detailwerk, te doen om de lijn in dat leven te ontdekken, alsmede het 
die lijn richting gevend motief. Zoo kan ook alleen HOTMAN'S karakter 
met juistheid worden onderkend. 

FRANÇOIS HOTMAN werd 24 Augustus 1524 te Parijs geboren als 
zoon van PIERRE HOTMAN, later raadsheer in het Parlement van Parijs. 

De familie HOTMAN was afkomstig uit Duitschland. Hun voor
vader, LAMBERT HOTMAN, lid van een patricische Breslausche familie 
was in 1470 te Parijs gekomen en had daar fortuin gemaakt. 

VON POLENZ 19) meent, dat HOTMAN'S Duitsche origine de ver
klaring is van zijn opvattingen omtrent den oorsprong der Franken 
en derzelver vrijheidsideeën. Voor deze meening wordt verder geen 
steun gevonden. HOTMAN was en voelde zich, zooals we zullen zien: 
Franschman. Voor een periode, waarin de nationaliteitsgedachte nog 
in zekeren zin in opkomst was, zelfs vrij sterk. 

Op I5-jarigen leeftijd werd HOTMAN student. Eerst te Parijs, 
later, daar te Parijs alleen canoniek recht gedoceerd werd, te Orleans. 
Te Orleans, waar ook CALVIJN gestudeerd had en waar ten tijde van 
HOTMAN ook BEZA studeerde, kreeg HOTMAN contact met de Refor-
A St.3-m. VI 4 
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matie. Na drie jaren behaalde hij den graad van licencié. Ten onrechte MA 

beweert VON POLENZ, dat HOTMAN daar den Doctorsgraad verwierf 1). sta 

Dezen graad verwierf hij eerst in 1558 te Bazel, toen hij dus reeds vel 

een professoraat te Lausanne achter den rug had. Aanvankelijk was are 

HOTMAN advocaat te Parijs, maar, zegt BAYLE: ,,11 se dégoûta bientöt 

des chicanes du Palais" . Of dit nu het motief was, zeker is het, dat de 

HOTMAN noch den Franschen Parlementen, noch het geldende recht bn 

zijn sympathie verpand had. Vooral in de eerste edidies van de zie 

Franco-Gallia ging hij tegen de Parlementen te keer, die de rechts- Hi 

verwarring in de hand werkten en strenge vonnissen over de ketters VOl 

velden. Later, toen de Parlementen anders samengesteld waren en wa 
anders vonnisten, mitigeerde hij zijn haat. Mf 

In zijn "Antitribonian" heeft HOTMAN zieh gekeerd tegen het gel- He 

den de Romeinsche recht en het pleit gevoerd voor een codificatie van in 

de geschikte stukken Romeinsch, oud-Fransch en Mozaïsch recht 20). te 

Zijn haat tegen het systeem van Romeinsch recht in zijn tijd moge de 

blijken "par Ie reproche qu'il fait au Digeste, d'être plutöt indigeste" 21). kir 

HOTMAN'S advocatenperiode duurde in ieder geval niet lang en hij lev 

vestigde zich samen met BAUDOUIN, dien hij bij den grooten DUMOULJN ha, 

had leeren kennen, als privaatdocent in de rechtswetenschap te Parijs. lat 

HOTMAN maakte grooten opgang, doch zijn carrière werd gestuit door Nil 

zijn breken met de Roomsche Kerk en zijn overgang tot het Calvinisme. an' 

Wij zullen ons niet verdiepen in den strijd omtrent de z.g. oorzaken He 

van deze bekeering, daar in zulk een strijd voor oorzaak wordt aan- eer 

gezien wat slechts uitwendig is. Sommigen knoopen HOTMAN'S be- oOl 

keering vast aan het zien van den marteldood van den jurist ANNE die 

DUBOURG, dien hij nog uit Orleans kende. Doch DUBOURG werd in CA 

1559 te Parijs verbrand en toen was HOTMAN reeds uit Parijs gevlucht. de 

Wij zagen reeds, dat HOTMAN in Orleans met de Reformatie in aan- dal 

raking gekomen was. De Reformatie maakte destijds onder de intel- hei 

lectueelen vele aanhangers, al waren er dan ook DEMAs-figuren (b.v. in 

BAUDOUIN) onder. Er bestaat geen aanleiding om aan een plotselinge bij 

bekeering te denken. Reeds in 1547 stond HOTMAN met CALVIJN in An 

relatie, terwijl HOTMAN zelf zijn bekeering als fait accompli in 1548 zw 

stelt. Immers schreef hij in 1575: "Deum immortalem cui totos ga; 

hosce 27 annos sincere et ex ab animo service" 22) a). En dat HOT- brE 

a) Den onsterfelijken God, dien ik nu deze 27 jaren oprecht en hartelijk dien. dOl 
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MAN'S bekeering tot het Calvinisme niet zonder ernstige studie is tot 

stand gekomen, blijke uit hetgeen hij schreef in zijn opdracht bij de 

vertaling der apologie van SOCRATES: "Vous savez à combien plus 

ardue et difficile estude sont desdiéz mes labeurs". 

Maar wanneer HOTMAN dan tot klaarheid gekomen is, breekt hij 

de tot dusver gevolgde levenslijn af. Hij vergooit zijn carrière. Hij 

breekt met zijn vader, die ijverig Roomsch was en voor zijn zoon 

zich een schoone en succesvolle toekomst gedroomd had te Parijs. 

Hij vlucht uit Parijs en hij wil naar Genève, naar CALVIJN, die de 

voedsterheer van zijn nieuwe leven was. Doch, de weg naar Genève 

was in die dagen, zoowel in figuurlijken als in letterlijken zin, moeilijk. 

Met name voor HOTMAN. Zijn vader liet naar hem zoeken en toen 

HOTMAN in Lyon gekomen was, durfde hij zich haast niet te vertoonen 

in de gastenzaal van zijn hotel, uit vrees de speurders zijns vaders 

te ontmoeten. Te Lyon schreef HOTMAN om aan zijn brood te komen, 

de vertaling van SOCRATES' Apologie. Zoo volhardt hij in de verbre

king van zijn toekomst. Aan beginselen heeft hij van nu voortaan zijn 

leven gewijd. In die geestesgesteldheid schrijft hij aan CALVIJN. Hij 

haakt er naar om openlijk CALVljN'S zijde te kiezen, zonder zich te 

laten weerhouden "door de voorzichtigheidsoverwegingen der valsche 

Nicodemussen", zooals hij schrijft. CALVIJN animeert hem niet in zijn 

antwoord. Hij somt de schaduwen op, die over een leven vallen, zooals 

HOTMAN begeert. Zulk een daad doet men niet in een roes, wel met 

een brandend hart en redelijk overleg. Het is een den dood in de 

oogen zien. Maar HOTMAN teekent er voor. Met een hartstochtelijkheid, 

die zijn fel en temperamentvol karakter verraadt, schrijft hij aan 

CALVIjN: "Ik neem God tot getuige, dat sedert den dag, waarop ik in 

de ware religie ben onderwezen, ik niemand heb bemind en liefgehad 

dan U, zelfs mijn vader niet. Wederom neem ik Hem tot getuige voor 

hetgeen ik nu ga zeggen. Niets geweldigers en gelukkigers zou mij 

in dit leven kunnen overkomen, dan dat men mij de gelegenheid gaf 

bij u te zijn; en welke ook de gevaren zijn, die u van de zijde van 

Antiochus (Karel V) bedreigen, toch (vergeef mij de vrijmoedigheid), 

zweer ik dat ik, als ik maar twintig daalders of iets meer had, ik 

gaarne en haastig bij 1I zou komen, teneinde den winter bij u door te 

brengen, indien gij mij dat zoudt vergunnen" 23). 

Hetgeen HOTMAN hier verlangde geschiedde en hij bracht den winter 

door te Genève. Nu kwam er een periode van rustig werken. CALVIJN 
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zorgde er voor, dat HOTMAN belast werd met het onderwijs in het 
Latijn te Lausanne. Ook BEZA, die tegelijk met HOTMAN te Genève 
gekomen was, vond te Lausanne emplooi. De band met CALVIJN werd 
aangesnoerd door een geregelde correspondentie. Troost en raad in 
theologische en philologische aangelegenheden, vormden den inhoud 
dezer correspondentie. Ook vond hij hier tal van Fransche réfugies. 
Hij sloot vriendschap met BULLINGER, den opvolger van ZWINGLI, 
predikant te Zürich, met wien hij later een uitgebreide correspondentie 
zou voeren. Hier ook trad hij in het huwelijk met CLAUDINE AUBELlN, 
dochter van een protestantsch edelman uit Orleans, eveneens gevlucht. 

Na zes jaren te Lausanne te hebben vertoefd, vertrok HOTMAN 
naar Straatsburg. Aanvankelijk vestigde hij zich daar, mede dank zij 
de hulp van STURMIUS, rector der Universiteit, als privaat-docent. Hier 
ontmoette hij BAVDOUIN weder, die te Straatsburg professor was. 
BAUDOUIN werd door de protestanten als een renegaat beschouwd. 
Men zeide, dat hij wel zes maal van geloof gewisseld had. Later is 
hij dan ook weer naar Frankrijk teruggegaan en definitief Roomsch 
gebleven. Deze BAUDOUIN was gewikkeld in een polemiek met 
DUARENUS, met wien hij te Bourges professor was geweest en met 
wien hij in conflict gekomen was. HOTMAN werd er mede in betrokken 
en BAUDOUIN voer in een oratie zoo heftig tegen hem uit, dat HOTMAN 
aan CALVIJN schreef, dat het hem schade deed in Parijs, waar hij 
bezig was zijn vaderlijk erfdeel op te vorderen, daar zijn vader ge
storven was. En in een volgenden brief schreef HOTMAN aan CALVIJN, 
over BAUDOUIN: "MONSIEUR, je suis si las des mensognes de ce diabie 
là, que s'iJ demeure icy je ne m'y tiendrai de ma vie" 24). Was 
HOTMAN dus heftig, BAUDOUIN was tegen HOTMAN "beaucoup plus 
virulent", zooals EVSSELL opmerkt. Gelukkig voor HOTMAN, dat 
BAUDOUIN vertrok. HOTMAN werd nu professor. Deze benoeming werd 
mede beïnvloed door het aanbod van den hertog van Pruisen, waarbij 
aan HOTMAN een leerstoel aan de Universiteit te Koningsbergen met 
een jaarlijks inkomen van f 1500.- werd aangeboden. Men begeerde 
HOTMAN in Straatsburg te houden en zoo werd hij in BAUDOUIN'S 
plaats benoemd. BAUDOUIN had HOTMAN belasterd, o. m. van echt
breuk; iets, wat naar vrij algemeen 25) wordt aangenomen, onjuist is. 
Zoo hèeft HOTMAN omstreeks 1559, 1560 in Straatsburg een goede 
positie. 

Het contact met CALVIJN bleef ook in deze dagen goed bewaard. 

E 

2 
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In 1556 kwam Calvijn op zijn doorreis naar Frankfurt in Straatsburg. 
HOTMAN begeleidde CALVIJN toen verder naar Frankfurt naar het 
Godsdienstgesprek. H ij was ook een getrouw medestander van 
CALVIJN in diens strijd tegen de dwalingen van andere Protestanten, 
met name op het gebied van Avondmaals- en Praedestinatieleer. Bij 
de organisatie der verschillende godsdienstgesprekken trad HOTMAN 
herhaaldelijk in opdracht van CALVIJN op. De correspondentie tusschen 
Jie beiden gaat over de feiten van den dag. Aanvankelijk is ze meer 
theologisch en algemeen dan politiek: Over de godsdienstgesprekken; 
de vorderingen of achteruitgang van het Calvinisme tegenover de 
reformatie "à la mode de Wittenberg". Over den toestand van 
Frankrijk, dat Noyon, Calvijns vaderstad verwoest is; in Engeland, 
de dood van IZEBEL (MARIA STUART); in Polen, "les espérances de 
la bonne cause sont bien faibles"; in Duitschland: "votre nom est 
singulièrement en haine chez les princes" 26). (Toen CALVIJN in 
Straatsburg was, op zijn doorreis naar Frankfurt, had hij er niet 
mogen preeken ). 

Een nauw verkeer van vrienden, van mannen, wien een zelfde taak 
ter harte gaat; dat is de indruk, die de correspondentie wekt. 

In dezen tijd slaat HOTMAN verschillende aanbiedingen af om elders 
(in Engeland en in Duitschland) een leerstoel te aanvaarden. Het is 
duidelijk, waarom hij dit deed. Hij wilde dicht bij Frankrijk blijven. 
Het contract met Straatsburg werd ook niet hernieuwd na de eerste 
periode. HOTMAN wierp zich in de politiek. In Frankrijk waren de 
burgeroorlogen op komst. Het was het tijdperk der drie partijen. Met 
de onstuimigheid, die we reeds eerder bij hem waarnamen, stortte 
HOTMAN zich in het avontuur. Voorzeker niet uit ijdele zucht tot 
avontuur. Daarvoor beteekende het te veel een Jijden voor HOTMAN. 
Daarvoor was ook het doel te hoog. Dat naaste doel was de be
vrijding van de Fransche kerken, vervolgens de triomf van de Refor
matie in Frankrijk. 

Na den dood van HENDRIK II in 1559 had HOTMAN gehoopt op 
een ingrijpen van den Koning ANTOINE VAN NAVARRE, daar de GUlSE'S 
zich van allen invloed op het nieuwe bewind hadden meester gemaakt. 
Er kwam echter niets van en dat irriteerde HOTMAN. Hij was al aan 
het werk getogen om in Duitschland een gunstige stemming te wekken 
tegenover een eventueel krachtdadig optreden van den Koning van 
Navarre. "Ik heb sinds twee maanden geen oogenblik rust gehad", 
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schreef hij, "ik zie, dat wij tevergeefs werken". "Ik troost mij echter 

in Hem, Die steeds voor mij de bron van alle hoop geweest is en 

die nooit kan bedriegen". Dat is stellig niet de taal van een avonturier. 

Niettemin is hij in denzelfden tijd betrokken bij een poging tot over

rompeling van Metz. BEZA zou dit nieuws aan CALVIJN vertellen, 

maar HOTMAN kan niet wachten tot BEZA in Genève komt. Haastig 

schreef hij een brief aan CALVIJN om deze met het grootsche plan op 

de hoogte te stellen. Maar CALVIJN was bezadigder; hij had geen 

vertrouwen in de onderneming en schreef aan HOTMAN, dat deze op 

zijn woorden moest letten en zich meer 111 zwijgzaamheid hullen. 

Eenige weken later bleek HOTMAN gewikkeld in de samenzwering 

van AMBOISE. De bedoeling daarvan was om de Guises gevangen te 

nemen en, mogelijk, te dooden. HOTMAN wist van het bestaan van 

deze samenzwering af. CONDÉ was er mede in betrokken. De zaak 

mislukte door verraad. HOTMAN was buiten zichzelven. Hij beschul

digde links en rechts. STURMIUS, de goede rector te Straatsburg, zoo

wel als de admiraal DE COLlGNV moesten het ontgelden. Natuurlijk 

volkomen ten onrechte. De eerste verdedigde zich op waardige wij ze 

in een brief, waarin hij HOTMAN verweet, dat diens onvoorzichtige 

uitlatingen eerder voor de veroorzaking van zulk een catastrofe in 
aanmerking kwamen. 

HOTMAN richtte thans zijn pijlen op den kardinaal van Lotharingen, 
een der Guises, die door de samenzwering van AMBOISE had moeten 

vallen. Een anonym geschrift was het: "Epître au Tigre de France", 

zoo fel en scherp, dat BRANTÓME opmerkt, dat de kardinaal, indien 

hij den schrijver te pakken had gekregen, quand il eût eu cent mille 

vies, il eût toutes perdues" 27). Een dergel ij k geschrift was niet ge

schikt om de beoogde slachtoffers, die van den weeromstuit heftiger 

vervolgingen begonnen, concilianter te stemmen en hoezeer het uit 

het hart kwam, beter was de raad van CALVIJN aan STURMIUS en 

HOTMAN, aan de Duitsche vorsten te vragen om te intervenieeren bij 

het Fransche Hof teneinde de wraakoefeningen der Guises te temperen. 

Deze heftigheid van HOTMAN is te opmerkelijker, wijl bij andere 

gelegenheden door hem getoond is, dat hij zich zeer wel kon inhouden 

en matigen. Zoo zegt EvsSELL 28): ,,11 répondait même avec assez 

de modération à ceux qui I'attaquaient, et se montrait plus conciliant 

que beaucoup d'autres". Zoo zelfs, dat "Hotman ayant été accablé 

d'injures par Cujas, refusa, dans ses Responsiones amicabiles, de 
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suivre son adversaire sur ce terrain", iets wat in dien tijd toch wel 
te doen gebruikelijk was. 

Wij kunnen hieruit zien, dat HOTMAN'S heftigheid voortkwam uit 
ijver voor de goede zaak; wanneer het om zijn eigen persoon ging, 
had hij die heftigheid althans in veel mindere mate. Van de beschul
diging aan het adres van DE COLlGNY bleef niets over, ook geen 
rancune: DE COLlGNY'S weduwe vroeg later aan HOTMAN om een 
biografie van den admiraal te schrijven. 

Na de samenzwering van AMBOISE trad HOTMAN in dienst van den 
Koning van Navarre als politiek agent bij de Duitsche vorsten, nadat 
hij eerst in opdracht van den Keurvorst van de Paltz naar Nérac 
(het Hof van Navarre) gereisd was. 

HOTMAN was over zijn chef niet zeer tevreden. Hij vond, dat de 
Koning van Navarre niet krachtig genoeg optrad tegen de vervolg
zieke Guises. Aan het einde van zijn eerste rapport aan den Koning 
heet het: "A quoi je suppIie Ie Créateur vous vouloir, Sire, augmenter 
"la sainte affection qu'il vous a donnée, et tellement inspirer que vous 
"congoissiez qui ses oreilles seront fermées a vos prières si les vostres 
"sont sourdes aux clameurs de ses serviteurs et enfans, Ie priant 
"conserver Vostre Majesté en très longue et très heureuse vie" 29). 

Aan vrijmoedigheid ontbrak het HOTMAN niet als hij voor de goede 
zaak streed. Alleen deed zijn heftigheid hem alle maat en proporties 
uit het oog verliezen. Zoo beschuldigde hij b.v. 's Konings echtge
noote, JEANNE 0' ALBRET van een lichtzinnig leven, wat absoluut in 
strijd met de feiten was. 

CALVIJN was minder heftig, meer voorzichtig en bedachtzaam dan 
HOTMAN. CALVIJN wilde na Amboise alles doen om een burgeroorlog 
te vermijden. Zelfs schreef CALVIJN nog in lS61 aan DE COLlGNY: 
"J'espère que Dieu besognera de quelque façon estrange. Nompas que 
"j'approuve l'ardeur d'aucuns, qui se hastent par trop. Mais puisque je 
"ne les puis modérer, je ferme les yeux, ne sçachant ce que Dieu veult 
"faire, sinon de surmonter toute opinion humaine, voire en renversant 
"par folie toutes les astuces qu'on prévoit du costé des maIins" 30). 

Men ziet, hoezeer deze woorden ook van toepassing zijn op HOT
MAN in sommige opzichten. Voor HOTMAN'S gevoel is de revolutionaire 
toestand ingetreden. Hem overheerscht revolutionair sentiment. In deze 
jaren is HOTMAN voortdurend op reis voor de leiders der Hugenoten 
om hun den steun der Duitsche vorsten te verzekeren in geval van oorlog. 
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Het duurde echter nog tot 1562 eer de burgeroorlog na het door 

de Guises aangerichte bloedbad van Vassy uitbarstte. 
Zelfs toen wilde CALVIJN nog liever een burgeroorlog vermijden, 

zegt DOUMERGUE 30). 
Den 1sten April 1562 barstte de burgeroorlog uit. CONDÉ maakte 

zich meester van Orleans. Deze burgeroorlog is van de zijde der 

Hugenoten volgens HOTMAN rechtvaardig. Dat kan trouwens uit de 

in het voorgaande beschreven houding van HOTMAN wel worden op
gemaakt. Wij vinden echter niet, dat HOTMAN dit recht om weerstand 

te plegen theoretisch heeft uiteengezet. Eerst na den Bartholomeüs

nacht komt die theoretische bezinning tot uiting. En dan is het merk
waardige, dat de probleemstelling bij HOTMAN niet is: Wat moet er 

tegen een tyrannieke, rechtschendende vorst gedaan worden? Maar: 
Welke is de historisch juiste organisatie van het gezag? HOTMAN 

gaat dus niet de begrippen "opstand", "weerstand", "revolutie" 
incorporeeren in een rechtssysteem. De houding van de Kroon in 

Frankrijk is in het midden der zestiende eeuw in Frankrijk van dien 

aard, dat de historische organisatie van het gezag in anarchie is ver

keerd. Het recht van den sterke heerscht. De middelen, die de rechts

orde stelde tot haar zelfhandhaving, zijn met de rechtsorde verdwenen. 

Men lette in dit verband op hetgeen HOTMAN schrijft ter motiveering 

van het verzet der Hugenoten tijdens het beleg van La Rochelle in 

1572: "Zij (n.1. de mannen van La Rochelle) zien, dat elke stad in 

"Frankrijk, die garnizoen gekregen heeft, met bloed overstroomd is 
"en vol weezen en kinderen die bedelen. Zij zien, dat goede trouw 

"en eeden voor niets geacht worden, dat men speelt met meineed en 
"verraad, dat alle wetten en instellingen des Rijks, die als 't ware 

"de fundamenten van den Staat waren, door tyrannieke daden onderst

"boven gekeerd zijn" 31). 
Recht en orde moeten dus opnieuw geschapen worden, dat is het 

doel van den burgeroorlog. Zoo meenen we met vooruitloopen op 

hetgeen straks uit de bespreking van de Franco-Gallia zal blijken, 

HOTMAN'S opvatting weer te mogen geven. 

Deze opvatting is in haar strekking conform aan die van CALVIJN. 

Deze schreef in 1562 aan de kerken van Languedoc: "II est question 

"de trouver argent pour soustenir les gens que M. D'Andelot a 

"Ievéz ... Dieu nous a réduitz à telle extrémité que si vous n'estes 

"secourus de ce costé la, on ne voit apparence selon les hommes 
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"que d'une piteuse et horrible désolation. Je sçay bien, quand tout 

"sera ruyné et perdu, que Dieu a des moiens incompréhensibles 

"de remettre son Eglise au dessus . " et que, quant nous serions 

"abolis ... iI saura bi en créer de noz cendres ung peuple nouveau. 

"Cependant nous devons à bien penser, si nous ne voulons à notre 

"escient, fermer la porte à sa gräce, de ne point défaiIlir a nostre 

"debvoir" . 
En verder schreef CALVIJN: "Indien booze lieden zich verheffen tegen 

"Gods kerk, om haar te vuur en te zwaard te verwoesten, is het ons 

"geoorloofd, wanneer wij tegen hen de wapenen hebben opgevat, 

"auctoritate divina, hoewel zij geen buitenlandsche doch binnenland

"sche vijanden zijn, hen in den strijd te dooden en hun bloed te 

"vergieten" 30). 

Wij zien uit het bovenstaande, dat de burgeroorlogen van de zijde 

der Hugenoten gelijkelijk door CALVIJN en HOTMAN gerecht geacht 

werden. Alleen was HOTMAN meer strijdlustig dan CALVIJN. 

HOTMAN snelde naar Orleans alwaar hij voor de Hugenoten de 

correspondentie voerde met de buitenlandsche vorsten om den opstand 

te rechtvaardigen en om te voorkomen, dat vreemde huurtroepen den 

Franschen Koning te hulp zouden komen. Dit laatste vond toch plaats. 

Over die rechtvaardiging spraken we hiervoor reeds. CONDÉ zond 

een missie naar Duitschland, waarin HOTMAN zat, teneinde hulptroepen 

en een leening te verkrijgen. In dezen tijd werd HOTMAN'S brief aan 

den Keurvorst van de PaItz gezonden, die zoovele Franschen ge

stooten heeft: "De Prins van Condé zal aan de Duitschers de stad 

"Parijs ter plundering geven, wat velen zal aanlokken. U kunt niet 

"gelooven hoevele vromen er in dat Babylon zijn gedood. Ik geloof 

"niet, dat er nog drie christenen over zijn" 32). 

Wij moeten doen opmerken, dat het grootste verwijt, indien dat 

gemaakt moet worden, aan CONDÉ, HOTMAN'S opdrachtgever, moet 

worden gemaakt. 

Vervolgens, dat in deze burgeroorlog van de zijde der Hugenoten 

wel meer ellende maar niet meer schande zat dan in een onder gelijk

blijvende omstandigheden ontketenden, gewonen oorlog. Waar Parijs 

zich in het dooden der Protestanten niet onbetuigd had gf.laten en 

daarin kennelijk door het nationaliteitsbesef niet was belemmerd, mag 

men die nationaliteit niet inroepen als schuldverwekkende omstandig
heid voor de Hugenoten. 
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Natuurlijk moet worden erkend, dat plundering ook in oorlogstijd 
verwerpelijk is en eveneens geldt deze verwerpelijkheid voor het 

drijven van koophandel met een plundering. BLOCAILLE spreekt in dit 

verband van een "malheureuse époque", waarin de religie een sterker 
stempel op de geesten drukt dan de nationaliteit 33). Deze conclusie 

uit dit gebeurde te trekken achten wij onjuist. 

Intusschen duurde de eerste burgeroorlog niet lang. In 1563 kwam 
de vrede van Amboise tot stand. CONDÉ verscheen weer aan het Hof 

en nam HOTMAN met zich mede. Deze laatste kwam zoo in aanraking 

met den kanselier DE L'HóPITAL en met den bisschop van Valence, die 

HOTMAN daar ter stede professor maakte. HOTMAN bleef drie jaren 

te Valence en droeg bij tot den roem van de Universiteit. Daarna 

werd hij hoogleeraar te Bourges, alwaar hij in April 1567 zich ves

tigde. Na een half jaar werden zijn bibliotheek en zijn meubelen 

door een opgewonden Roomsch-Katholieke menigte verwoest. Daarom 

vluchtte hij naar Parijs naar DE COLIGNY en DE L'HóPITAL. Nauwelijks 

was hij daar of de burgeroorlog barstte opnieuw uit. HOTMAN ging 

nu weer naar Orleans om zich ter beschikking van CONDÉ te stellen, 

die zich wederom van hem bediende. Zoo was hij eenigen tijd com

missaris in de door de Hugenoten veroverde stad Blois. Reeds in 

1568 werde de vrede van Longjumeau gesloten. Daar HOTMAN echter 

begreep, dat deze vrede slechts van korten duur zou zijn, bleef hij 
te Orleans. Weldra barstte de derde burgeroorlog uit en HOTMAN 

retireerde zich met zijn familie binnen de stad Sancerre, die vervolgens 

door de Roomschen belegerd werd. Hier nam HOTMAN deel aan den 
strijd. Hier was het ook, dat de heftige en strijdlustige HOTMAN, 

getroffen door zooveel rampen - verlies van zijn goederen en van 

zijn wetenschappelijke outillage, opgejaagd van de eene stad naar de 

andere, bezwaard door de zorg voor een talrijk gezin, op het onver
wachts getroffen bovendien, door het verlies van een jeugdig kind -

een oogenblik klein werd. Maar merkwaardig was ook de geestelijke 
energie, die hem in den strijd met zichzelf niet deed onderliggen. 

Midden in het strijdgewoel produceerde hij een boek: "Consolatio e 

sacris litteris", een boekje, samengesteld terwijl hij alleen den Bijbel 

en een boek van AUGUSTINus tot zijn beschikking had. Het boekje 

bevat een reeks geschiedenissen uit het Oude Testament, die de hand 
en de hulp Gods aantoonen om zijn uitverkorenen te helpen en te 

troosten en zijn vijanden te straffen. In de inleiding zet HOTMAN het 
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doel van het boekje uiteen: "Zooals goede menschen, die uit een 

ernstige en langdurige ziekte genezen zijn, aan hun vrienden die 

dezelfde ziekte overkomt, vertellen op hoedanige wijze zij van hun 

ziekte genezen zijn, zoo meen ik nu iets dergelijks te moeten doen; 

nu ik verlost ben uit de bitterste verslagenheid van geest, zal ik ver

halen, waar men de verlichting van zijn smarten zoeken moet" 34). 
In Augustus 1570, na den vrede van St. Germain, treffen we HOTMAN 

andermaal te Bourges, alwaar hij zijn colleges hervatte. Hier bleef 

hij tot 1572, tot hij hoorde van den aanslag op DE COLIGNY. HOTMAN 

concludeerde daaruit, dat zwaarder tijden op til waren. Hij ontsnapte, 

door, in zijn toga gekleed, te gaan wandelen buiten de stad, alsof hij 

geen argwaan koesterde omtrent het geen er gaande was 35). Zoo 

ontsnapte hij naar Genève, alwaar hij op den Bartholomeüsdag aan

kwam. Hier maakte hij den bewogen tijd na deze "rigueur salutaire" 

mede. Hier publiceerde hij onder meer de "Franco-Gallia". 

Aanvankelijk bleef HOTMAN professor te Genève. Frankrijk zag hij 

niet meer terug. Aanbiedingen om naar Marburg te komen en later 

om naar Leiden te gaan, sloeg hij af. Ce serait renoncer à la lutte, 

zegt DARESTE. In 1572 kreeg hij nog een uitnoodiging om weer naar 

Frankrijk te komen. Maar hij vreesde andermaal schipbreuk te lijden. 

Na de eerste jaren in Genève, waarop hij nog in volle kracht was, 

kwam de afgang. Genève werd door den hertog van Savoye bedreigd 
en HOTMAN, die dergelijke spanning niet meer kon verdragen, ging 

naar Bazel en doolde verder in dien hoek van Duitschland rond. 

Voortdurend leed hij armoede. Het Lutheranisme won het in Zuidwest

Duitschland van het Calvinisme. Dit verzwakte HOTMAN's positie, 

vooral na het overlijden van den Calvinistischen Keurvorst van de 

PaItz. Daar kwam nog hij dat HOTMAN allerlei huiselijk leed trof. 

Zijn oudste zoon, JEAN, vertoefde in Engeland, ver weg. Zijn tweede 

zoon was in dienst bij de DE CHaTILLONS, maar was niet tegen den 

dienst te velde opgewassen, zoodat hij kwam te overlijden. Zijn derde 

zoon DANIËL, onttrok zich aan de vaderlijke macht, ging den slechten 

weg op en werd later Roomsch. Zijn vierde zoon had geenerlei talenten, 

sprak slechts Duitsch en werd bij een koopman in Zürich in de leer 

gedaan, waar hij knoopen en strikjes maakte. Zijn drie dochters waren 

ongehuwd en dus onverzorgd. In 1583 overleed Mevrouw HOTMAN. 

Ook verder had hij met ziekte in zijn gezin te kampen. 

In 1584 ging hij weder naar Genève. Hier bleef hij de kampioen 
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der Hugenoten. Toen HENDRIK VAN NAVARRE door den Paus in de 

ban gedaan werd, schreef HOTMAN het verweerschrift: "de Brutum 
fulmen", en verder bleef hij HENDRIK'S politieke agent. 

Toch wilde HOTMAN al spoedig weder met zijn drie dochters ver
trekken, omdat Genève hem te gevaarlijk werd; doch hoewel Bazel 

hem wel als professor wilde hebben, ontbrak hem het noodige reisgeld. 

Na een eindeloos gebedel kwam HOTMAN tenslotte in Bazel op een 

karig inkomen, waar hij de laatste jaren van zijn leven sleet in zorge

lijke omstandigheden. Hij overleed den 12en Februari 1590. Tot in 

het laatst van zijn leven betuigde hij: "IIIud mihi solatium est, sive 
vivamus, sive moriamur, Domini sumus" 36) a). 

:I< * 
* 

Na dit overzicht van HOTMAN'S leven gaan we nog enkele be

schouwingen wijden aan de Franco-Gallia, het boek, waarmede HOT
MAN op den Bartholomeüsnacht reageerde. 

De Franco-Gallia is het werk, waardoor HOTMAN in de geschiedenis 

van het Staatsrecht het meest bekend geworden en gebleven is. 

De Franco-Gallia is ook een werk, dat invloed geoefend heeft. 

Om deze redenen is voor het begrijpen van HOTMAN een explicatie, 

althans ten deele, van de Franco-Gallia noodzakelijk. Allereerst worde 

hier in 't kort gezegd, waarover HOTMAN in dit werk schrijft. 

De Franco-Gallia is een historisch geschrift. Het beschrijft de 
Staatsinstellingen van Frankrijk sinds de oudste tijden, zooals HOTMAN 
die zag. 

HOTMAN constateert dan dat Gallië, later Franco-Gallië, nog later 

Frankrijk, nimmer een absolute monarchie geweest is, doch een land, 

waar aan een bepaalde Volksvergadering, (concilium, conventus, 

placitum, parlement, curia, assemblee) de hoogste macht toekwam. 

Niettemin was dit rijk een koninkrijk. De Koning was een der drie 

standen (ordines), waaruit het consilium bestond, dat de hoogste 

macht had. Dit concilium was niet permanent, maar werd regelmatig 

van tijd tot tijd, aanvankelijk op den eersten Mei van elk jaar door 

den Koning bijeengeroepen. De Koning voerde het bewind, het dage

Iijksch bestuur, zonder dat hij evenwel in de rechten der volksvergade-

a) Dit is mij tot troost, hetzij dat wij leven, hetzij dat wij sterven. wij zijn 
des Heeren. 
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ring trad. Toch was de Koning niet de lasthebber van de volks

vergadering. Want in de volksvergadering was de Koning een stand 
en de aristocratie was een stand en dan was er nog de stand, die 

men het best omschrijven kan door "derde stand". Niet onder en niet 
tegenover de andere standen stond dus de Koning. Bij de volks

vergadering, waarvan de Koning als eerste stand deel uitmaakte be

rustte de hoogste macht. De Koning zat die vergadering voor. 

Dit koningschap was een volksvergaderingsambt. Het consilium 

culmineerde er als het ware in. De Koning was in de volksvergadering, 

niet daarbuiten, met Maiestas bekleed; dit wees op het onverbreek

bare verband van de Koninklijke macht met de macht van de volks

vergadering. Hierover later. 
Het concilium had bepaalde bevoegdheden, ongeveer overeenko

mende met de hiervoor op pag. 43 en 44 opgesomde bevoegdheden 

van de sten den. HOTMAN vatte die bevoegdheden ten aanzien van het 

consilium samen in deze wet: Ut ne guid guod ad Statum rei publicae 

in universam pertineat, reg i sine publici concilii auctoritate sta tue re 

liceat a ). 

Het dagelijksch bestuur bleef dus aan den Koning, waarvoor deze, 

indien hij binnen den kring zijner bevoegdheden bleef, geen inmenging 
had te duchten van de volksvergadering. Voor bepaalde gevallen zag 

HOTMAN het recht van het consilium om den bekleeder van het ko
ninklijk ambt van zijn ambt te ontzetten; zoo in geval van onbe

kwaamheid (b.v. krankzinnigheid) en in geval van ernstige over

schrijding van bevoegdheden (b.v. vervreemding van deelen des rijks 

zonder toestemming van het concilium 37). 

HOTMAN kent deze afzettingsbevoegdheid niet in het wilde weg. Hij 

noemt deze voorbeelden uitdrukkelijk. Onjuist is dan ook ELKAN'S 

voorstelling van HOTMAN'S meening, alsof deze slechts een "Schatten

könig" zou hebben gewild. 

Aanvankelijk werd de Koning gekozen, langzamerhand werd het 

koningschap erfelijk krachtens recht van eerstgeboorte. Het boek 

bevat voorts hoofdstukken over de taal van Galliërs en Franken, over 

de lex Salica, over het regeeren door vrouwen en over de rechtspraak 

en de rechtsprekende colleges (de ontwikkeling der Parlementen). 

a) Niets dat op algemeene politieke richtlijnen betrekking heeft, mag door 
den Koning zonder het gezag van het consilium daarin te kennen, worden 
geregeld. 
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De hoofdzaak is echter het steeds naar voren brengen van de 

autoriteit van het consilium. Met taIIooze voorbeelden uit de historie 

wordt dit alles geadstrueerd alsmede met de opinie's van PLATO. 

CICERO en andere klassieken. Het verloop van de geschiedenis, die 

HOTMAN beschreef, maakt, dat hij de politiek der Fransche koningen, 

die er langzamerhand op gericht was om de macht der stenden te 

fnuiken, verwierp als indruischend tegen het recht van het conciliUIl1. 

In dien zin kan men, verondersteld, dat aan de Franco-Gallia een 

tendenz ten grondslag ligt, waarover straks, HOTMAN'S werk anti

monarchaal noemen. Vrij algemeen beschouwt men HOTMAN als den 
eersten der Monarchomachi 38). 

Onder monarchomachi verstaat men een aantal juristen uit het begin 

van den nieuwen tijd, die tot voorwerp van studie hadden de ver

houding, welke er rechtens tusschen vorst en heerscher bestond en 

de rechtsgrenzen, welke er aan de vorsten macht moesten worden ge

steld 39) .De naam duidt de richting, waarin hun onderzoek zich be
woog, voldoende aan. 

De meeste monarchomachi behandelden hun onderwerp als een 
vraagstuk van rechtsphilosophie. Zij bedienden zich van het natuur

recht en deszelfs constructies (b.v.: pactum subjectionis) en verkregen 

zoo een systeem, waarbij in plaats van de absolute monarchie, de 

getemperde monarchie, de monarchie, waarin het volk krachtens zijn 

oorspronkelijk recht, de monarchale macht remt of zelfs totaal over

heerscht, al naardat noodig en nuttig geacht kan worden. 

Uit de schets van de Franco-Gallia zagen wij reeds, dat HOTMAN'S 

methode niet wijsgeerig, doch historisch is. HOTMAN'S onderzoek 

omvat de historische organisatie van het staatsgezag in Frankrijk en 
daarbij komt HOTMAN tot de conclusie, dat de politiek der Fransche 

koningen tegenover het consilium in strijd is met de historische taak 

van dat concilium en berust op machtsusurpatie, in strijd met de 
Franco-Gallische constitutie. 

Wanneer wij dus HOTMAN een monarchomachus noemen, dan 

houden wij daarbij in het oog, dat HOTMAN niet als andere monarcho

mach en werkt met de begrippen volk en heerscher, tusschen wie een 

bevredigende toestand geschapen moet worden, maar dat HOTMAN 

uitgaat van het bestaan van het consilium, waarin op harmonische 

wijze het koninklijk ambt en het onderdanenambt zich zoo innig 
mogelijk vereenigen tot het ambt van Hooge Overheid. 
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Inzooverre is HOTMAN dus geen monarchomachus. Hij strijdt tegen 

usurpatoren en tyrannen, niet tegen monarchen. Het begrip monarch, 
de alleenheerscher, die tegenover het volk staat en de grenzen van 

wiens gezag moeten worden vastgesteld, kent HOTMAN niet in de 

Franco-GaIIia. Zooiets bestaat alleen in Turkije, zegt hij. De bestrij

ding van de Fransche Koningen is bij HOTMAN gefundeerd op het 

recht van het concilium. De bestrijding dier koningen gaat dus niet 

verder dan dat recht het eischt. De mogelijkheid van een ontslaan 

van den vorst door het volk, die in principe blijft bestaan, bij toe

passing van een privaatrechtelijke-natuurrechtelijke contractsverhou

ding tusschen vorst en volk, is bij HOTMAN principiëel uitgesloten. De 

verhouding vorst/volk is bij HOTMAN Germaanseh, feitelijk. Er kan 

niet aan veranderd worden. Slechts de in sommige gevallen onbevoegd 
of onbekwaam handelende vorst wordt vervangen. Niet omdat het 

volk dat nu wil, maar omdat de bevoegdheid van het concilium aldus 

is, overeenkomstig de constitutie (de "wetten" van het koninkrijk). 

Op grond van het bovenstaande meenen we te mogen zeggen, dat 

HOTMAN in principe de hoogste macht in den Franco-Gallischen staat, 

niet van den vorst maar het volk heeft verlegd. M. a. W.: Hij heeft 

van de monarchie geen aristocratie of democratie gemaakt; hij 
heeft de monarchie ook niet "getemperd" (geen alleenheerscher, 

die niet alleen is); hij heeft de bandelooze macht des vorsten niet 
aan den leiband des volks, maar in het verband met het volk 
gebracht 40). 

Wij hebben gemeend deze opvattingen, die, naar wij meenen, de 

opvattingen van HOTMAN zijn, eerst in hun geheel te moeten teekenen, 

met eliminatie van alles, waarmee HOTMAN zelf, en vervolgens in 

veel sterkere mate, zij, die over Hotman geschreven hebben, deze 

grondgedachte hebben bedekt, en, voorzoover deze laatste categorie 

betreft, weggedoezeld. 

Wij zien hier dus in het licht van de in de inleiding van dit opstel 

beschreven tegenstelling, dat HOTMAN in principe niet Romeinseh, 

maar Gerrnaansch denkt. Wij zeggen: in principe, want het is geen 

kristalhelder Germaanseh, dat HOTMAN te genieten geeft. Zoo doet 

BLOCAILLE 41) opmerken: 

"La pensée de I'auteur est suffisamment transparente, mais la syn

"thèse en est difficile; ses réflexions, souvent fugitives, sont présentées 

"au gré des événements historiques, et la théorie qui en découle est 
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"nécessairement, disséminée dans I'ouvrage tout entier et se reproduit 
"sans former un tout serré et condensé". 

Bovendien, en dat is een tweede moeilijkheid: "Hotman constate, 
"sa partie critique étant en général insignifiante". 

Alvorens de adstructie van deze opvattingen te geven en in zoo
verre de Franco-GalIia critisch te onderzoeken, willen we eerst 
11oTMAN'S motieven en bedoelingen van de Franco-Gallia onderzoeken. 

Men kan niet zeggen, dat de Franco-Gallia een werk is, dat het 

resultaat is van een lange, gedegen, speciale studie in de Fransche 
historie. 

Deze overweging heeft sommigen er toe geleid om in de Franco 
Gallia te zien een politiek pamphlet zonder meer, alleen daarom van 

beteekenis, wijl het afkomstig was van een der wetenschappelijke 
voormannen van de Hugenoten. "Es ist", zegt ELKAN, "eine histo
"rische Programmschrift, die man zu erwarten hat" 42). "Hotman 
"spiegelt die Wünsche der Gegenwart als angeblich erfüllte Tatsachen, 
"in die Vergangenheit hinein". Dat HOTMAN niet bewuste geschied
vervalsching pleegde, zooals sommigen hem verwijten, erkent ELKAN 

als hij deze houding van HOTMAN noemt: "die typische Denkart des 

"Romantikers, denn darüber kann man nicht zweifelhaft sein, dasz 
"er im besten Glauben seine Quellen in dieser Art auslegte". 

Een soortgelijk, doch meer gechargeerd oordeel heeft ook R. 
DARESTE, die vele bronnen betreffende HOTMAN publiceerde. Volgens 
hem is de Franco-GalIia de eerste poging van de Hugenoten om aan 
te duiden, wat er zou gebeuren als zij aan de macht kwamen 43). 

Over de Franco-Gallia zegt hij: "La Gaule Franque est donc 
"I'utopie du Passé, c'est à ce titre qu'elle mérite d'être étudiée. On 
"a montré à quelles erreurs, à quelles confusions, inadmissibles aujour
"d'hui I'esprit de système et les arrières-pensées politiques avaient 
"entraÎné Hotman, et cependant avec toutes ses erreurs, ce livre est 

"encore remarquable par Ie netteté de I'érudition et la justice de 
"quelques aperçus. Nous ne I'examinerons donc point comme un Iivre 
"d'histoire, mais nous Ie prendrons pour ce qu'il est, c'est à dire 
"pour un écrit politique et un des meiIleurs que Ie seiziëme siècle ait 
"produits" . 

BLOCAILLE, dit oordeel van DARESTE citeerend, zegt in een noot, dat, 
waar DARESTE spreekt van "montré", gesproken moet worden van 
"affirmé, mais jamais démontré". Weinig wetenschappelijke waarde 
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kent DARESTE aan de Franco-GalIia toe. "Ses travaux de critique" 
zegt hij van HOTMAN, "et ses recherches sur les antiquités romaines 
"sont les principaux titres à la reconnaissance des savants". 

Geheel in dit spoor doorgaande beschrijft de "ardent cathoIique" 
LUREAU in zijn dissertatie HOTMAN op een wijze, dat hij niet veel 
anders is dan een opportunist zonder wetenschappelijk en ander 

geweten. 
Deze opvatting is in strijd met hetgeen wij hievoor omtrent 

HOTMAN'S persoonlijkheid en karakter vonden. Zij is ook in strijd 

met den inhoud van de Franco-Gallia zelf. 
Juister lijkt ons dan ook de meening van BLOCAILLE 44) als hij zegt: 

"Ce n'est pas d'ailleurs, un livre de pure doctrine qu' Hotman a 
"voulu écrire, mais un livre de faits, un livre d'actualité aussi. Cher
"chant dans les traditions de la nation et étudiant son histoire, il a 
"voulu y trouver des enseignements pour Ie tem ps ou il vivait; et 

"de faits historiques ou admis comme tels par lui, il déduit son système, 
"employant en somme, la méthode déductive, alors nouvelle dans les 

"sciences historiques". 
Wij moeten de Franco-GalIia afmeten naar hetgeen het boek pre

tendeert te zijn. En dan wil het in de eerste plaats een historisch 
werk zijn: "Liber est historicus; historia facti est" a) 45). HOTMAN 

houdt niet op het te betuigen. 
Maar in de tweede plaats is het geschreven onder den verschen 

indruk van den Bartholomeüsnacht en dan is het zooals wij zagen, 
niet het werk van een man, die dien Bartholomeüsnacht rustig op 
zijn studeerkamer kon verwerken, maar van iemand, die ternauwer

nood zelf den dood ontkomen is, en nu in heftige bewogenheid over 
het lot van zoovele goede burgers en van zijn vaderland, zich afvraagt 

of er geen fout schuilt in een staatsorganisatie, waarin dergelijke 
massamoorden rustig kunnen worden voorbedacht en uitgevoerd. 

"En", zoo zegt HOTMAN dan in zijn opdracht aan FREDERIK VAN 
DE PALTZ, "terwijl ik zoo dacht aan de groote rampen, die mijn 
"vaderland getroffen hebben, heb ik mij eenige maanden geleden, 

"gezet tot de lezing van alle Fransche en Duitsche historici, die over 
"ons Frankrijk geschreven hebben en zoo heb ik dit excerpt gemaakt 
"van de constitutie, die naar hun opvatting meer dan duizend jaren 

a) Het is een historisch boek, het bevat een relaas van hetgeen geschied is 

A. SI. 3-m. VI 
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"in Frankrijk van kracht was, waardoor het ons vergund is te zien 
"met hoe groote wijsheid onze voorouders hun regeering organiseerden. 

"Men denkt gewoonlijk, dat het ongeluk van Frankrijk voortvloeit 
"uit zijn huidige tweedracht. Deze tweedracht is echter het eerste 
"resultaat van de eigenlijke, dieper liggende oorzaak. 

"Ik voor mij, ben absoluut overtuigd, dat de werkelijke oorzaak van 
"al onze ellende de wonde is, die ongeveer honderd jaar geleden, toe
"gebracht is aan de uitnemende instellingen onzer voorouders." 

HOTMAN heeft hier op het oog de geduchte knak, dien Koning 
LODEWljK XI aan de macht en het prestige der Staten-Generaal toe
bracht. 

"Zooals echter onze lichamen", aldus gaat HOTMAN verder, niet 
"genezen van een wonde, van buiten af aangebracht, indien niet de 
"ledematen, een elk op zijn plaats en in zijn natuurlijke houding ge
"bracht worde, zoo kunnen wij slechts hopen op de saneering van 
"onzen staat, indien dezelve met Gods hulp in zijn vroegere en 
"natuurlijke toestand wordt teruggebracht." 

En nu is HOTMAN'S werk en dat is HOTMAN'S fout, het construeeren, 
naar hij zelf meent, de reconstructie, van een groot einheitlich bestuurs

systeem, dat al uit de Gallische tijden stamt en dat dwars door de 
Romeinsche periode, de Volksverhuizing, het leenstelsel en de Middel
eeuwen heen is blijven bestaan. Dit is de hoofdfout van HOTMAN, want 
de historische wetenschap heeft de onjuistheid van deze opvatting vast
gesteld en daarop is het boek van HOTMAN gebouwd. HOTMAN haalt 
allerlei schrijvers aan en metselt die citaten aaneen met de opvattingen 
der klassieken. In HOTMAN'S tijd had men het onjuiste van dit systeem 

nog niet bespeurd. Vandaar dat de contemporaine critiek op HOTMAN'S 

boek weinig vat had. 

De kern van dat historische bestuurssysteem is voor HOTMAN het 
concilium. In het begin is dat de gewone Germaansche volksvergade
ring en duizend jaren later is dat de vergadering van de Staten-Gene
raal. Deze vereenzelviging - wij zagen het reeds in de inleiding _ 
is onjuist. HOTMAN verliest o. m. uit het oog de geweldige invloed 

van de laat-Romeinsche opvattingen betreffende de staatsmacht en 
dientengevolge de staatsorganisatie. Het verschil tusschen de orga

nische staat en de dualistische staat heeft hij niet ontdekt. BLOCAILLE 

heeft op zijn werk uitvoerige en billijke critiek geleverd. Wij laten 
ze nu verder rusten. 
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Wanneer nu HOTMAN'S boek niet meer was dan een liber historicus 

de historia facti bevattende, dan was het werk hiermede veroordeeld 

en konden we er van afstappen, met LUREAU en DARESTE zeggend, 

dat slechts "quelques aperçus très justes, de la netteté, des recherches, 

de I'érudition" 46) op de creditzijde mogen worden geboekt. 

Maar daar HOTMAN'S boek geschreven werd met het oog op de 

toestanden van 1572 en een tegenstelling met de toenmalige toestanden 

op staatsorganisatorisch gebied zoekt te accentueeren, moeten wij, 

voor wij zijn boek ter zijde leggen, zien wat hij daarvan heeft gemaakt. 

Velen hebben HOTMAN verweten, dat hij datgene, wat hij als historie 

zag, wederom positief tot gelding wilde brengen. Dat is de "utopie du 

passé" opvatting. Maar reeds in 1599 heeft HOT.l'vlAN'S zoon: JEAN 

HOTMAN DE VILLIERS tegen die opvatting positie gekozen, in een in

leiding tot de Franco Gallia, zooals die afgedrukt werd in de Opera 

Omnia. 

Kort gezegd houdt het artikel van JEAN HOTMAN in: FRANÇOIS 

HOTMAN beoogde geen repristinatie. Degenen, die zeggen, dat mijn 

vader beschreef hoe Frankrijk aanvankelijk een electieve monarchie 

was, om die nu weer ingevoerd te krijgen, hebben ongelijk. Dat be

doelde hij evenmin als dat men hem mag toedichten, dat hij, omdat 

hij beschreven heeft hoe alleen de Koningen vroeger lange haren 

mochten dragen en anders niemand, en hoe de Koningen vroeger in 

een door ossen getrokken wagen naar de vergadering der Staten

Generaal werden gereden, zulks ook voor het heden weer zou 
wenschen 47). 

Ook BLOCAILLE is de meening van JEAN HOTMAN toegedaan: "Même 

"dans les premières éditions de son livre I'élection n'était pour HOTMAN 

"qu'une mode de conférer Ie pouvoir qui, bon en soi, avait depuis 

"longtemps cessé d'être en vigueur" 48). Hieruit vloeit voort, dat 

HOTMAN later, toen hij de erfopvolgingsrechten van HENDRIK VAN 

NAVARRE verdedigde, geen volte-face heeft gemaakt, zooals veel wordt 
beweerd. 

Niet een doode repristinatie wilde HOTMAN, maar de idee van het 

bestuurssysteem van vroeger wilde hij terug. En die idee, die ook door 

BLOCAILLE niet wordt ontwikkeld, wordt het zuiverste beschreven in 

hoofdstuk 12 en 13 over den regeeringsvorm van Franco-Gallia en 

over de Maiestas des Konings in verband met de jaarlijksche ver
gadering van het conciliurn. 



68 DR. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT 

In dat 12e hoofdstuk beschrijft HOTMAN doel en samenstelling van 

het concilium trium statuum a). En dan memoreert hij o. a. eerst de 

opvatting door CLAUDE SEYSSEL in diens: La grande monarchie de 

France, ontwikkeld, dat de drie standen zouden bestaan uit: 1. adel, 

2. juristen en kooplieden; 3. handwerkslieden en boeren (een aparte 

geestelijke stand kent SEYSSEL en ook HOTMAN, niet). Elk dezer 

standen, zegt SEYSSEL, heeft zijn eigen prerogatieven en als die elk 

gehandhaafd blijven zal nooit de eene stand de andere overheerschen 

en zullen ze nooit gezamenlijk tegen den vorst samenzweren. Dit doel 

van het concilium verwerpt HOTMAN. De "tripartita distributo" dient niet 

"ad vitae communis rationem", maar "ad publicum gentis conciIium" b). 
Niet als een poging tot machtsevenwicht, waarbij de schaal per 

slot van rekening naar de een of andere zijde overslaat, moeten de 
drie staten worden beschouwd. 

Zij vormen samen een werkelijke regeering. De drie standen worden 

gevormd door Koning, aristocratie en gedeputeerden van het lagere 

volk 49). En de juistheid van deze samenstelling wordt dan bevestigd 

door een beroep op CICERO: De aristocratie vormt een goede over

gang tusschen Koning en Volk. Met den eersten heeft zij de uiterlijke 

praal en de hooge afkomst gemeen; met het laatste de onderdanen
functie. 

Zoo ontstaat er, zegt HOTMAN, een harmonisch gevormd bestuurs

lichaam: Zooals in een orkest wel de verschillende muziekinstrumenten 

hun eigen speciale geluid voortbrengen, maar uit al die verschillende 

geluiden tenslotte één zuivere muziek geboren wordt, zoo is het ook 

in den staat: "Quae harmonia dicitur a musÎCis in cantu, ea est in 
civitate concordia" c). 

Wij zien hoe HOTMAN hier een organisch bestuurssysteem voor

staat, dat, hoezeer het in HOTMAN'S versystematiseering verder onjuist 

ontwikkeld is geworden, toch in oorsprong Germaansch en dus histo

risch juist was: "U nusquisque vestrum partem Ministerii nostri per 
partes habere dignoscitur" ct), laat hij LODEWIJK DE VROME tot het 
concilium zeggen 50). 

a) Vergadering der drie Staten of Sten den. 
b) De splitsing in drieën dient niet om de samenleving van heterogene ele

menten te doen slagen, maar om aan het volk zijn invloed op het bestuur te 
geven. 

c) Wat harmonie is in de muziek, dat is eendracht in den staat. 
ct) Gij allen zijt deelhebbers in ons ambt. 
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Hoe dat concilium nu tot een bindend besluit kwam, laat HOTMAN 

na te zeggen. Wel houdt hij vervolgens een uitvoerig betoog, dat de 

norm, volgens welke deze regeering regeerde, was de "aurea lex": 

"Salus populi suprema lex esto" a). En elders noemt hij deze norm: 
Justitia. (VgI. in dit verband de norm bij CALVIJN: billijkheid. Inst. IV. 

20. 16). Maar deze kwestie is hier van minder belang, wijl het gaat 

om een organisatie te krijgen, waardoor de norm tot haar recht komt. 

HOTMAN'S fout, dit principe van organische staatsinrichting zonder 

meer te betrekken op de periode toen de staatsmacht in werkelijkheid 

dualistisch was, is dus een miskenning van het laat-Romeinsche 

element, dat in den stendenstaat mede is uitgedrukt. En dat niet 

alleen, maar het principe zelf wordt door die toepassing krachteloos. 

De lacune in de beschrijving van de staatsorganisatie, in de beant

woording van de vraag: Hoe komt een besluit tot stand? wordt hier 

mede door verklaard. De historie liet hier, moest hier, HOTMAN wel 

in den steek laten. Voor HOTMAN waren de Romeinsche neigingen 

der vorsten tyranniek, zonder meer. Hij vermocht ze niet te onder
scheiden. De onderscheiding tusschen rex en regnum, die HOTMAN 

in zijn boek verder ontwikkelt, is althans ten deele op de tegenstelling 

GermaanschjRomeinsch, en op HOTMAN'S niet goed zien van die 

tegenstelling, terug te brengen. Immers in een organisch Germaansehen 

staat zou voor zulk een tegenstelling van rex en regnum geen plaats 
zijn, terwijl HOTMAN haar in zijn systeem opneemt. 

Opmerkelijk is hetgeen HOTMAN in het 13e hoofdstuk zegt omtrent 
de Maiestas des Konings. Maiestas beteekent souvereiniteit en is in 

onze onderscheiding een Romeinsch begrip. Maar HOTMAN incorporeert 
die Maiestas des Konings, die hij nu eenmaal als een feitelijk bestaand 

iets aantrof, in zijn organisch systeem. Maiestas had de Koning als 

hij in de volksvergadering was. Voorzoover daarmee nu uitgedrukt 

werd, dat het Koninklijk ambt het sluitstuk was in het organisch 

staatsgebouw en niet buiten verband met de volksvergadering gedacht 

kon worden, is dit begrijpelijk. Maar dan is het juist geen Maiestas 

meer, die de Koning heeft. Immers, de "summa administratio" (summa 

qllaeque negotia) was "penes pllblicum conciliurn" . En Maiestas im

pliceert summa administratio b). 

a) Het heil des volks is de hoogste wet. 
b) De hoogste macht was bij de volksvergadering. En Maiestas (machts

volheid) impliceert hoogste macht. 
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De verbinding en verwarring van Germaansche en Romeinsche be

grippen treedt hier weer te voorschijn. Want HOTMAN vergelijkt die 

"Maiestas in statu atque sacrario" a) met de Maiestas, die de Koning 

in zijn tijd bezat. En dan vloeit hem deze sneer uit de pen: "Et profecto 

ita est, ut ita demum Regalis maiestas vere proprieque dicatur, ubi de 

summa Reipub. concilium agitur; non ut imperium vulgus hodie usur

pare solet sive rex pila ludet, sive saItet ac tri pud iet, sive sum mulier

culis garriat, ac nugas agat denique, ut semper Maiestatem Regiam 
nominet" 51) b). 

Hier is de botsing van het Germaansche en het Romeinsche en 

HOTMAN kiest voor het Germaansche, doch onderkent het verschil 

niet, anders had hij voor beide soorten van Koninklijke Macht niet 

het woord Maiestas gebruikt. Het Romeinsche woord Maiestas heeft 

dus in het eerste geval de beteekenis van Koninklijke macht. In het 

tweede geval de beteekenis van machtsvolheid. 

We meenen hiermede te hebben aangetoond, dat HOTMAN'S Franco

Oallia een historisch geschrift met een moraal voor zijn tijd was, dat 

het historisch beginsel van een organisch in het volk gebonden Konink

lijke macht bevatte; waarbij van een tegenstelling tusschen Volks

orgaan en Koning geen sprake was. Vandaar, dat WOLZENDORFF doet 

opmerken, dat de Franco-Gallia geen weerstandsrecht leert. Dit is 

begrijpelijk: In den organischen staat is immers verkregen, wat het 

weerstandsrecht in de dualistische zoekt te verkrijgen. 

Wij zagen voorts hoe HOTMAN, door dit beginsel in de dualistische 

stendenstaat hinein zu interpretieren, de volle ontplooiing van dit be

ginsel heeft verhinderd. 

De invloed van HOTMAN en zijn Franco-Gallia is verreikend geweest. 

Terecht merkt MURRAY 52) op: 

... "The doctrine of the Franco Gallia acted as dynamite in the 

"cIosed decades of the sixteenth century. It supplied the Hugenots with 

"that legal and historical basis for which they always longed since the 

a) Maiestas in de plechtige vergadering der Staten. 
b) En voorzeker wordt er slechts dan in waarheid en terecht van Koninklijke 

Maiestas gesproken, wanneer het concilium over de hoogste belangen van den 
Staat beraadslaagt en niet, zoaals het domme volk tegenwoordig meent, ook 
dan, als de koning tournooi en houdt of feesten viert, of als de koning zich met 
slechte vrouwen afgeeft en zijn tijd verdoet; kortom, wanneer het volk den 
Koning altijd Maiestas toekent. 



FRANÇOIS HOTMAN 71 

"awful deed of Catharina de Medicis. Written in bonne foy, it produced 

"conviction in the mind of the raeder as much by its sincerity and by 
"the passion beating in the heart of the author as by its then matchless 

"erudition" . 
Echter zagen we hoe we ons die "legal basis" meer ideaal dan 

legaal moeten voorstellen. EvssELL, HOTMAN meer van den privaat
rechtelijken kant benaderend, komt tot de conclusie: ,,11 peut passer 
pour avoir cultivé principalernent la philologie et les antiquités, à 
I'occasion de la jurisprudence" 53). Ook DUMOULIN sprak van HOTMAN, 

mogelijk ietwat minachtend, als van een "literateur". 
Aan dat overwegend phiIologische in HOTMAN zou misschien kunnen 

worden toegeschreven, dat hij die ideale historische basis niet meer 
tot een legale juridische heeft weten te condenseeren. 

WelIicht dat HOTMAN'S idee dan voor het verdere verloop van de 

geschiedenis van het staatsrecht meer vruchtdragend was geweest. 
Voor ons blijft HOTMAN zoo een figuur, die in de verwarde tijden 

van de Reformatie een spoorzoeker was op staatkundig en staats
organisatorisch gebied en daarbij de juiste richting als het ware ge

roken heeft; een spoorzoeker bovendien, die, ondanks vele gebreken, 

naar het schoone getuigenis van EVSELL "a soutenu de toutes ses 
forces les dogmes et la cause politique de la Réforme, au point de leur 
sacrifier, sans hésiter, les espérances et Ie repos de toute sa vie" 54). 
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DE MARNIX .. VEREENIGINGEN HARE WERKEN 

DOOR 

DR. J. C. r~ULLMANN. 

De Marnix-Vereeniging was een schepping van Or. A. KUYPER. 

Het denkbeeld daarvan rijpte in zijn vruchtbaren geest op grond 

van zijn ervaringen op archivalisch gebied als jeugdig beoefenaar der 

kerkgeschiedenis. 

Gelijk men weet had hij, reeds als student, op raad van zijn leer

meester Professor MATTHljS DE VRIES, zich gezet tot beantwoording 

van de Groninger Prijsvraag, waarin verlangd werd een oordeelkundige 

vergelijking van de gevoelens van CALVIJN en À LASCO over de Kerk. 

Door de goede hulp van den amanuensis der Leidsche bibliotheek 

waren CALVljNS werken spoedig op KUYPERS kamer; maar die van 

À LASCO kon hij nergens vinden, zelfs niet in de rijkste bibliotheken 

van Londen of Petersburg. Dit teleurstellend resultaat van zijn 

nasporingen ging hij dan ook aan Professor DE VRIES vertellen. Die 

ried hem nu, eens bij zijn vader, Ds. ABRAHAM DE VRIES, doopsgezind 

predikant te Haarlem, te informeeren. En deze eerbiedwaardige grijs

aard bleek hem sb aks, een collectie Lasciana te bezitten rijker dan 

eenige boekerij in gansch Europa bevatte. Met nieuwen moed toog 

KUYPER nu aan den arbeid. En zijn verhandeling werd met de gouden 

medaille bekroond. Met verlof van den Groninger Senaat stelde hij 

vervolgens uit zijn antwoord op de prijsvraag zijn dissertatie samen. 

Op 9 Augustus 1863 als predikant bevestigd, zette de jeugdige 

doctor in de Beesder pastorie zijn studie over À LASCO voort. Trouwens, 

reeds in de inleiding op zijn proefschrift had hij zijn voornemen te 

kennen gegeven een zoo mogelijk volledige uitgave van À LASCO'S 

geschriften het licht te doen zien. 't Bleek echter niet gemakkelijk die 

alle machtig te worden. De Jezuieten hadden er indertijd jacht op 

gemaakt en er van vernietigd zooveel maar kon. Dit gold vooral de 
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geschriften uit À LASCO'S laatsten tijd, en die in verband stonden met 

zijn arbeid in Polen. Maar ook met de Epitome doctrinae ecclesiarum 
phrisiae orienfalis had hij veel moeite. Dit werk was tot dusver alleen 

in manuscript bekend. Na lang zoeken slaagde KUYPER er eindelijk in, 

de wetenschap te bekomen, dat het zich met nog eenige andere stukken 

bevond in het Geheim Archief van Z. M. den koning van Pruisen te 

Königsberg. Voor de uitgave van À LAsco's werken was dit stuk 

onmisbaar. Doch moeilijker viel het, den weg aan te wijzen, om er 

copy van te bekomen. De officieele copiïst van het Archief (een 

persoon, dien men moeilijk voorbij kon gaan) zou daarvoor anderhalf 

jaar tijd en een remuneratie van ± f 700.- behoeven. Zóó lang 

de uitgave te staken scheen echter den uitgever evenzeer ondoenlijk 

als het uitschieten van zulk een belangrijke som voor een enkel copy. 

Zelf er heen te gaan en eigenhandig het stuk te copieeren scheen 

KUYPER nog minder uitvoerbaar. Slechts 3 uren daags was de toegang 

tot het Archief open. Het stuk was ruim 300 pagina's folio groot, met 

abbreviaturen, en zou dus ruim een half jaar hem daar ophouden. Nu 

zag hij, ook toen reeds, tegen een buitenlandsch reisje niet op. We 

zien hem voor zijn studie nu eens in Londen, dan weer in Emden, 

ook wel in Leipzig. Maar voor een half jaar naar Königsberg te gaan. 

verbood hem zijn betrekking van predikant. Het eenige redmiddel, dat 

hem dus overbleef, zou zijn het stuk in originali op te vragen, en 

't hier, óf zelf, óf met behulp van anderen af te schrijven. Gelijk reeds 

meermalen vroeger, zoo mocht KUYPER ook ditmaal bij het Departement 

van Buitenlandsche Zaken de meeste bereidwilligheid vinden, om zijn 

poging te ondersteunen. Meermalen echter was het zijn ondervinding. 

dat ook de officieele inmenging van den Minister schipbreuk leed op 

de onverschilligheid van Z. M.'s Gezanten of Residenten, en bijzonder 

in dit geval koesterde hij de vrees, dat de Reglementen voor het 

Pruisisch archiefwezen, ook bij de meeste activiteit van onzen Gezant 

te Berlijn, de overzending niet zouden gedoogen. Dit bracht hem op het 

denkbeeld, of het niet beter ware zijn belangen bepaaldelijk aan GROEN 

VAN PRINSTERER, onzen bewaarder van het Koninklijk Huisarchief, 

op te dragen. Immers, ook bij het strengste verbod der reglementen 

noopte soms het belang van reciprociteit tot inschikkelijkheid. Het 

Archief te Königsberg was een privaat archief van Z. M. den Koning 

van Pruisen. De aanvrage zou dus door den Archivaris van onzen 

Koning moeten geschieden. Welnu, het was in een brief van 6 October 
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1864, dat de nog onbekende predikant van Beesd, gelogeerd bij zijn 
schoonvader te Warmond, Huize "Leevliet" , niet zonder eenigen 
schroom, aan den Hoogwelgeboren Heer Mr. G. GROEN VAN PRINSTERER, 

het verzoek richtte, of zijn welwillendheid dien stap voor hem zou 
kunnen doen, met verwijzing naar den Heer Mr. BOOEL NIJENHUIS 
te Leiden, die aangaande zijn persoon de noodige inlichting kon 
geven 1). 

Dezen brief van KUYPER zond GROEN door naar zijn vriend BooEL, 
áen nauwkeurigen boekenkenner, die o. m. de Registers op de Archives 

de la Maison d'Orange-Nassau had gemaakt. En deze gaf nu in een 
brief van 9 October 1864 aan GROEN een zeer loffelijk getuigenis 
aangaande den zoon van den Leidschen predikant KUYPER 2). Hij 
vertelde, dat hij het antwoord op de Groninger Prijsvraag had zien 
worden. In 20, 30 boeken had KUYPER bij hem bouwstoffen gezocht 
en gehaald. Hij noemde hem ,.het oogelijn" der Theologische Faculteit, 
"de type van een Theologus consummatus, wat zijn wroeten in de 
kerkgeschiedenis aanging". Daarom verdiende hij alle mogelijke hulp, 
en dat te meer, omdat hij "niet blufte op zijn wetenschap, maar zeer 
bescheiden was". 

Na dit bericht van BODEL belooft GROEN aan KUYPER te zullen 
doen wat hij kan 3). Wel kan zijn ondersteuning niet officieel zijn, 
maar onderhands raadt hij KUYPER, liefst in het Duitsch, eenigermate 
uitvoerig zijn voornemen, zijn reeds verrichten arbeid, bekroonde ver
handeling enz. enz. op schrift te stellen. Dan zal GROEN dat stuk 
gaarne, met een aanbeveling, zenden aan zijn hooggeschatten vriend 

Or. KÖGEL, Dom- en Hofprediker te Berlijn, die meer dan iemand, 
in de gelegenheid zal zijn, om de zaak, indien er niet bij den Koning 
of het Gouvernement te groote bezwaren bestaan, tot een goede uit
komst te brengen. Ook 's Konings Gezant te Berlijn zal ongetwijfeld 
aldus vernemen, dat GROEN in KUYPERS verzoek veel belang stelt. 
En hij eindigt zijn schrijven met deze woorden: "Uw stalen vlijt ver
dient inderdaad de welwillende medewerking van elk, door wien 

ernstige studie op prijs gesteld wordt" 4). 

Dank zij de invloedrijke tusschenkomst van Dr. KÖGEL ontvangt 
KUYPER nu binnen enkele weken het lang gewenschte manuscript. 

Zijn blijdschap was groot. Eerst na drie jaren heen en weer schrijven 
en waarbij de hulp van vele invloedrijke mannen hem geboden werd, 
kon hij nu zijn arbeid aan de uitgave van À LASCO'S werken met 
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goeden moed hervatten. Diep beseffend wat hij voor het goed gelukken 

zijner pogingen aan GROENS ondersteuning verplicht was, schreef hij 

dezen een warme dankbetuiging met dit slot: "Het doet mij weer 

goedsmoeds opworstelen tegen den stroom van moeilijkheden, waar

mee ik te kampen heb - nu ik de overtuiging winnen mocht, dat als 

de stroom mij te sterk wordt, een hand zoo machtig, zoo verreikend 

als de uwe, mij bewaart voor hopeloos terugslaan" 5). 
In December 1865 legde KUYPER de laatste hand aan het werk, en 

in het najaar van 1866 zendt hij GROEN als blijk van erkentelijkheid 

voor degelijke hulp de voorrede op Lasci Opera tot 6): een onschat

bare verzameling voor allen, die À LASCO'S beteekenis op dogmatisch 

terrein en zijn invloed op de organisatie van de Gereformeerde Kerken 

ook hier te lande, uit de bronnen willen bestudeeren. Door deze uit
gave heeft Or. KUYPER zich een eersten rang verworven onder de 

geschiedvorschers. De Petersburger predikant DAL TON roemde de twee 

kloeke deelen dan ook als "eine klassische Arbeit unverdrossensten 

Spürsinns, rastloser Umsicht, ausgedehnter Gelehrsamkeit, vor keiner 

mühseligsten U ntersuchung zurückschreckenden Fleisses, ein Werk 

holländischer Gelehrsamkeit von alten Schrot und Korn" 7). 

Omstreeks een jaar later verschijnt van KUYPERS hand een vlug

schrift over Artikel 23, la question brûlanfe in den kerkelijken strijd 8) 

Het was het grondigste en meest afdoende wat er omtrent deze zaak 

van de pers kwam. De auteur, door zijn studie van de Gereformeerde Kerk 

volkomen bekend met de beginselen van het Gereformeerde kerkrecht. 

beoordeelde daarnaar den kerkrechtelijken toestand der Nederlandsch 

Hervormde Kerk van het jaar 1816 tot op zijn tijd. Hij stelde de 

historische feiten in een helder licht, en handhaafde met waarheid en 

waardigheid het beginsel, dat in de kerk nimmer de volkssouvereiniteit 

mag gelden, maar de eenige en absolute souverein is Christus. De 

schitterende brochure maakte aanstonds grooten opgang. Niemand 

minder dan Ds. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, de vader der ethische 

richting, begroette deze nieuwe stem met vreugde en dank. "Ten 

overvloede", zoo besloot deze recensent zijn aankondiging, "zij er 

bijgevoegd, dat de auteur mij ternauwernood van aangezicht bekend 

is, en dat hij, discipel der Leydsche school en aanvankelijk de richting 

dier school toegedaan, in de zelfstandige taal, die hij hier doet hooren. 

een nieuw bewijs levert, dat de doop der moderne richting voor 

sommigen heilzaam kan werken, en dat er een orthodoxie bestaat -
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de auteur schaart zich onder de orthodoxe partij-- die de vrucht is 

van zelfstandig onderzoek en persoonlijke ervaring" 9). 
KUYPER had zijn brochure, als bewijs zijner hoogachting, ook aan 

GROEN toegezonden. Deze zeide hem daarvoor hartelijk dank en sloot 

zich geheel aan bij wat door een bevoegden rechter, Ds. DE LA 

SAUSSAYE, daaromtrent reeds verklaard was. Tevens gaf GROEN te 

kennen, dat KUYPER'S overgang van het modernisme tot de orthodoxie, 

bij iemand, die hem vroeger kende, eenige bevreemding had gewekt. 

Doch volgens GROEN werd deze bedenking in het slot van SAUSSAYE'S 

artikel weggenomen op een wijze, waarmee hij KUYPER en de ortho

doxe partij geluk wenschte 10). En nu richtte KUYPER aan GROEN een 

hoogst intiem schrijven, om zich te zuiveren van elke verdenking, als 

zou er geen harmonie bestaan tusschen zijn vlugschrift en zijn persoon. 

Zijn bekeeringsgeschiedenis, zooals hij die later in Confidentie zou 

beschrijven, deelt hij hier aan GROEN in nog teederder taal mede. 

En dan besluit hij zijn brief met deze vraag: "Zou er naar uw meening 

kans bestaan om hier te lande een vereeniging als de Parker Society 

op te richten, met het doel, om alle documenten, die èn hier te lande 

èn buitenaf over onzen kerkelij ken toestand over de periode 1530-1580 
verspreid liggen, te verzamelen en uit te geven? Er is nog geen ge

schiedenis van onze reformatie. Mij dunkt alleen zóó kan die zich ont

wikkelen, en alleen dooi' aaneensluiting van velen is zulk een doel 

bereikbaar. Gij kent de kaart van 't land, ik nauwelijks een stukje 

van de Betuwe. Wees daarom zoo goed en licht mij voor" 11). 
GROEN beantwoordt dezen vertrouwelijken brief met een hartelijk 

schrijven en met toezending van zijn portret. Op het slot van KUYPER'S 

brief gaat hij echter niet in. Vandaar dat KUYPER nu per keerende 

post vïaagt, of hij uit het stilzwijgen van GROEN over zijn idee omtrent 

publiceering van de bronnen der reformatie, moet opmaken, dat deze 

zijn plan een illusie, een onpractische, onuitvoerbare gedachte acht. 

"Of ontvang ik", vraagt KUYPER, "wellicht te gelegener tijd nog een 

wenk, over dat denkbeeld, waarvan de al of niet waarneembaarheid 

voor mijn studiën zoo beslissend zijn zal" 12). 
Intusschen heeft KUYPER de bemiddeling van zijn vriend Ds. J. J. 

VAN TOORENENBERGEN ingeroepen om bij GROEN voor hem het be-

~ noodigde subsidie te vragen voor een studiereis naar Londen. Daartoe 

vraagt VAN TOORENENBERGEN dan bij GROEN belet 13). En dit onder

houd heeft ten gevolge, dat VAN TOORENENBERGEN aan KUYPER namens 
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GROEN een milde schenking verschaft voor het welslagen van zijn 
onderneming. KUYPER betuigt GROEN zijn diepgevoelde erkentelijkheid 
voor deze goedgunstige beschikking, waardoor hij hem een ware op

frissching van geest en hart geschonken heeft en hem het blij vooruit
zicht gaf van eindelijk een wensch vervuld te zien, dien hij bijna reeds 
had opgegeven, met zooveel teleurstelling als hij te worstelen had. 
"Vooral ook om de verplichting, die ik door het aannemen dier onder
steuning jegens u aanga", schreef KUYPER, "zal ik er mij zoo dankbaar 
in verheugen, zoo de Heer mijn pogingen bekroont, en 't mij vergunt 
een wezenlijke aanwinst voor de geschiedenis onzer Reformatie met 
mij te brengen" 14). 

Verder zet KUYPER in dezen brief zijn idee's uiteen over het op
richten van een Vereeniging, als waarover hij reeds eerder aan GROEN 

schreef. Aldus: "We hebben nog geen geschiedenis van onze refor

matie - en niemand is op dit oogenblik in staat die uit het voorhanden 
materiaal te construeeren. Met een uiterst sober aantal bescheiden 

heeft men gedurig een zeker tal punten meer of min gelukkig toegelicht, 
en aan die hoogst onvolledige verzameling van weinig betrouwbare 
schetsen den naam van Hervormingsgeschiedenis gegeven". KUYPER'S 

vraag is nu, moet dat zoo blijven, waar men buitenaf tot in de kleinste 
finesses toe het leven en wezen der Reformatie-eeuw in beeld brengt. 

Moet dat zoo blijven, in een tijd, waarin juist het openleggen van haar 
adelbrieven het zelfbewustzijn der kerk zoo machtig zou consolideeren? 

Hem dacht, daar moest "neen" en nogmaals "neen" op geantwoord 
worden, zoolang de volstrekte onmogelijkheid niet bewezen is, om 
meer materiaal te verzamelen. Dat bewijs nu, schrijft KUYPER, is niet 
geleverd. Integendeel, zijn vluchtige kennismaking met het archief 

van Emdens kerk schonk hem de overtuiging, dat nog een rijke massa 
bescheiden voorhanden was. De hoop was zeker niet hersenschimmig, 
dat archieven zoo binnen- als buitenslands het daar gevondene ver
tiendubbelen zouden. Waar lag dan de reden, dat nooit de hand aan 
die massa geslagen was? KUYPER zou meenen, aan de absolute on
mogelijkheid, waarin één persoon verkeerde, om 10 die massa te 
exploiteeren, 20 in copie te brengen, en 30 te digereeren. De dood 

zou zelfs den grijsaard verrassen, eer hij halverwege gevorderd was. 

De eischen, die KUYPER daarom meende te mogen stellen, zouden 
deze zijn: 

t 0 onderzoeking van de archieven, 
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2°. copleering van 't belangrijkste door second-hand personen, 

3° uitgave en registreering van 't dus verzamelde, 
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40 voorloopige bewerking der stof en monografieën, door de promo

veerende studenten onder toezicht van Professoren. 

Dit plan nu, oordeelde KUYPER, ging de Thatkraft en het financieel 

vermogen van een enkel persoon verre te boven. Associatie van velen 

zou dus het aangewezen middel zijn, en hiervoor meende hij een 

precedent gevonden te hebben in de Parker Society (genoemd naar 

PARKER), een vereeniging in Engeland opgericht, met het doel om al 

het belangrijke uit het reformatie-tijdvak te drukken. De Society be

schikte over een budget van f 80.000 jaarlijks en gaf een serie van 

53 deel en octavo in het licht. De Society vroeg van haar leden de 

bijdrage van één pond sterling en gaf daarvoor een Exemplaar van 

't werk. In dien geest nu wens eh te KUYPER een Marnix-Genootschap 

op te richten, voor soortgelijk doel met opzicht tot onze Reformatie, 

en het was over de al of niet uitvoerbaarheid van zulk een plan, dat 

hij zoo hoogen prijs zou stellen op GROEN'S gewaardeerde voorlichting. 

Hoe KUYPER hier op den naam van Marnix kwam, is niet twijfel

achtig. Hij dacht blijkbaar aan de taak, die te Emden in 1571 aan 

MARNIX werd opgedragen. Professor ACQuOY vertelde daarvan het 

volgende: "Reeds toen de Nederlandsche Gereformeerden grootendeels 

als uitgewekenen in den vreemde verkeerden, waren hunne leiders op 

het verkrijgen van eene geschiedenis der laatste jaren bedacht. In de 

Synode onder het kruis, in 1571 door hen te Emden gehouden, kwam 

de zaak ter tafel en leidde blijkens art. 48 tot een uitvoerig besluit. 

Men zou flLiPS VAN MARNIX, Heer van St. Aldegonde, uit naam der 

Synode verzoeken, eene "Historie" te schrijven "der dingen, die in 

sommige jaeren herwaerts geschiet zijn", en voornamelijk, van hetgeen 

de oprichting der kerken, hare vervolging, de afwerping en weder

oprichting der beelden, de volharding der martelaren, de gruwelijke 

oordeelen Gods tegen de vervolgers, de staatkundige veranderingen 

enz. betrof. Waarom men voor deze zaak het oog op fiLiPS VAN MARNIX 

sloeg, behoeft geen verklaring. Zijn geschreven tractaat "Van de 

beelden afgheworpen in de Nederlanden in Augusto 1566" en zijn 

naamloos blauwboekje "Vraye narration et apologie des choses passées 

au Pays-Bas, touchant Ie faict de la Religion en l'An M.D.LXVI" kan 

ieder van zijne bijzondere bekwaamheid voor dergelijken arbeid over

tuigen. Voorts blijkt uit het vervolg van het besluit, dat dezelfde 
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organiseerende geest onzer vaderen, die zich bij hunne inrichting der 
Kerk openbaarde, zich evenmin onbetuigd liet bij de bepalingen aan
gaande de uitvoering van hun geschiedkundig plan. Onmiddellijk toch 
na de omschrijving van dat plan en de keuze van den persoon, dien 
men verzoeken zou zich met de taak te willen beJasten, volgde het 

besluit, dat alle predikanten en een iegelijk, die nevens hen hulp kon 
verIeenen, naarstig zouden uitvorschen en beschrijven, wat ter zake 
kon dienen, terwijl zij het daarna aan opzettelijk gekozen mannen 
zouden toezenden, die het vervolgens aan den Heer van St. Aldegonde 
getrouwelijk zouden overbrengen. De gekozenen, waartoe o. a. PETRUS 

DATHENUS, JOHANNES TAFFINUS, CASPAR VAN DER HEYDEN en FRAN
CISCUS JUNIUS behoorden, waren zestien in getal, twee te Emden, 
twee te Wezel, twee te Keulen, twee te Aken, twee te Frankfort, twee 
te Heidelberg, twee te Frankendaal, één te Schönau in Baden, en één 
te St. Lambert in de Palts. Niemand zal ontkennen, dat het plan 

goed was beraamd. Doch de uitvoering liet op zich wachten. Aan 
wien de schuld? Blijkbaar zijn de mijnwerkers in gebreke gebleven 
het noodige materiaal aan te voeren, zoodat de kunstenaar reeds daar
door niet aan den arbeid kon gaan. Doch laat ons, om billijk te zijn, 

niet uit het oog verliezen, hoe weinig geschikt die tijden voor rustige 
nasporingen waren. De Synode te Emden werd in October 1571 ge
houden; in April 1572 volgde de groote ommekeer van zaken in 
Holland en Zeeland . .Men maakte geschiedenis, maar had geen tijd, 
om geschiedenis te schrijven. " Inmiddels stierven de oog- en oor
getuigen van het gebeurde weg, ja het liet zich aanzien, dat het 
gansche tijdperk van zooveel leed en strijd, zooveel geloofskracht 
en moed, zooveel martelaarschap en omdoling in den vreemde voorbij 
zou gaan, zonder door een zaakkundige hand naar behooren te zijn 

beschreven" 15). 
De niet-verwezenlijking van het plan, aan zoo bekwame handen 

als die van den grooten MARNIX toevertrouwd, moet als een onher
stelbaar verlies voor de Nederlandsche kerkgeschiedenis ten hoogste 

betreurd worden. 
Zien we nu, of KUYPERS onderneming beter slaagde. 
Nog in de pastorie te Beesd schreef hij een tweetal bijdragen voor 

de "Geschiedenis der Christelijke Kerk in Tafereelen" onder Redactie 
van B. TER HAAR en W. MOLL; de eerste over de vestiging onzer 

Hervormde Kerk en den strijd om haar zelfstandig bestaan, 1550-1618; 
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en de tweede over den Eeredienst der Hervormde Kerk en de samen

stelling van haar Kerkboek. Beide Tafereelen zijn modellen van popu

laire geschiedschrijving. Ze verschenen echter pas in 1869, toen 

KUYPER reeds predikant was te Utrecht. Daar toch had de jonge 

leeraar van Beesd, nauwelijks 30 jaar oud, op 10 November 1867 

zijn intrede gedaan. En reeds in den aanvang van het jaar 1868 

gelukt het hem eenige Utrechtenaren te vinden, die met hem als 

oprichters eener Marnix-Vereeniging wilden fungeeren. Het waren de 

Heeren: Mr. C. W. J. VAN BOETZELAAR VAN DUBBELDAM, geestverwant 

van de aristocratie der martelaren, nazaat van den "geus" VAN 

BOETZELAAR, wiens naam onder het smeekschrift der Edelen en de 

Unie van Utrecht had gestaan; de Hoogleeraar W. G. BRILL, die de 

breed opgezette "Algemeene Geschiedenis des Vaderlands" van J. P. 
AREND had overgenomen; Professor J. I. DOEDES, de verzamelaar van 

zeldzame uitgaven van den Heidelbergschen Catechismus, van de 
eerste in Nederland gedrukte Bijbels, van verboden boeken, van 

martelaarsboeken enz.; Prof. Mr. B. J. L. DE GEER VAN JUTFAAS, 

bekend door zijn historische studiën op kerkrechtelijk gebied; Mr. J. 

A. GROT HE, secretaris van het Historisch Genootschap, in de uitgaven 

waarvan hij allerlei documenten publiceerde, ook penningmeester van 

de Utrechtsche Zendingsvereeniging en toen waarschijnlijk reeds bezig 

aan zijn voornaamste bronnenpublicatie: "Archief voor de geschiedenis 

der oude Hollandsche Zending"; Mr. H. ROYAARDS VAN SCHERPENZEEL 

en Mr. W. J. ROYAARDS VAN DEN HAM, beide zonen van wijlen den 

Hoogleeraar H. J. ROYAARDS, die indertijd met zijn collega N. C. KIST 

reeds een kerkhistorisch archief stichtte, om door het opsporen van 

nieuwe kenbronnen voor de kerkgeschiedenis, tot de toekomstige ont

wikkeling dier wetenschap bij te dragen. Met dit uitgelezen zevental 

nu stelde KUYPER een circulaire op, waarin aan enkele vooraanstaande 

mannen in den lande op historisch gebied verzocht werd het Pro

gramma der "Marnix-Vereeniging" , dat eerstdaags zou worden rond

gezonden, met het gezag van hun naam te willen dekken. In deze 

eerste circulaire, gedateerd "Utrecht, Februari 1868", verklaarden ge

noemde heeren o. m. dat zij door den eerst-ondergeteekende, Dr. A. 

KUYPER, "naar bijzondere aanleiding" tot het beoogde doel waren 

uitgenoodigd. Wat die "bijzondere aanleiding" was geweest, wordt 

er niet bij gezegd. Ik vermoed echter, dat ze gelegen was in de milde 

nndersteuning, die KUYPER van GROEN en misschien ook wel van hem, 

A. St. 3-m. VI 6 
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ontvangen had. Hoe dit ook zij, op genoemde circulaire kwam van 

bijna alle heeren gunstig antwoord in. 
Vervolgens concipieerde KUYPER de meer uitgebreide circulaire voor 

het publiek (het Programma der "Marnix-Vereeniging") en hare Sta
tuten. Het ontwerp van Statuten werd definitief vastgesteld te Utrecht 

den 20 Maart 1868, en bevatte de volgende artikelen: 
Art. 1. Er is te Utrecht een Vereeniging gevestigd voor de uitgave 

van de oudste oorkonden van de geschiedenis der Nederlandsche Her

vorming. Zij draagt den naam van Marnix- Vereeniging. 
Art. 2. Lid der Vereeniging is ieder, die ten haren behoeve, vóór 

den 1 sten Juli van elk jaar, bij haar Thesaurier een contributie van 

f 10.- voldaan heeft. Het lidmaatschap is verbindend tot weder

opzegging toe. 
Art. 3. Zij treedt in werking zood ra het getal harer leden tot 250 

geklommen is. 
Art. 4. Zij heeft een bestuur van vijf leden, waarvan één 

Bestuurder-Directeur, die eenmaal des jaars (in de maand Januari) 
en voorts zoo vaak hem dit noodig dunkt, het advies zijner mede

bestuurders inroept. Een door bestuurders gekozen Secretaris

Thesaurier voert de correspondentie en het geldelijk beheer en doet 

op de jaarlijksche bestuurs-vergadering rekenschap. 
Art. 5. De leden der Vereeniging ontvangen gratis een exemplaar 

van alle door de Vereeniging uitgegeven werken. 
Art. 6. De Bestuurder-Directeur is belast met de redactie der uit 

te geven werken. Hij heeft het recht zich een Amanuensis toe te 

voegen, die uit de fondsen der Vereeniging wordt gesalarieerd. 
Art. 7. De inkomsten der Vereeniging bestaan uit contributiën. 

donatiën en verkoopgelden der gedrukte werken. 
Art. 8. Bij ontbinding der Vereeniging wordt haar Archief en 

Bibliotheek gedeponeerd in de Academische Bibliotheek te Utrecht. 

Voorts werden bij missive van 22 Maart op voorstel van Or. KUYPER 

aan de Heeren Oprichters, tot Bestuursleden uitgenoodigd: Mr. G. 

GROEN VAN PRINSTERER, President; Or. J. I. DOEDEs, Vice-praeses; 
Or. W. MOLL te Amsterdam; J. J. VAN TOORENENBERGEN 16) te 

Utrecht en Or. A. KUYPER, Bestuurder-Directeur. De benoeming van 
een Secretaris zou vanzelf door het Bestuur geregeld worden. Van 

dit vijftal werd het lidmaatschap des Bestuurs aanvaard door de drie 

laatstgenoemden, terwijl de Heer DOEDES bezwaar maakte tegen het 

i 
~ 
I 
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plaatsen van zijn naam onder de Bestuursleden, omdat hij geen 

enkelen titel - gelijk de andere vier heeren -- kon aanwijzen, waarop 

zijn plaatsing nevens hen te rechtvaardigen zou zijn. En de Heer 

GROEN VAN PRINSTERER, hoe gaarne hij ook door aanvaarding der 

hem opgedragen taak een openbaar en ondubbelzinnig bewijs zou 

willen geven van het belang dat, ook door hem, in de onderneming 

gesteld werd, meende de aanbieding van het voorzitterschap te moeten 

afwijzen, omdat elk voorzitterschap altijd een zekere mate èn van 

werkzaamheid, èn, tegenover medeleden en publiek, van verantwoor

delijkheid oplegde. Sedert geruimen tijd echter was hij veeleer, om 

zijn jaren, niet sterke gezondheid, en veel dat nog ongedaan voor 

hem lag, op ontslag nemen dan, waar de plicht het niet gebood, op 
vermeerdering van bezigheden bedacht 17). 

Bij schrijven van 31 Maart 1868 verklaarde KUYPER nu aan GROEN, 

dat diens betuiging van sympathie hem zoo goed, maar diens besluit 

hem zoo leed deed. "Ik behoef u niet te zeggen", schreef hij, "met 

wat legio van bezwaren men te worstelen heeft, als men in ons land 

een onderneming van zulk een aard op touw wil zetten. Men kan wel 

ruggespraak houden, met moeite een enkele bewegen den steun van 

zijn naam te schenken, toezegging erlangen van een geldelijke bij

drage, - maar de zaak zelve blijft geheel ten laste van hem, die het 

wagen dorst ze op te werpen. 0 ! 't heeft mij al zoo veel gekost door 

te zeilen door de klippen, die coterie-geest en persoonlijke anti

pathieën vooral met opzicht tot onzen vriend VAN TOORENENBERGEN 

mij telkens van verre deden zien. Met veel omzichtigheid is het gelukt 

eenige heeren te vinden die zich als comité van oprichting constitu

eerden. Daarna heeft het wat voeten in de aarde gehad een circulaire 

en ontwerp van statuten finaal te arresteeren. Ook bleef nog overig 

het samenstellen van een Bestuur. Wie kwamen daarvoor in aan

merking? Zoodanige personen natuurlijk, die aan liefde voor de be

oefening onzer kerkgeschiedenis, bekendheid paarden met archiva

lische onderzoekingen. Denk Gij zelf eens hoevelen van die qualiteit 

ons landje er bezit. Viel ook maar een enkele daarvan uit, dan werd 

het volstrekt ondoenlijk een Bestuur van vijf leden te vinden. Professor 

DOE DES bedankte reeds, omdat hij meende, dat dit gebied van studie 

hem te vreemd was. Reeds dit gaf een breuke, en nu trof ons de 

teleurstelling van uw besluit. Het deed mij zoo zeer, al eerbiedig ik 

het volkomen. Maar als ik het nu eens wagen mocht, u een ander 
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voorstel te doen, zoudt Gij mij dan niet met beter bericht kunnen 

verblijden. U ontbreekt tijd, en als gewoon Voorzitter zou uw ver

antwoordelijkheid het offer van tijd gebieden. Dat offer mag ik na 

uw pertinente verklaring niet meer vragen. Doch nu scheen het den 

H.H. met wie ik sprak, dat ons uw steun kon verblijven, zonder dit 

tijdverlies van u te vergen, zoo Gij er in treden woudt het Eere

voorzitterschap te aanvaarden. Dit legt u natuurlijk geen enkele ver

plichting en met de minste verantwoordelijkheid voor den loop van 

zaken op. Het includeert alleen uw ingenomenheid met de zaak, boven 

welke Gij beschermend fungeeren wilt. Mag ik u dit dan nu voor

stellen en op gunstig antwoord hopen?" 18). 
Deze bede werd niet afgewezen. Per ommegaande toch ontving 

KUYPER van GROEN dit antwoord: "Tegen een Eerevoorzitterschap, 

dat geenerlei arbeid of verantwoordelijkheid oplegt, heb ik geenerIei 

bezwaar. Integendeel. Ik aanvaard het gaarne; aangenaam is het mij. 

ook aldus, mijne ingenomenheid met de zaak te kunnen betuigen en 

met den gene die het initiatief nam. Zeer zou ik wenschen hierdoor 

inderdaad, zooals door u ondersteld wordt, iets te kunnen bijdragen 

tot wegneming van de velerlei moeilijkheden, die in den door u onder
nomen arbeid te voorzien zijn" 19). Begrijpelijkerwijs talmde KUYPER 

nu niet, met den Heer GROEN VAN PRINSTERER, in plaats van vast 

Bestuurslid, als Eere-Voorzitter voor te dragen, en verder, ter ver

vanging van Prof. DOEDES, Prof. B. TER HAAR, den historiograaf

dichter, die zoo poëtisch kon schrijven over "archieven, die in klooster
stof begraven, den slaap der dooden slapen" 20). Eindelijk stelde 

KUYPER den jongen Mr. A. W. VAN BEECK CALKOEN als Secretaris

Thesaurier voor. Heeren Oprichters hechtten aan deze voordrachten 

hun sanctie 21). 
Toch bleven de moeilijkheden zóó aanhouden, dat de oprichting der 

"Marnix-Vereeniging" in plaats van op 1 April, zooals oorspronkelijk 
de bedoeling was, niet eerder dan op 1 October plaats vond 22). 
Professor lv10LL n.l., die eerst geschreven had, dat hij gaarne in het 

Bestuur zitting zou nemen, was verhinderd de April-vergadering bij 

te wonen. Men moest er dan ook op rekenen, dat hij alleen 's Maan

dags, en dan nog niet eens altijd, de stad kon verlaten. Hij vreesde 

daarom, dat dit bezwaar zijn lidmaatschap aan het Bestuur tamelijk 

moeilijk zou maken. Aan de uitnoodiging, om op Maandag in Utrecht 
te komen, kon hij trouwens in October ook niet voldoen. Bovendien 
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waren, sedert hij KUYPER te Leipzig ontmoette, de bezwaren die hij 
had, om in het Bestuur der Marnix-Vereeniging te treden, geenszins 
verminderd, en ook KUYPERS laatste letteren hadden zijn besluit om 

VOor de hem aangedane eer te bedanken, bevestigd. "Wat", zoo 
vroeg hij in een brief aan KUYPER, "zal ik plaats nemen in een bestuur, 
dat volgens uw brîef, niets te besturen zal hebben?" 23). Op de 
eerste Bestuursvergadering, gehouden te Utrecht den 12den October 
1868, waarop tegenwoordig waren de Heeren KUYPER, VAN TOORE
NENBERGEN, TER HAAR en VAN BEECK CALKOEN, werd nu in plaats 
van Professor MOLL de Hoogleeraar BRILL te Utrecht benoemd 24). 
En deze nam de benoeming aan. De Bestuursleden waren dus nu 
allen Utrechtenaren 25). 

Deze eerste Bestuursvergadering gaf ook last tot uitvaardiging van 
het Programma, dat oorspronkelijk op April 1868 gedateerd was, 
maar thans de dagteekening van November 1868 verkreeg. De proef
bladen hadden gecirculeerd onder de Heeren, die zich in Februari 
bereid verklaard hadden hun naam aan de zaak te leenen. 

GROEN VAN PRINSTERER had destijds "het voortreffelijk programma" 
onmiddellijk met zijn handteekening terug gezonden. Het doel en het 
gewicht der onderneming waren daarbij z. i. in het volle licht ge
steld 26). Ook zijn vriend Or. L. R. BEYNEN prees "het uitnemend 
gestelde stuk" en sprak den wensch uit, dat het plan gelukken mocht 
en dat er door het ijverige streven van KUYPER weer nieuwe voorraad 
mocht worden aangevoerd voor den Geschiedvorscher om meer licht 
te verspreiden over de duistere beginselen der Nederlandsche Her
vorming 27). Zelfs KUYPERS oude leermeester Professor MATTHIAS 
DE VRIES, die tot op 1860 te Leiden ook onderwijs in de vaderlandsche 
geschiedenis had gegeven, liet niet na aan zijn amicissimus KUYPER 
te schrijven, dat hij met groot genoegen diens Programma gelezen 
had en volkomen bereid was zijn ingenomenheid met het doel der 
Marnix-Vereeniging openlijk te betuigen. Tot zijn leedwezen echter 
moest hij bezwaar maken het lidmaatschap te aanvaarden. Want of
schoon de contributie van f 10.- niet te hoog was, toch moest hij 
KUYPER ronduit bekennen, dat ze hem niet convenieerde bij het vele 
en vele, dat er thans reeds gedaan moest worden, en dat, bij steeds 
klimmende uitgaven en dalende inkomsten, tot beperking dwong. Nu 
kwam het Z.Hooggeleerde onbehoorlijk voor, de zaak bij het publiek 
aan te bevelen en zelf geen lid te worden. Hij zou daar een mal 
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figuur mee maken, en de zaak zelve, voor zijn gering aandeel, meer 
compromitteeren dan bevorderen. Verzekerd echter, dat KUYPER zich 
desondanks overtuigd zou houden van zijn hartelijke ingenomenheid 
met diens gewichtig en veelbelovend plan, wenschte hij hem den 

besten uitslag op zijn ijverige pogingen toe 28). 

Intusschen hadden twaalf mannen van naam in de wetenschappe
lijke wereld, als bewijs van instemming met het doel der Vereeniging, 

hun handteekening onder het Programma geplaatst, en ging dit nu 

als volgt in zee: 

PROGRAMMA DER "MARNIX-VEREENIGING". 

Wij veroorloven ons Uwe ondersteuning in te roepen voor een Ge
nootschap, dat zich onder den naam van "Marnix-Vereeniging" sedert 

1 October dezes j aars te Utrecht gevestigd heeft, met het doel om de 
oudste oorkonden van de geschiedenis der Nederlandsche Hervorming 

in geregelde volgreeks onder het bereik van deskundigen te brengen. 
Het zij ons daartoe vergund, U vooraf in korte trekken aan te 

geven, wat aanleiding tot deze stichting gaf. En dan meenen wij in 
meer algemeenen zin, U allereerst te mogen wijzen op de hooge 
vlucht die de bewerking van de geschiedenis der Hervorming bijna 
allerwege in de laatste halve eeuw genomen heeft. Twee oorzaken 
werkten daartoe samen. Eenerzijds toch moest de diepgaande be
weging der geesten in den schoot der Hervormde kerken van zelf tot 
een vernieuwd onderzoek van den oorsprong der Hervorming leiden, 
om Of het historisch recht van nieuwere denkbeelden te bepleiten 

Of juist in de geschiedenis zelve wapenen te zoeken ter afwering van 
wat anderen met den geest der Hervorming strijdig en voor den duur 

harer grootsche stichtingen gevaarlijk scheen. Het herzien van de 
geboorteacten der Reformatie werd hierdoor voor beide richtingen, 
hoezeer ook overigens in beginsel tegen elkander gekant, een gemeen
schappelijk belang. En waar in dier voege de godsdienstige beweging 

reeds zoo krachtig tot nauwkeuriger geschiedkundig onderzoek drong, 
moest andererzijds de omwenteling die omstreeks denzelfden tijd de 
geheele wetenschap der geschiedenis onderging, dit streven ten sterkste 
bevorderen. Immers men kan het zich niet verhelen, dat vooral ook 

de vroegere geschiedschrijvers der Kerk, ongevoelig voor het nog niet 
bewust geworden recht der kritiek, een gebrek aan nauwkeurigheid 
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van waarneming, aan diepte van opvatting, aan ernst en waarheidszin 

verraden, waardoor de betrouwbaarheid hunner voorstelling op het 
zachtst genomen zeer verdacht wordt. Bijna allerwege vond men 

vooral op dit gebied het getuigenverhoor willekeurig gestaakt. De 

macht eener door geen bronnenstudie gewaarmerkte overlevering bleek 

binnen de grenzen der Kerk nog verderfelijker dan daar buiten gewerkt 

te hebben, en vooral nu de staatkundige geschiedenis door uitzuive

ring, verbetering en verrijking allengs een gansch andere gedaante 

verkreeg, werd ook voor de kerken der Hervorming eene grondige 

herziening harer geschiedenis al meer een onafwijsbare behoefte. 

Geloof en wetenschap werkten dus gelijktijdig als krachtige drijf

veeren om aan de beoefening der kerkgeschiedenis een buitengewonen 

stoot te geven en ook op dit gebied tot een krachtsontwikkeling te 
nopen, gelijk geen vroeger tijdperk der Kerk die had gekend. 

Waarlijk grootsch zijn dan ook de uitkomsten waartoe die beweging 
heeft geleid. Bijna elke groote persoonlijkheid uit de dagen der Her

vorming bezitten we thans in frisch-gekleurde, scherp-geteekende 
beeltenis. Geheel voorbij geziene figuren staan in belangwekkende 

houding als nieuwe gestalten uit die heldeneeuw voor ons oog. Schier 

elke volkskerk heeft zich een waardiger monument van haren oor

sprong en haar verleden gesticht. Menig gewest, menige stad zelfs 

streeft in nauwkeurige teekening van haar vroeger kerkelijk leven de 

volkskerken op zijde. Voeg daarbij de uitmuntende uitgaven van de 

omvangrijke werken, waarin de stichters der Hervorming hun be

ginselen hebben neergelegd, de rijke verzameling van brieven die zich 

nog tel ken jare uitzet, de herdrukken van zeldzaam geworden vlug

schriften, het schitterend gewaad waarin de symbolische oorkonden 

der Hervorming thans voor ons liggen, en de nauwkeurige uitgaven 

van belangrijk handschrift, dat van bestoven en verbroddeld perka

ment in netten, helderen letterdruk is overgegaan, - en ieder gevoelt 

dat in geen vroegere periode de bewerking der kerkgeschiedenis in 
rijkdom van resultaten ook maar voor vergelijking met haar laatst 
doorloopen tijdperk vatbaar is. 

Jammerlijk bleef intusschen de Nederlandsche Kerk der Hervorming 

tot dusver in dit opzicht bij haar Duitsche en Engelsche, Fransche 

en Zwitsersche zusteren achter. De voorloopers der Hervorming, 

enkele middeneeuwsche persoonlijkheden, nu onlangs geheel de ge

schiedenis der Christelijke Kerk in deze landen tot op de 16e eeuw, 
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werden met zorg en talent bearbeid, een niet onbelangrijke verzame

ling van kerkelijke archieven werd aangelegd, de geschiedenis der 

Remonstrantie met frissche kleuren geteekend, de genealogie onzer 

belijdenisschriften met nauwkeurigheid beschreven, - maar hoe ver

blijdend deze levensteekenen ook waren, tot een degelijke grondige 

omwerking van de geschiedenis onzer Hervorming, in haar geheel 

genomen, kwam het niet. YPEY en DERMOUT schreven voor dat de 

omwenteling op het gebied der geschiedenis nog had doorgewerkt 

en geven vOOr de geschiedenis der eigenlijke Hervorming weinig meer 

dan ook vóór hen elk deskundige wist. VAN DER KEMP's geschrift was 

meer een pleidooi dan een geschiedkundig onderzoek. GLASlUS' en 

LORGION'S bewerkingen van dit tijdvak zijn naar hun eigen getuigenis 

te zeer van populairen aard, om de bestaande leemte aan te vullen. 
MONTIJN is voor de eerste periode nog alt ij d even arm aan stof als 

zijn voorgangers, en de bekende Tafereelen der Kerkgeschiedenis doen 

ons door hun frischheid van kleur en rijkdom van stof bij de teekening 

der 17e en 18e eeuwen slechts vermoeden wat wij ook voor de vroegste 

periode zouden verkregen hebben, zoo de bronnenkennis voor dit 

tijdvak even degelijke grondigheid had gedoogd. 

Moeten onze historiographen hiervan de schuld dragen? Wij ge
looven neen, want waar het zoo weinig aan goeden wil en rusteloozen 

ijver faalde, en wij toch sinds YPEY nauwlijks een schrede verder zijn 

gekomen, zal de uitspraak wel niemand ongerechtvaardigd schijnen, 

dat met de schrale gegevens die we vooralsnog bezitten, niemand een 

geschiedenis der Hervorming, dien naam waard, schrijven kon. Wat 

toch is het, wat men ons dusver voor geschiedenis onzer Hervorming 

heeft aangeboden? Men wijst u op enkele plaatsen, waar de refor

matorische beweging het eerst en het krachtigst is uitgebroken. Het 

verband onzer Hervorming met die van Duitschland en Zwitserland 

wordt in onzekere trekken meer aangegeven dan verklaard. Enkele 

episoden uit het leven van de leiders der beweging moeten u troosten 

over het gemis aan scherp-geteekende persoonlijkheden, waarin de 

geest van dien tijd zich heeft uitgesproken. En dit weinige, gestoffeerd 

met bloedplakkaten en verbanningsedicten, met de auto-da-fé's onzer 

martelaren en het lij den onzer vluchtelingen, wordt dan in breede 

staatkundige lijst gevat, en van de dagen van BRANDT af gedurig 

weer met andere hand overgeschreven, gegoten in een anderen stijl, 

in andere groepen ingedeeld, gekleurd met andere tinten, maar met 
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dat al zonder eenige wezenlijke verrijking van historische kennis, voor 
de geschiedenis onzer Hervorming uitgegeven. 

Het behoeft geen betoog, dat onder zulke omstandigheden alleen 

een vernieuwd en grondiger onderzoek der bronnen een betere toekomst 

kan voorbereiden. De vraag, wat zulk een onderzoek ons leveren zal, 

moet daarbij voorshands worden teruggewezen. Ook waar de uitkomst 

onbevredigd mocht blijken, zou ernstig onderzoek voor den geschied

schrijver plicht zijn geweest, en zullen we dus voortaan nog van een 

geschiedenis onzer Hervorming kunnen spreken, dan moet elke nieuwe 

bewerking dier geschiedenis ongetwijfeld door een ernstig en geregeld 
onderzoek harer bronnen worden voorafgegaan. 

Intusschen ligt het voor de hand dat een arbeid van zoo breeden 

omvang nauwlijks van één onzer geschiedschrijvers te wachten is. 
De archieven, waarover zulk een onderzoek zich zal moeten uitstrekken, 

zijn daartoe te talrijk en te verspreid: onze kerkelijke geschiedschrijvers 
zijn door ambtelijke verrichtingen te veel in hunnen tijd beperkt, 

om zulk een taak met eigen krachten te aanvaarden: en ook dan nog 

zou de beperktheid van het doel waarmede ieder voor zich de schat 

van oorkonden doorsnuffelde, de bekendheid met heur algemeenen 
toestand voor nog zeer langen tijd verdagen. 

Deze bezwaren nu meenden enkele vrienden onzer kerkgeschiedenis 

weg te kunnen nemen door de stichting een er Vereeniging, die ver
schillende krachten saamverbond en zich uitsluitend ten doel stelde, 

om de oorkonden van de vroegste periode onzer Hervormingsgeschiede
nis op te sporen, te verzamelen en in bruikbare uitgaven ter beschikking 

van deskundigen te stellen. "Marnix-Vereeniging" wenscht zij zich 

te noemen, omdat op de Synode te Emden (1571) aan den Heer 

van St. Aldegonde soortgelijke taak werd opgedragen, als zij thans 
aanvaardt. *) De voorloopige berichten die omtrent den staat der 

Londensche en Emdensche archieven, voor zoover ze op onze Kerk 

betrekking hebben, reeds zijn ingewonnen, geven genoegzame zeker

heid dat vooreerst althans de stof ter bewerking haar niet ontbreken 

zal. Bij genoegzame deelneming zou zij dan met de publiceering dier 
buitenlandsche archieven een aanvang maken, om allengs tot die der 

kerkelijke archieven van ons eig~n land over te gaan, en haar mandaat 

niet nederleggen, eer zij tot omstreeks 1600 t) een genoegzaam vol

ledige verzameling van kerkelijke oorkonden aan onze geschied
schrijvers had aangeboden. 
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Als Vereeniging zal zij slechts een navolging zijn van de Parker

Society die in Engeland, en de Société du Protestantisme die in 
Frankrijk voor soortgelijk doel zijn opgericht. Even als genoemde Ver
eenigingen meent ook zij met uitgave op ruime schaal te moeten be
ginnen, om eerst bij nadere bekendheid met het terrein, kieskeuriger 

in haar schifting te worden; en wat ze op haren weg ontmoeten mocht, 
dat niet in haar kader paste en toch van belang bleek, zal zooveel 

mogelijk aan andere Genootschappen door haar ter openbaarmaking 

worden afgestaan. 
Zij rekent daarbij op de ondersteuning van allen die àf in weten

schappelijk opzicht, àf uit geloofsbetrekking belang stellen in het 
roemrijk verleden onzer Hervormde Kerk. Gelijk uit onderstaande 
onderteekeningen blijkt, heeft het de stichters aanvankelijk niet aan 
bijval en betuiging van ingenomenheid met hunne plannen ontbroken. 

Maar ook een geringe geldelijke opoffering zullen velen zich wel voor 
het doel dat deze Vereeniging beoogt, getroosten willen, daar de 

afzet harer uitgaven op onze beperkte Hollandsche markt onmogelijk 
de aanzienlijke kosten van opsporing, copieering en drukken der 

oorkonden dekken kan. Het Bestuur neemt daarom de vrijheid ook U 
tot aansluiting en bevordering harer plannen uit te noodigen en biedt 
U daartoe een afdruk zijner Statuten aan. Zeer zullen wij ons ver
blijden zoo de kennisneming hiervan U, hetzij voor uzelven, hetzij 
voor de inrichting door U bestuurd, tot deelneming aan het lidmaat

schap der Vereeniging nopen mocht. Bijgaand biljet wordt U daartoe 
ter inteekening aangeboden, en zoo Uw belangstelling in ons streven 
U ook buiten het lidmaatschap tot nog krachtiger ondersteuning leiden 
mocht, zou het ons aangenaam zijn, zoo de invulling en onderteekening 
van het daartoe strekkend inschrijvingsbiljet ons hiervan het ver

blijdend bericht mocht brengen. 

Utrecht, November 1868. 

Het Bestuur der "Marnix-Vereeniging" 

G. GROEN VAN PRINSTERER, Eere-voorzitter. 

B. TER HAAR. 
W. G. BRILL. 
J. J. VAN TOORENENBERGEN. 
A. KUYPER. 
A. W. VAN BEECK CALKOEN. Secretaris-Thesaurier. 
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Ingenomenheid met het doel der "Marnix-Vereeniging" wordt 
gaarne betuigd door 

Or. N. BEETS, Predikant te Utrecht. 

Or. L. R. BEYNEN, Rector Gymn. te 's Gravenhage. 

Mr. C. W. J. Baron VAN BOETZELAER VAN DUBBELDAM. 

Or. J. I. DOEDES, Hoogleeraar te Utrecht. 

Or. R. FRUIN, Hoogleeraar te Leiden. 

Or. P. HOFSTEDE DE GROOT, Hoogleeraar te Groningen. 

Mr. H. J. KOENEN, Lid der Provo Staten V. Noord-Holland. 

Or. E. J. DIEST LORGION, Hoogleeraar te Groningen. 

Mr. H. E. MOL TZER, Hoogleeraar te Groningen. 

Or. J. J. VAN OOSTERZEE, Hoogleeraar te Utrecht. 

Or. L. W. E. RAUWENHOFF, Hoogleeraar te Leiden. 

Or. J. G. DE HOOP SCHEFFER, Hoogleeraar te Amsterdam. 

*) Acta Syn. Emd. art. 48. 
t) Om het verschillende verloop der kerkelijke beweging binnen- en buiten

lands is een juister bepalen van den terminus ad quem ondoenlijk. 

In December 1868 werden exemplaren van dit fraai gestileerd Pro

gramma, benevens de Statuten en inschrijvingsbiljetten, ter versprei

ding toegezonden aan belangstellenden in de voornaamste plaatsen 

des Rijks. In 's Gravenhage b.v. werd Or. BEYNEN tot de verspreiding 

uitgenoodigd. Hier ontving echter ook Mr. GROEN VAN PRINSTERER 

een pakket, om als Eerevoorzitter kennis te kunnen nemen van den 

voortgang der werkzaamheden en in de gelegenheid te zijn belang

hebbenden tot medewerking op te wekken. Het aantal exemplaren 

voor elk pakket was door Or. KUYPER opgegeven 29). 

Na drie maanden blijkt evenwel, dat het verkregen aantal leden 

hoogstens op 50 te schatten is. Dan betoogt Or. KUYPER de nood

nkelijkheid om de opwekking tot meerdere deelneming op te dragen 

aan een Uitgever, als daartoe beter in staat dan de Vereeniging. En 

nu wordt heer Heer FREDERIK MULLER hiervoor aangezocht. Beter 

keus had men moeilijk kunnen doen. Deze boekhandelaar-antiquair 

toch was een wetenschappelijk uitgever van den eersten rang. Boven

dien paarde hij aan een oprechten geest een vroom gemoed 30). In 

de Bestuursvergadering van 23 Juni 1869 ten huize van Dr. KUYPER 

verklaart de heer MULLER zich ook bereid tot het bezorgen der uit

gaven en verdere verspreiding. Maar daarbij stelt hij op den voor-
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grond het uitgeven van een belangrijk geschrift als inleiding. Met 

name heeft hij op het oog de publicatie van het Handschrift van 

RUYTINCK, in het archief van de Nederduitsche Gereformeerde Ge

meente te Londen aanwezig. Hij belooft nu te zuIlen onderzoeken of 

en op welke wijze dit werk voor de copieering te verkrijgen zou zijn; 

want daaraan blijken groote moeilijkheden vast te zitten 31). Zijn 

bemoeiingen hebben dan ook niet het gewenschte resultaat. Op de 

Decembervergadering toch van 1869 legt Or. KUYPER een schrijven 

over van Or. GEHLE, predikant der HoIlandsche Gemeente te Londen, 

met de teleurstellende mededeeling, dat de Kerkeraad er bezwaar in 

vindt RUYTINCKS manuscript over te zenden, vreezende dat, evenals 

vroeger, het langer zou uitblijven dan men gerechtigd zou zijn toe 

te staan. Het behoorde dan nu ook onder die handschriften welke 

"by a legal deed" in de custodie van de corporatie van Londen waren. 

Or. GEHLE adviseert daarom, liever iemand uit HoIland over te zenden 

met dat soort van werk bekend, in de geschiedenis niet geheel on

ervaren en vaardig in het lezen van oude handschriften. De Kerkeraad 

zal hem dan gaarne vrijen en onbelemmerden toegang tot Guildhall 

en de Bibliotheek bezorgen en, zoo noodig, van dienst en tot hulp 

zijn 32). Door Ds. VAN TOORENENBERGEN wordt nu machtiging ge

vraagd en verkregen ten einde om te zien naar een geschikten persoon 

om de overschrijving in loco te verrichten. En aangezien hij gaarne 

aan den werkzamen zoon van den pas ontslapen Ds. DE LIEFDE 

eenigen arbeid verschaft, treedt hij met den heer J. B. DE LIEFDE te 

Londen in onderhandeling tot het verkrijgen van copyen. Maar de 

door dezen bedongen prijs is zóó hoog, zóó Engelsch, dat het de 

finantieele krachten der Vereeniging verre te boven gaat 33). 

Ondertusschen had de Londensche Kerkeraad enkele andere ma

nuscripten al sinds eenigen tijd ter leen afgestaan, en in het voorjaar 

van 1870 was de copieering daarvan zóó ver gevorderd, dat men toen 

een aanvang kon maken met het ter perse leggen van de gecopieerde 

handschriften. Besloten werd de uitgave van de Werken der Marnix

Vereeniging te doen geschieden in drie Seriën, waarvan de eerste 

Kerkeraadsprotocollen, de tweede Synodale Acten, de derde Memoriën 

en Brieven bevatte. Druk, papier enz., gelijk aan het werk van Pro

fessor DOEDES "De Leer der Zaligheid", werden in overleg met 

FREDERIK MULLER vastgesteld 34). Van de wijze van uitgave was eerst 

aan den Eere-Voorzitter, Mr. GROEN VAN PRINSTERER, een proeve ter 
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beoordeeling gezonden 35). De Hoogleeraar BRILL verklaarde zich 
bereid tot het corrigeeren van drukproeven 36). De boekhandelaars
firma KEMINK EN ZOON zou zorgen voor het drukken en verzenden 37). 
Nog werd besloten het portret van MARNIX op den omslag der Werken 
in medaillon te doen plaatsen 38). Een photographie van het pas 
opgerichte standbeeld van MARNIX, gebeiteld door den Vlaamschen 
beeldhouwer CHARLES VAN OEMBERG, werd daartoe welwillend afge
staan door den heer CHARLES RAHLENBECK te Brussel 39), die met 
Dr. H. GEHLE te Londen, Kirchenrath N. VIËTOR, predikant te Emden, 
en Ds. SCHRÖDER, predikant der Eglise Reformée Française te Frank
furt alM. tot de correspondeerende leden der Marnix-Vereeniging be
hoorde 40). In de uitgave der Werken zoekt men het portret echter 
tevergeefs. 

In den zomer van 1871 verscheen het eerste deel der eerste Serie, 
uitgegeven door Dr. A. KUYPER. Het bevat de Kerkeraadsprotocollen 
der Hollandsche Gemeente te Londen van 10 November 1569 tot 
Mei 1571, woordelijk gereproduceerd naar het oorspronkelijke hand
schrift, dat niet naar "Guildhall" overgebracht, maar in de consistorie
kamer van "Austinfriars" gebleven was. Overeenkomstig den regel, 
door de Marnix-Vereeniging aangenomen, om de archiefstukken 
zonder aanmerkingen uit te geven, werden slechts hier en daar enkele 
verouderde woorden verklaard. Het is een kloek deel van ruim 300 blad
zijden, verrijkt met een alphabetisch Register, dat voor de genealogie 
van talrijke Nederlandsche geslachten goede diensten kan bewijzen. 
Het werk verplaatst ons midden in het leven der Londensche Gemeente. 

Nu had KUYPER aan de hand van deze oorspronkelijke bescheiden 
reeds in jaargang 1870 van "Voor 300 jaren" het leven en streven 
dier gemeente ons op populaire wijze als voor de oogen geschilderd. 
en alzoo het dor geraamte dezer kerkgeschiedenis tot vleesch en bloed 
doen komen, om daarmee aanstonds het bewijs te leveren, dat de 
Marnix-Vereeniging werkelijk documenten van blijvende waarde aan 
het licht bracht. Wie deze schets las, wist dan ook reeds, hoeveel er 
in die Hollandsche Gemeente te Londen omging; maar men moet 
toch de notulen zelve lezen, om zich een juiste voorstelling te kunnen 
maken van den ernst, den ijver, waarmee de Kerkeraad handelde, en 
va11 de menigte kwestiën, waarin hij te beslissen had, en om te ge
voelen "hoezeer onze lauwheid van geest door de nooit wijkende 
volharding onzer vaderen wordt beschaamd" 41). 
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Toen dit eerste werk verschenen was overwoog het Bestuur der 

Marnix-Vereeniging, wat haar nu verder te doen stond. Na discussie 

werd besloten de uitgave van de Kerkeraadsprotocollen der Londensche 

Gemeente te staken, en thans de Acten van de Colloquia der Neder
landsche Gemeenten in Engeland, van 1575 tot 1609 openbaar te maken 

onder Serie IJ. Ds. VAN TOORENENBERGEN verbond zich om voor deze 

uitgave te zorgen 42). En inderdaad verscheen het eerste stuk daarvan 

reeds in 1872. In dit minder lijvig boekdeel vond men het kerkelijk 

en ook het burgerlijk leven der vluchtelingen, die in Engeland bij 

den aanvang van den tachtigjarigen oorlog vrijen godsdienst en brood 

zochten, zonder opsiering door hun eigen hand geteekend. Hunne 

verhouding tot de regeering van Koningin EUSABETH; hunne ge

wijzigde betrekking tot de Kerk van Nederland; het merkwaardig 

kerkelijk tucht- en boetestelsel, waaronder zij leefden en waarin de 

geest van À LASCO herkenbaar is, - dat alles staat hier in volle 

middagklaarheid. En bij het raadplegen van den Index trekken aan

stonds tal van belangwekkende bijzonderheden onze aandacht, als 

daar zijn: een censuur over de Watergeuzen; het besluit tot invoering 

van de Psalmen van DATHEEN in Engeland; de bespreking van een 

NederIandsche Bijbelverklaring en van de verkiezing van de Dienaren. 

Ouderlingen en Diakenen, en zooveel meer. 

Wegens de belangrijkheid der voorhanden stof is het Bestuur der 

Marnix-Vereeniging te rade geworden dit deel der Werken uit te 

breiden 43). Daardoor liet de uitgave van het tweede stuk, dat de 

Acten bevat van 1612-1624 (met een aanhangsel, bevattende extract

acten tot 1706) op zich wachten tot 1875 en moesten toen nieuwe 

titels en een nieuw Register, over de beide stukken loopende, worden 

afgeleverd. Volgens J. H. HESSELS laat deze uitgave, wat volledig

heid en nauwkeurigheid betreft, nogal wat te wen sc hen over 44). 
Gelukkiger was VAN TOORENENBERGEN met de uitgave van Ruytinks 

Geschiedenis der Hollandsche uitgewekenen, ofschoon het heel wat 

voeten in de aarde had, eer men het manuscript in handen kreeg. Tot 

verkrijging van dit stuk, in de Dutch Library Guild Hall berustende, 
braken de heeren VAN TOORENENBERGEN en KUYPER Dr. GEHLE bijna 

het hoofd 45). En als deze hun dan eindelijk de toezegging heeft 

gedaan het te zullen zenden, maar het toegezegde toch nog maar 

steeds uitblijft, dan ontvangt KUYPER een officieele machtiging van 

het Bestuur, om daarmee naar Londen te gaan en alle zoodanige 

c 
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maatregelen te nemen als noodig zijn ten einde het bedoelde hand

schrift te bekomen 46). Te Londen bespreekt hij de zaak dan uitvoerig 

met Dr. GEHLE, en regelt hij ook alles voor de toekomst. Het blijkt 

nu, dat het manuscript 20 December 1871 door tusschenkomst van 

Zr. Ms. Gezant te Londen is afgezonden, onder voorwaarde dat het 

daar 20 Februari 1872 terug zal zijn 47). Met het oog hierop schrijft 

KUYPER aan VAN BEECK CALKOEN: "We zuIlen successievelijk het 

gansche archief krijgen, maar, maar het kost bij den kerkeraad veel 

moeite en alles zal er vanaf hangen, of we ditmaal flink bij de pinken 

zijn en hun suspicie beschamen. Hun suspicie is, dat we het niet voor 

20 Febr. zullen terugzenden, en dan zullen ze wel verlenging van 

termijn toestaan, maar bij nieuwe aanvraag kan dat de zaak uiterst 

bemoeilijken. Vriendelijk en dringend vraag en verzoek ik u daarom 

zoo ernstig mogelijk: doe wat kan gedaan worden, opdat jedenfalls 

het stuk voor 20 Februari terugga. Onze wat buitengewone inspanning 

zal heerlijke vruchten voor de toekomst dragen. AI moest ge voor het 

tweede deel een copiist nemen 48), waarom niet? Later tobben we 

te meer. Dit nog, maar secre/e, GEHLE zal ons uit Engeland een gelde

lijke bijdrage voor ons fondsje zenden" 49). 

Deze alarmkreet van KUYPER hielp. De copieering geschiedde 

vliegensvlug en de terugzending vond plaats op 22 Februari 50). Op 

de Bestuursvergadering van 24 Juni d. a. v. verklaarde de heer VAN 

TOORENENBERGEN zich bereid de uitgave op zich te nemen en een 

gedeelte nog in den loop van 1872 het licht te doen zien. En wel lukt 

het hem niet zóó vlug, maar in 1873 komt dan toch het geheele boek 

gereed onder den titel: Gheschiedenissen ende Handelingen die vor

nemeliek aangaen de Nederduytsche Natie ende gemeynten, wonende 

in Engelant ende int bysonder tot Londen, vergadert door Symeon 

Ruytink, Caesar Calandrinus ende AemiIius van Culemborgh, Dienaren 

des GodIieken Woords, uitgegeven door J. J. van Toorenenbergen, 1873. 

Het voorbericht is gesteld in opgewekten toon: "Het gebeurt maar 

zelden", zoo lezen we daar, "dat de uitgever van oude archiefstukken 

op eene algemeene belangstelling en een wijden kring van lezers voor 

zijn werk durft rekenen. Wij zijn in dat gelukkig geval, terwijl wij 

de .,Gheschiedenissen ende Handelingen van de Nederduytsche Natie 

ende Gemeynten, wonende in Engelant en in 't bysonder tot Londen" 

aan de drukpers overgeven. Dit werk, waaraan de aanwezigheid in 

H. S. in het archief van de Nederduitsche Gereformeerde Gemeente te 
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Londen hier te lande bij de beoefenaars van de kerkelijke geschiedenis 
wèl bekend was, en welks uitgave daarom sedert lang begeerd werd, 
heeft niet het afschrikwekkend aanzien van eene verzameling van 
protocoIlen of notulen, die alleen voor den navorscher van het vak 
bijzondere aantrekkelijkheid hebben kan. Het is goed geschreven en 
rijk tevens aan belangrijke bijzonderheden. Immers de oudste handels
betrekkingen tusschen de Nederlanden en Engeland en de politieke 
voorrechten, onzen voorvaderen, van de 14e eeuw af, aan de Engelsche 
kusten verleend, worden hier in het licht gesteld, waaruit blijkt, dat 
reeds lang vóór de Reformatie eene broederschap van NederIandsche 
kooplieden in Engeland bestond, door gemeenschappelijke belangen 
tegen den afgunstigen naijver van den Engelschen handel nauw ver
eenigd. Voor ons oogmerk van nog meer belang zijn de nauwkeurige 
berichten, die hier voorkomen aangaande de lotgevallen van de "ghe
vluchte Christenen", die van Keizer Karels tijd (1550) af, naar Enge
land geweken zijn, "om te mogen genieten de ruste der consciëntie 
ende d'oeffeninghe van den waren Godsdienst", en inzonderheid van 
de gemeente te Londen, door Festus Hommius te recht genoemd "de 
moeder en stichtersche van de Gereformeerde Kerken in Nederland". 
Het is een hartverheffend schouwspel, hoe die vluchtelingen, na 1567 
in grooten getale vermeerderd, daar hebben standgehouden in de be
lijdenis van het zuivere Evangelie, zonder dat zij vreemdelingen werden 
in het vaderland, in welks lief en leed zij bleven deelen. Hunne ver
houding tot de Kerk van Engeland, onder welker hoede en super
intendentuur zij gesteld werd, toont, hoe merkwaardig het is dat op 
den huidig en dag nog eene betrekkelijk zelfstandige gemeente met 
Nederduitsclle prediking in Brittanje's hoofdstad is in stand gebleven. 
In hetgeen daaromtrent vermeld wordt vindt het zijne opheldering, 
hoe slechts zelden, als in 1581, afgevaardigden van de Engelsche 
Gereformeerde gemeenten in de Nederlandsche Synoden hebben zitting 
genomen, en vooral is het belangrijk, hier opgehelderd te vinden, wat 
VOETlUS verhaalt in de Politica Eeclesiastiea lIl, Tom. 4, p. 359, seq. 
omtrent den afgevaardigde van die Gemeenten, die in de Dordrecht
sche Synode van 1618 geen zitting heeft kunnen verkrijgen anders 
dan "in subselUo aliquo, sed tantum auditor et spectator". Wat daar
van de reden was, schrijft de scherpzinnige man, "mihi non liquet, 
nee eonjectare ficet, nee possibile est inquirere". Welnu, dit is niet 
meer onmogelijk na de verschijning van dit deel der Werken van de 
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Marnix-Vereeniging, evenmin als nu langer iets van de betrekking 
tusschen de Nederlanders in Engeland en die "van herwaarts over" 
in het duister blijft. Het wordt hier alles zoo helder als glas" 51). 

Overeenkomstig den wensch van Or. GEHLE werden van de uit
gegeven Werken zes exemplaren naar Londen gezonden voor de leden 
van het Consistorie aldaar 52). Ook was reeds in 1871, op voorstel 
van Dr. KUYPER besloten, een tiental exemplaren der Werken te zenden 
aan FREDERIK MULLER en H. HÖVEKER &: ZOON te Amsterdam, 
MARTINUS NljHOFF te 's Gravenhage en J. L. BEYERS te Utrecht, ten 
einde ze in den handel te brengen; in Europa voor f 11.-, daar
buiten voor f 7.- het eerste deel van Serie I. De prijs van het eerste 
deel der tweede Serie werd voor den boekhandel op f 4.- bepaald 53). 
Nog vonden in 1873 twee voorstellen van Or. KUYPER instemming, 
lOom de Werken der Vereeniging door middel van openbare boek
verkoopingen van de hand te doen, en 20 om de groote Bibliotheken 
van Europa met het doel en de Werken der Vereeniging in kennis 
te stellen en op te wekken tot deelneming. Professor BRILL bood 
bereidwillig aan, den daartoe rond te zenden brief te ontwerpen in 
de Fransche taal 54). Kamerlid geworden, doet Dr. KUYPER in 1874 
ook het voorstel, een verzoekschrift tot den Minister van Binnen
landsche Zaken te richten om een som van f 300.- 's jaars ten be
hoeve der Marnix-Vereeniging beschikbaar te stellen uit een post der 
Staatsbegrooting voor subsidiën aan wetenschappelijke ondernemingen. 
Het voorstel wordt aangenomen, maar het Ministerie beschikt af
wijzend op de aanvrage 55). Als lid der Tweede Kamer wendde KUYPER 
ook zijn invloed aan, om, toen TER HAAR aftrad als Hoogleeraar, 
Ds VAN TOORENENBERGEN benoemd te krijgen voor den leerstoel der 
kerkhistorie te Utrecht, maar deze doorsnuffelaar van de oude biblio
theken werd gepasseerd voor BEETS, die volgens zijn eigen verklaring 
reeds te oud was om zich nog te begeven tot bronnenstudie 56). 

Op hetzelfde oogenblik echter, dat VAN TOORENENBERGEN wist, hoe 
KUYPER openlijk voor zijn professoraat ijverde, liep hij rond, om altijd 
over "die Kuyper" te klagen 57). Trouwens, reeds in 1868, tien dagen 
na de eerste Bestuursvergadering der Marnix-Vereeniging, schrijft 
hij aan GROEN: "Kuyper voert een theorie van kerkregeering in zijn 
schild, die onze Gereformeerde Kerk in haar hartader kwetst" 58). 
Een jaar later, als KUYPER zijn journalistieken arbeid aan De Heraut 
van Dr. SCHWARTZ begonnen is, schrijft VAN TOORENENBERGEN aan 
,.;, St, 3-m. VI 7 
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VAN BEECK CALKOEN, met zinspeling op KUYPER'S lezing over "Een

vormigheid, de vloek van het moderne leven": "Onze ijverige Directeur 

schijnt nog altijd in het onzekere te zijn omtrent zijne roeping. Hij is 

thans waarlijk overladen van allerlei besogne: en welke drukke be

sogne! Het schijnt "de vloek der eenvormigheid" te zijn van den 

modernen tijd, dat een rustig afdoen van een begonnen werk niet 

meer kan plaats hebben. Men vergunne mij uit de mode te zijn en 

te blijven" 59). Als het le vel der Werken van de Marnix-Vereeniging 

den naam van KUYPER als bewerker draagt, vraagt hij VAN BEECK 

CALKOEN, of het wel gewenscht is, wanneer iemand meer bijzonder 

eenig werk voor zijn rekening nam, dien naam op den titel te drukken. 

"Het is toch", schrijft hij, "wel te voorzien, en wel te wenschen, dat 

niet één persoon alleen zal uitgeven. Non omnia possumus omnes. Ik 

zou het wenschelijker vinden, dat de namen der bewerkers alleen op 

den Index voorkwamen. Het geeft aan de zaak dus een meer collectief 

karakter. - Tenminste voor mij zelven zou ik het zóó begeeren, 

wanneer het mij vergund wordt, naar mijn wensch, de "Geschiede

nissen van Ruytinck" en het archief van Embden uit te geven" 60). 
En als dan de verschijning van het dagblad De Standaard is aange

kondigd, met Dr. KUYPER als hoofdredacteur, lezen we van VAN 

TOORENENBERGEN aan CALKOEN deze zuur-zoete woorden: "Ik hoop, 

dat het mij vergund zal zijn den druk van Ruytinck te bezorgen. 

Waarschijnlijk zal de uitgave van het Dagblad te Amsterdam mij 

althans dit genoegen verschaffen" Rl). Eindelijk, als KUYPER den 

Kamerzetel voor Gouda aanvaard heeft, lucht VAN TOORENENBERGEN 

daarover aldus zijn hart aan VAN BEECK CALKOEN : "Ik verlang zeer 

naar eene bijeenkomst van het Bestuur. - Met Ds. Kuyper zal ik 

daaromtrent in overleg treden: als ik van den indruk zal bekomen 

zijn, dien zijn deseenslIs ad inferos op mij maakt" 62). 
Hoe gansch anders liet GROEN VAN PRINSTERER zich uit, de Eere

Voorzitter der Marnix-Vereeniging. KUYPERS medewerking aan De 

Heraut noemde hij in 1869 een aanwinst voor onze periodieke druk

pers (3). In 1872 schreef hij: "De Standaard met een voortreffelijke 

Redactie, is een macht in het land" 64). Toen de hoofdredacteur van 

het jeugdige dagblad als gekozen Kamerlid uit de bus kwam, ver

klaarde GROEN: "Wat Dr. Kuyper doen zal, is mij althans onbekend. 

Hij alleen is ter eindbeslissing bevoegd, en ik althans zal berusten 

in het, door den genialenen desniettemin niet op eigen wij sheid 
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afgaand en leider te nemen besluit" 65). En toen KUYPER in zijn ver

kiezing een roepstem Gods hoorde, die hij niet ongehoorzaam mocht 

zijn, schreef GROEN: "Dr. Kuyper heeft, door aanvaarding van het 

lidmaatschap der Tweede Kamer, niet zonder alleszins verklaarbaren 

gemoedsstrijd, volens nolens, gedaan wat aan zeer velen voor Staat 

en Kerk wenschelijk en om den geheelen providentieelen loop der 

antecedenten, nu althans, plicht scheen" 66). 

KUYPER zag zich nu ook verplicht het Directeurschap der Marnix

Vereeniging neer te leggen. De redenen, welke hem daartoe noopten 

deelde hij in de Bestuursvergadering mede. Welke die redenen waren 

wordt er in de notulen niet bij vermeld, Maar ze lagen ongetwijfeld 

in zijn blijkbare bestemming om de hoogste volksbelangen te be

hartigen in Kerk en Staat; gelijk hij dan ook aan HERMAN DAL TON 

mededeelde, dat dit de reden was, waarom hij tot zijn eigen, grooten 

spijt, moest afzien van zijn voornemen om het leven van À LASCO te 

beschrijven 67). Nu kan men het bejammeren dat KUYPER, die ge

makkelijk een der eerste en vruchtbaarste kerkhistorici had kunnen 

worden, door practischen arbeid genoopt, zijn uitnemend talent voor 

geschiedvorsching in een zweetdoek heeft moeten begraven. Daar

tegenover echter staat, dat hij nu meer dan kerkhistoricus, immers 

kerkreformateur is geworden, en in plaats van geschiedenis te schrijven, 
geschiedenis heeft gemaakt. Ook blijft het zijn eere, het initiatief te 

hebben genomen tot stichting van de Marnix-Vereeniging. Eenmaal 

opgericht, kon deze Vereeniging nu ook evengoed onder andere leiding 

haar arbeid voortzetten, zooals trouwens gebleken is in Ds. VAN 

TOORENENBERGEN, die op 28 October 1874 het Directeurschap van 

KUYPER overnam. Intusschen bleef KUYPER Bestuurslid. En in plaats 

van Prof. TER HAAR, die als zoodanig bedankt had, werd Ds. M. 

COHEN STUART benoemd, die reeds ten vorigen jare, bij gelegenheid 

van zijn bezoek aan de Algemeene Vergadering der Evangelische 

Alliantie in Amerika, aldaar de Marnix-Vereeniging had bekend ge

maakt en voor haar werkzaam was geweest, ook door het opzoeken 

van handschriften 68). Zoowel de naam van COHEN STUART als die 

van TER HAAR staat met die der andere Bestuursleden afgedrukt 

onder het Fransche Prospectus, dat bestemd was voor H.H. Biblio

thecarissen, en - laat genoeg! 0- pas in December 1874 verscheen. 

Het luidde aldus: 

"Les soussignés ont I'honneur de fixer votre attention sur une 



I, 

100 DR. J. C. RULLMANN 

publication qui est en train à Utrecht. Il y a peu d'années il s'est 
établi dans cette ville une Société qui, sous Ie nom de Société-Marnix, 
se propose de publier les documents servant à éclaircir les origines des 
Eglises réformées des Pays-Bas, en premier lieu de celles qui, pour se 
soustraire aux persécutions, ont émigré en Angleterre et en Allemagne. 

,,11 ne sera nécessaire de démontrer devant vous, Monsieur, I'intérêt 
d'une telle publication. En effet, la connaissance exacte des commen
cements et des premières manifestations du mouvement réformatoire 
dans les Pays-Bas est indispensable pour que nous avons enfin une 
histoire suffisamment précise et vérifiée de la Réformation dans notre 
pays. Dès que les éléments de cette histoire seront mis au jour, les 
historiens en pourront profiter pour remplir une lacune regrettable 

dans l'histoire générale de la Réformation. 
"Les ouvrages de notre Société se divisent en trois Séries, dont la 

première conti end ra des protocoles de Consistoires, la seconde des 
actes synodaux, la troisième des mémoires et des lettres. Déjà il a 
paru, chez les libraires-éditeurs Kemink et fils à Utrecht, un volume 
dans chacune de ces Séries: les Protocoles du Consistoire de l' Eglise 
hollandaise à Londres (1569-1571), édités par M. Ie Or. A. Kuyper, 
ci-devant ministre à Amsterdam, maintenant membre de la seconde 
Chambre des Etats Généraux; Les aeles des colloques des Eglises 
néerlandaises en Angleterre (1575-1609), par M. J. J. van Toorenen
bergen, ministre à Rotterdam. Enfin, une Histoire des Réformés néer
landais en Angleterre, écrite par S. Ruytinck, qui entre 1601 et 1624 
fut ministre de l'Eglise néerlandaise de Londres, - éditée par Ie même 

ministre de Rotterdam. 
"Pour que nous atteignions Ie but que nous nous sommes proposé, 

il faut que nos publications soient partout à la portée des savants. 
C'est pour celà que nous prenons la liberté de vous inviter à vous 
en procureur un exemplaire pour la bibliothèque dont la diredion 
vous est confiée, et à fixer à votre tour I'attention des savants SUf 

nos travaux. L'exiguité de nos revenus nous empêche de vous offrir 
dès-à-présent un exemplaire gratis. Toutefois comptant sur I'intérêt 
que vous portez aux pro grès de la science en général et de l'histoire en 
particulier, nous nous flattons que notre démarche portera quelque fruit". 

Inmiddels was Ds. VAN TOORENENBEROEN in bezit gekomen van 
een Catalogus in handschrift van de Brieven, in het archief der Her
vormde Gemeente te Londen aanwezig. Dit stuk werd tegen betaling 
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der kosten door de Marnix-Vereeniging overgenomen. Naar aanleiding 

daarvan stelde VAN TOORENENBERGEN voor, een bloemlezing uit de 

Reformatorische Brieven, zoowel uit het Londensche als uit het 

Emdensche archief in de Werken der Vereeniging uit te geven. Z.Eerw. 

wilde daarvoor persoonlijk naar Emden gaan, ten einde het archief 

te doorzoeken en ten gebruike in ontvangst te nemen, wat voor de 

Werken der Marnix-Vereeniging van waarde zou kunnen zij n 69). 

In de Hollandsche Gemeente te Londen werd wegens het emeritaat 

van Dr. GEHLE in 1874 de zoon van Ds. ADAMA VAN SCHELTEMA 

predikant. Vóór zij n vertrek had VAN TOORENENBERGEN met hem een 

mondgesprek en bood hij hem een exemplaar van de werken der 

Marnix-Vereeniging aan, om hem op de hoogte te brengen 70). Maar 

desniettegenstaande werd de toezending der Verzameling van Brieven 
uit het Londensche archief geweigerd 71). Vandaar dat men zich nu 

bepaalde tot de uitgave van stukken uit het Emdensche archief. En 

zoo verscheen dan in 1876 als Serie I, dl. 11 Stukken betreffende de 
Diaconie der vreemdelingen te Emden 1560-1576, uitgegeven door 

j. J. VAN TOORENENBERGEN. In het voorbericht dankt deze in het 

bijzonder het correspondeerend medelid, den Hoog Eerwaarden Heer 

Kirchenrath N. VIËTOR, voor al de medewerking door hem tot deze 

uitgave verleend. Tot de belangrijkste oudheden uit het tijdperk der 

stichting van de Nederlandsche Hervormde Kerk rekent VAN Too
RENEN BERGEN de oorkonden van de Diaconie der Vreemdelingen te 

Emden, door welke onze vaderen, vooral in de jaren van het schrik

bewind van ALVA, zoo belangrijk zijn "getroost" en geholpen, toen 

zij in den vreemde hun leven trachtten te redden. Die stichting te 

doen kennen in haar werkzaamheid ten behoeve der Nederlandsche 

Gereformeerde ballingen was het doel van deze uitgave. Daartoe 

ontving men hier: 10 uit het Protocol van de Diaconie der Vreemde

lingen, de Inleiding, waarin hare stichting en haar oorspronkelijk doel 

wordt verhaald, en de lijst der Diakenen, tot het jaar 1626; 20 opgaaf 

van de ontvangsten der Diaconie van het jaar 1560-1576; 30 de 

lijsten van de bedeelden van 1569 tot 1576, en 40 enkele bijlagen, 

uit de acten van den Kerkeraad der Gereformeerde Gemeente, be

treffende de Diaconie en de Watergeuzen en uit de oude Emdensche 

kerkordening, waaraan een historisch bericht omtrent de verdere lot

gevallen der instelling is toegevoegd. Het is zeker geen geringe ver

dienste van den geleerden bewerker, dat ongeveer 1700 namen van 
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uitgewekenen, die de extra-ordinaris bedeeling genoten, hier in een 

alphabetische orde zijn opgenomen, veelal met aanwijzing van hun 

stand en de plaats hunner afkomst. Met belangstelling zal menigeen 

hier den naam van zijn geslacht vinden, terwijl ook menige bijzonder

heid aan het licht wordt gebracht omtrent den gedenkwaardigen tijd, 

waartoe deze stukken behooren, toen de schuilplaats Emden bij voor

keur het Pella dier dagen werd genoemd. 
Op de Bestuursvergadering der Marnix-Vereeniging van 7 Februari 

1877 deed Ds. VAN TOORENENBERGEN mededeeling van het aanbod, 

gedaan door Ds. H. Q. JANSSEN van St. Anna ter Muiden, om 

verschiIlende stukken, op de reformatie in Vlaanderen betrekking 

hebbende, gereed te maken voor de opneming in de Werken der 

Marnix-Vereeniging. Dit aanbod werd aangenomen en men besloot 

Ds. JANSSEN voor zijn arbeid een honorarium toe te leggen van f 5.
per vel druks. Deze predikant stond bekend als een liefhebber van 

archiefstudie. Hij ordende en b'f.eschreef zelfs het oud-synodaal archief. 

Als kerkhistoricus van welgevestigd gezag had hij vooral verdienste 
ten opzichte van Vlaanderen. Zijn van den aanvang af gewaardeerd 

werk De Kerkhervorming te Brugge uit 1856, breidde hij in 1868 uit 

tot De Kerkhervorming in Vlaanderen, historisch geschetst meest naar 
onuitgegeven bescheiden, dat over deze stof het standaardwerk bleef. 

Sinds bleef zijn oog scherp gevestigd op alles wat met die kerk

hervorming in betrekking staat: het onderwerp was hem dierbaar 

geworden. Wat hem ter kennis kwam in verband met dat onderwerp, 

hij hield er nauwkeurig aanteekening van en verzamelde het naarstig 

bijeen. En door het Bestuur der Marnix-Vereeniging in staat gesteld 
om de in zijn bezit zijnde bescheiden in hare Werken openbaar te 

maken, gaf hij nu als een bijvoegsel tot zijn bekend gelijknamig 

hoofdwerk als Serie lIl, deel III: Bescheiden aangaande de Kerk
hervorming in Vlaanderen uit. Zij behelzen menige van elders on

bekende bijzonderheid betreffende personen, wier namen en werken 

gelijke vermaardheid hebben verworven in de beide Nederlanden. 

Met H. Q. JANSSEN gaf VAN TOORENENBERGEN als 2e deel van de 

3e serie in 1878: Brieven uit onderscheidene kerkelijke archieven Jler
zameld, bevattende brieven van en over MODET, VAN HAEMSTEDE en 

anderen uit het archief van de Kerkeraad te Emden, voorzoover die 

niet waren medegedeeld in MEINERS Oost-Frieslands Kerkgeschiedenis. 

en van HENDRIK VAN DEN CORPUT aan ARNOLDUS CORNELII uit het 
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archief der Nederduitsch Hervormde Gemeente te Delft, in 1880 ver
volgd als deel IV met brieven van WERNERUS HELMICHlUS aan 
ARNOLDUS CORNELII, en van 1882-'87 als deel V met brieven uit 
de kerkeraadsarchieven van Keulen en van Delft (0. a. van TAFFIN. 
KUCHLINUS, SEU, FONTANUS en de zoo moeilijk te oncijferen minuten 
van brieven van ARNOLDUS CORNELII CROESE aan het Delftsch archief 
vermaakt). Wel mochten de bewerkers deze briefwisseling van zooveel 
invloedrijke personen een der voornaamste bronnen noemen, waaruit 
de rechte kennis van de zaken, die de toekomstige schrijver van de 
geschiedenis der vestiging van de Gereformeerde Kerken in Nederland 
zal te beschrijven hebben, moet worden geput. Voor dat tijdvak is die 
bron inderdaad onmisbaar, omdat toen zooveel in het geheim moest 
worden behandeld van wege de moeilijkheden, waarmee de pas ont
luikende kerkgemeenschap te worstelen had. Buitendien worden de 
roerselen der gebeurtenissen en de drijfveeren der handelende per
sonen niet beter gekend dan uit de vertrouwelijke uitingen, waarbij 
vrees noch belang tot verzwijgen of verminken drongen. De verzame
ling doorlezende, zal de beoefenaar der geschiedenis van dien tijd, 
ook menige bij zonderheid aantreffen. Reeds door den eersten brief 
wordt uitgemaakt, dat HERMAN MODET van Zwolle herkomstig is, en 
hovendien wordt hij hier in zijn werkzaamheid bekend, zes jaar vóór 
hij te Antwerpen kwam, waar men hem gewoonlijk zijn openbare 
loopbaan laat intreden. Het jaar, waarin TAFFIN geboren werd, is 
slechts bij benadering vast te stellen. Zijn sterfdag is op te maken 
uit brieven in de Werken der Marnix-Vereeniging, doch was vóór 
deze uitgave niet meer bekend. Ook vinden we hier een bewijs van 
de hoogst pijnlijke onzekerheid, die na den slag op de heide bij Mook 
het niet weder verschijnen te weeg bracht van de Graven LODEWIJK 
<:11 HENDRIK VAN NASSAU en den jongen CHRISTOFFEL VAN BRUNSWIJK. 
De minuten eindelijk van een zestien tal brieven, geschreven door 
ARNOLDUS CORNELII CRUSIUS te Delft zijn kostbare overblijfselen van 
een man, die veel gedaan en weinig geschreven heeft, althans van 
wiens brieven, die een zeer rijke correspondentie onderstellen, luttel 
hewaard bleef 72). 

Ds. H. Q. JANSSEN overleed in Mei 1881. H ij was de voornaamste 
bewerker van het 3e deel der 1 e serie: Handelingen van den Kerkeraad 

der Nederlandsche Gemeente te Keulen, 1571-1591. Ieder, die de 
geschiedenis kent van HERMAN FAUKELIUS, heeft ook gehoord van 
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deze verborgen gemeente, in welker lijden hij omstreeks veertien jaren 

gedeeld heeft. Van het leven dezer Gereformeerden onder het kruis 

stellen de Acta ons een getrouw beeld voor oogen. Ze bevatten menige 

bijzonderheid, die voor de geschiedenis van onschatbaar belang is. 

Nadat deze bundel in 1881 verschenen was, gaf VAN TOORENEN

BERGEN het volgend jaar het laatste gedeelte van het archief der oude 

Nederlandsche Gemeente te Keulen in het licht als Serie 11, deel 11: 

Acten van de Classicale en Synodale Vergaderingen der verstrooide 
gemeenten in het land van Cleef, Sticht van Keulen en Aken, 1571-
1589. Voor een deel waren ook deze bladen nog door Ds. H. Q. 

JANSSEN ter uitgave gereed gemaakt. 
Het verscheiden van dezen medearbeider bleef niet zonder invloed 

op het lot der Marnix-Vereeniging. Hij toch was het, die in de laatste 
jaren VAN TOORENENBERGEN hulp had geboden in de voortzetting 

van den arbeid, eenmaal met toewijding door hem in vereeniging met 

KUYPER aanvaard. Door het feit echter, dat slechts een der vaste 

hoofdarbeiders aan het werk bleef 73), zag het Bestuur der Vereeni

ging zich genoopt, met nog één deel de reeks harer Werken af te 

sluiten 74). Van de hand van VAN TOORENENBERGEN zou n.l. nog ver

schijnen een nieuwe bewerking van het klassieke werk van C. HOOYER: 

"De oude Kerkordeningen der Nederlandsche Hervormde Gemeenten 

(1563-1638)", een werk, dat dringend herziening behoefde, omdat 

de bewerker den tekst en de onderteekening zijner bescheiden niet 

aan de echte, oorspronkelijke bronnen, maar aan min zuivere beken 

ontleend had 75). Doch zie, daar kreeg het Bestuur kennis van een 

bij Or. F. L. RUTGERS bestaanden wensch, om de Acta der Neder

landsche Gereformeerde Synoden van de 16e eeuw in hun ouden tekst 
en met al de daartoe behoorende bescheiden uit te geven. Slechts 

ijdele laatdunkendheid had kunnen doen aarzelen om dezen voor 

zoodanigen arbeid zoo bij uitnemendheid bevoegden geleerde en zijn 

arbeid niet de plaats van het overgebleven werk te laten innemen, 

die VAN TOORENENBERGEN zoo goed als hem mogelijk was, maar niet 

zoo goed als RUTGERS dit vermocht, zou hebben vervuld. Daarom 

werd op zijn medewerking tot het voltooien van de door de Marnix

Vereeniging aanvaarde taak hooge prijs gesteld en achtte het Bestuur 

zich gelukkig, toen hij de bezorging van het beloofde laatste deel 

der Werken op zich nam. Het verscheen in 1889 onder den titel: 

Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw. VAN Too-
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RENEN BERGEN schreef daarvan in het voorbericht: "Deze verzameling 
van allerbelangrijkste archiefstukken, voor de kennis van de oudste 
Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk onschatbaar en on
ontbeerlijk, is een werk, dat van stalen vlijt, uitgebreide belezenheid 

en groote, hier vooral onmisbare nauwkeurigheid getuigt. Daarbij zal 
de deskundige gebruiker aanstonds bemerken hoeveel nieuws of liever 

hoeveel ouds, dat verloren geacht werd, hier voorkomt. Om slechts 
iets te noemen: de authentieke Latijnsche tekst van de Artikelen der 
samenkomst te Wezel; een afdruk van het autographon der Dordrecht-· 
sche Synode van 1574 komen hier aan het licht. Den rijken schat 
van stukken, op de kerkelijke zaken van dien tijd betrekking hebbende, 
wijst de algemeene Inhoud in een gemakkelijk overzicht aan. Daaren

boven wordt door de bekwame hand van den bewerker in een tal van 
bijzonderheden licht verschaft, waarbij sommige wèl bekende raadselen 

in de geschreven namen onder of bij de Acta oplossing vinden. Doch 
waartoe te prijzen wat zichzelf prijst? Slechts moge het Bestuur der 
Marnix-Vereeniging uitdrukking geven aan de voldoening, waarmee 

dit laatste deel van hare Werken werd ter perse gelegd". 
Tot zoover de lofrede van VAN TOORENENBERGEN op RUTGERS' 

werk. Ze was inderdaad welverdiend. RUTGERS toch had zich de 
moeite gegeven om in het oude kerkelijk archief al de oude stukken 
na te pluizen, en op te diepen wat er nog voor de juiste kennis van 
de oude acten onzer Synoden te vinden was. Die vondst was belangrijk. 

Hij vond toch niet alleen de authentieke acten van bijna alle Synoden, 
met de eigen handteekeningen der leden, maar ook allerlei credentie
brieven en bijbehoorende stukken, die nog in het origineel voorhanden 
waren. Hierdoor werd tweeërlei mogelijk. Vooreerst kon op die wijze 
van bijna alle synodale acten een officieele tekst worden geleverd, 

en in de tweede plaats kon door de bijbehoorende stukken de hande
ling der Synoden in juister licht worden gesteld. Van deze taak nu 

kweet RUTGERS zich met een scrupuleuze nauwkeurigheid, die boven 
ieders lof is. Tot op de taal- en spel- en schrijffouten leverde hij door 
herhaalde collatie een gedrukten tekst, die volledig en zuiver de 

authentieke stukken weergeeft. En ook door op elke acte een inleiding 
te leveren, corrigeerde hij allerlei fouten, die tot dusver in de voor

stelling ingeslopen waren, en stelde hij ons in staat met volkomen 
kennis van zaken over deze Synoden te oordeelen 76). Natuurlijk was 
deze uitgave, gelijk alle Werken der Marnix-Vereeniging, geheel 
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kleurloos. Toch zat er ook zóó in de kleurlooze uitgave van deze 

sterk sprekende aden kleur genoeg om den lezer terstond te doen 
inzien, hoeveel er ook voor het heden door deze uitgave tot beslissing 

werd gebracht. Or. KLEYN b.v. leerde hier, om niet te boud te spreken. 
Deze toch had tegenover RUTGERS staande durven houden, dat in 
de kist der auto grap ha van de Dordtsche Synode, berustende in het 
oud-archief te 's Oravenhage, de Acta van 1574 niet authentiek waren, 

maar slechts een copie. Doch nu bleek, dat Dr. KLEYN zoo sprak, 
zonder het stuk ooit gezien te hebben, alleen afgaande op een ver
keerde opgave in een catalogus 77). De bewering voorts van REITSMA 
in zijn Handboek, als zou Rutgers nog officieele stukken over het hoofd 
hebben gezien, bewees alleen, dat REITSMA zelf over het hoofd had 
gezien wat aan het einde dezer Acta in een naschrift was vermeld 78). 

Bij de verschijning van dit laatste boekdeel werd voor de laatste 
maal van de leden de bijdrage van f 10.- geheven. Het aantal leden 
was echter nimmer groot. Wel gaven zich van tijd tot tijd nieuwe 

contribuanten op; maar daar stond tegenover, dat oudere door over
lijden wegvielen of meenden te moeten bedanken. Reeds in 1877 had 
Professor FRUIN dit gedaan, omdat de vruchten der Vereeniging z. j. 
niet beantwoordden aan hetgeen hij er bij de oprichting van verwacht 
had 79). Zijn voorbeeld werd een jaar daarna gevolgd door Ds. L. 
SCHOUTEN van Rotterdam, die in zijn bedankbrief schreef: "Hoe be
langrijk ook de Werken der Marnix-Vereeniging zijn voor kerkelijke 
geschied-vorschers, ik behoor niet tot deze, en vind ook de lectuur 
van de stukken over 't algemeen zeer droog. Ik bemin eene aan
schouwelijke en getrouwe voorstelling van de kerkelijke gebeurtenissen. 
niet de lezing van allerlei kerkelijke acta, statuten en protocollen van 
den vóórtij d" 80). 

Verder geeft het zeker veel te denken, dat FREDERIK MULLER al in 
i873 zich genoodzaakt zag de hem toegezonden 10 exemplaren van 
het 1 e deel der Werken terug te zenden, aangezien het hem niet had 
mogen gelukken hiervoor in Engeland of in Amerika koopers te 

vinden. Hij meende trouwens, dat dergelijke exploitatie het best van 
ééne zaak uitging en dan met meer kracht kon geschieden 81). 

Reeds in 1875 doet de boekhandelaar MARTINUS NIJHOFF dan ook 

een voorstel om de Werken der Vereeniging in den handel te 
brengen 82), en in 1887 wordt aan hem het geheeIe fonds voor f 1200 
verkocht '\3). Per circulaire maakt hij daarna bekend, dat de Werken 
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der Marnix-Vereeniging tot dusver in een gering aantal exemplaren 
alleen onder de leden verspreid en niet in den handel gebracht werden; 
kwam de verzameling een enkele maal op eene publieke veiling voor, 
dan werd daarvoor een betrekkelijk hooge prijs besteed. Thans eigenaar 
geworden van de nog overig zijnde exemplaren, had NIJHOFF het 
voorrecht, deze, zoolang de voorraad strekte, het belang en den om
vang der verzameling in aanmerking genomen, voor den zeer matigen 
prijs van f 20.- te kunnen aanbieden, welke prijs een weinig ver
hoogd werd voor de afzonderlijke werken of deel en 84). 

Bij de. eindregeling der finantiën van de Marnix-Vereeniging besloot 
het Bestuur, op voorstel van den Secretaris-Thesaurier, het archief 
in de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek te deponeeren 85), welk be
sluit echter niet uitgevoerd is. Waarschijnlijk heeft Mr. VAN BEECK 
CALKOEN daarvoor zijn goede redenen gehad. In geen geval mag hier 
aan slordigheid worden gedacht. Veeleer past het ons hier te ver
melden, dat hij niet slechts een uitnemend ab actis, maar vooral ook 
een voortreffelijk ab agendis der Marnix-Vereeniging is geweest 86), 

en om zijn belangelooze, maar vrij belangrijke bemoeiingen als 
Secretaris-Thesaurier door zijn mede-bestuurders steeds ten hoogste 
werd gewaardeerd 87). 

Ook mag niet vergeten. worden de trouwe medewerking door 
Professor BRILL tot het einde toe bij de correctie verleend 88). 

En - last not least - komt aan Professor VAN TOORENENBERGEN 
de eere toe, nadat KUYPER zijn eerste liefde had verlaten, als Directeur 
en eenig overgeblevene der vaste hoofdarbeiders, het meest werkzame 
aandeel in de uitgaven der Vereeniging te hebben genomen. Aan hem 
vooral is het te danken, dat de Werken der Marnix-Vereeniging het 
belangrijkste omvatten, wat op de wording en oudste geschiedenis 
der Nederlandsche Gereformeerde Kerken betrekking heeft. Dankbaar 

is daarvan dan ook door latere geschiedvorschers op dit gebied steeds 
gebruik gemaakt. 

Te betreuren blijft het echter, dat KUYPERS hoofddoel met de 
lv\arnix-Vereeniging, n.1. om daardoor te komen tot een beschrijving van 
de geschiedenis onzer Reformatie, nog steeds niet bereikt werd. Moge 
één onzer christelijke historici zich te eeniger tijd nog eens kwijten van 
de taak, die te Emden in 1571 reeds aan MARNIX werd opgedragen. 

1) Brief van KUYPER aan GROEN. 6 October 1864, Rijksarchief. 
~) Brief van BODE\. aan GROEN. 9 October 1804. Pijksarchief. 
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3) Brief van GROEN aan KUYPER, 14 October 1864, Kuyperarchief. 
4) Brief van GROEN aan KUYPER, 3 November 1864, Kuyperarchief. 
5) Brieven van KUYPER aan GROEN, 1 November en 12 December 1864, 

Rijksarchief. 
6) Begeleidende brief van KUYPER aan GROEN, 13 Maart 1866. Rijksarchief. 
7) HERMANN DALTON, Johannes à Lasco, 1881, S. VII. 
8) Wat moeten wij doen, het stemrecht aan onszelven houden of den kerke

raad machtigen? Vraag bij de uitvoering van Art. 23 toegelicht door Dr. A. 
Kuyper. Culemborg, A. J. Blom, 1867. 

9) De Vereeniging: Christelijke Stemmen, Deel XXI, blz. 654-656. 
10) Brief van GROEN aan KUYPER, 4 April 1867, Kl1yperarchief. 
11) Brief van KUYPER aan GROEN, 5 April 1867, Rijksarchief. 
12) Brief van KUYPER aan GROEN, 11 April 1867, Rijksarchief. 
13) Ongedateerde brief van VAN TOORENENBEROEN aan GROEN. en een van 

25 Mei 1867, Rijksarchief. 
14) Brief van KUYPER aan GROEN, 24 Mei 1867, Rijksarchief. 
15) J. G. R. ACQuOY, Mislukte pogingen der Nederlandsche Kerken om hare 

geschiedenis te doen beschrijven. In: Geschiedkundige Opstellen aangeboden 
aan Robert Pruin bij zijn aftreden als hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1894, blz. 229-257. 

1G) Ds. J. J. VAN TOORENENBEROEN had als predikant te Vlissingen en lid 
van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in 1861 het derde eeuwfeest 
der Nederlandsche Geloofsbelijdenis herdacht door de uitgave van Eene Blad
zijde uit de geschiedenis der Nederlandsche Geloofsbelijdenis, waarin behalve 
de oudste confessie een aantal stukken over de troebelen tot 1566 zijn afgedrukt. 
Sedert 1863 was hij directeur en secretaris der Utrechtsche Zendings
vereeniging. Etn wetenschappelijken graad bezat hij niet. Zijn verdienste voor 
de wetenschap werd echter erkend, toen de Senaat der Utrechtsche Universiteit 
hem den ïden Februari 1878 de waardigheid van doctor in de godgeleerdheid 
honoris causa toekende. 

17) Brief van GROEN aan KUYPER, 25 Maart 1868, Archief Marnix-Vereeniging. 
18) Brief van KUYPER aan GROEN, 31 Maart 1868, Rijksarchief. 
19) Brief van GROEN aan KUYPER, 2 April 1868, Archief Marnix-Vereeniging. 
20) Zie Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1874, blz. 1305-1306. 
21) Missive van I(UYPER aan H.H. Oprichters, 8 April 1868, Archief Marnix

Vereeniging. 
22) Men verwarre de "Marnix-Vereeniging" niet met den Christelijk-Histo

rischen Kiezersbond "Marnix", op 17 Februari 1881 onder leiding van docent 
BRUMMELKAMP opgericht. Zie over dezen Bond Schrift en Historie, Gedenkboek 
Antirevolutionaire Partij, blz. 398 en 399 en Christelijke Encyciopaedie. dl. VI. 
blz. 289 en 290. 

23) Brieven van MOLL aan KUYPER, 2 en 10 April en 8 October 1868. Archief 
Marnix-Vereeniging. 

24) Zie "Notulen van de vergaderingen der Marnix-Vereeniging". 
25) Dit duurde echter slechts kort, want reeds op 10 Januari 1869 deed 

Ds. J. J. VAN TOORENENBEROEN zijn intrede te Rotterdam. 
26) Brief van GROEN aan KUYPER, 2 April 1868, Archief Marnix-Vereeniging. 
27) Brief van BEYNEN aan KUYPER, 2 April 1868, Archief Marnix-Vereeniging. 
28) Brief van DE VRIES aan KUV'PER, 2 April 1868. Archief Marnix-Ver-

eeniging. 
29) Brief van CALKOEN aan GROEN, 19 December 1868, Rijksarchief. 
30) Zie Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1881. blz. 296. 
31) Brief van CALKOEN aan MULLER en van MULLER aan CALKOEN, 22 Dec. 

1869, Archief Marnix-Vereeniging. 
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32) Brief van GEHLE aan KUYPER, 13 December 1869, Archief Marnix-Ver
eeniging. 

33) Notulen Marnix-Vereeniging, 10 Mei 1870, en ongedateerde brief van 
VAN TOORENENBERGEN aan CAL KOEN, Archief Marnix-Vereeniging. 

34) Brief van MULLER aan CALKOEN, 7 Febr. 1870, Archief Marnix-Ver-
eeniging. 

35) Brief van CALKOEN aan GROEN, 6 April 1870, Rijksarchief. 
36) Notulen Marnix-Vereeniging, 10 Mei 1870. 
37) Notulen Marnix-Vereeniging, December 1868. 
38) Notulen Marnix-Vereeniging, Juli 1870. 
39) Brief van RAHLENBEcK aan CALKOEN, 25 Juli 1870. 
40) Notulen Marnix-Vereeniging, Juli 1870. 
41) De Hollandsche Gemeente te Londen in 1570/1, door Dr. A. KUYPER, 

blz. 168. No. 8 en 9 van "Voor Drie-Honderd Jaren". Volksbladen ter herinne
ring aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis, jaargang 1870. 

42) Notulen Marnix-Vereeniging, 20 September 1871. 
43) Zie Serie 11, Deel I (2e stuk) achterzijde van den omslag. 
44) Zie A. A. VAN SCHELVEN, Kerkeraads-Protocollen der Nederduitscht 

Vluchte/ingenkerk te Londen 1560-·1563, blz. VII, Amsterdam, JOHANNES 
MÜLLER, 1921. 

45) Notulen Marnix-Vereeniging, 23 Juni 1869 en 20 September 1871. Brief 
van CALKOEN aan GEHLE 29 September 1871, Archief Marnix-Vereeniging. 

46) Concept-machtiging, December 1871. Zie ook brief van VAN TOORENEN
BERGEN aan CALKOEN 3 Januari 1872, Archief Marnix-Vereeniging. 

47) Missive van den Minister van Buitenlandsche Zaken aan KUYPER, 29 
December 1871. Briefkaart van KUYPER aan CALKOEN 31 Januari 1872, Archief 
Marnix-Vereeniging. 

48) Blijkens het schrijven van VAN TOORENENBERGEN aan CALKOEN had Dr. 
KUYPER een gedeelte copy (± 90 folio) van den heer DE LIEFDE overgezonden, 
en zou een broeder van den heer VAN BEECK CAL KOEN het overblijvende 
copieeren. 

49) Brief van KUYPER aan CAL KOEN. 13 Februari 1872. Archief Marnix
Vereeniging. 

50) Notulen Marnix-Vereeniging 24 Juni 1872. 
51) Toen LIEBAERT te Dordrecht aankwam, zonder dat Koning JACOBUS 

hiertoe consent verleend had, heeft BOGER1"IAN met de Engelsche afgevaar
digden een private conferentie over dit moeilijke geval gehouden, gelijk VOETIUS 
uit vertrouwde bron te weten kwam, waarvan de uitslag was, dat aan LIEBAERT 
de raad werd gegeven, niet op de Synode te verschijnen en zijn credentiebrieven 
achterwege te houden, opdat de toorn van JACOBUS niet tegen hem en de 
Nederlandsche Kerken in Engeland werd opgewekt. Liebaert gaf aan dien raad 
gehoor en woonde wel de zittingen der Synode bij, maar op een aparten stoel 
gezeten; zijn naam werd onder de leden der Synode niet opgenomen, en mee
stemmen mocht hij niet. H. H. KUYPER, De Pastaeta, blz. 211 en 212. 

52) Briefkaart van KUYPER aan CALKOEN. 31 Januari 1872, Archief Marnix-
Vereeniging. 

53) Notulen Marnix-Vereeniging, 20 September 1871 en 24 Juni 1872. 
54) Notulen M.V. 3 Juni 1873. 
55) Notulen M.V. 28 October 1874 en 27 April 1875. Zie ook concept "Aan 

Z.Exc. den Minister van B. Z." en couvert van het Ministerie van B. Z. met 
postmerk 18 December 1874, Archief Marnix-Vereeniging. 

56) A. KUYPER, Revisie der Revisie-legende, blz. 23 en 24. P. D. CHANTEPIE 
DE LA SAUSSAYE, Het Leven van Nicolaas Beels, blz. 245. 

57) A. KUYPER, Revisie der Revisie-legende, blz. 30. 
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58) Brief van VAN TOORENENBERGEN aan GROEN, 22 October 1868, Rijks
archief. 

59) Brief van VAN TOORENENBERGEN aan CALKOEN, 30 November 1869, 
Archief Marnix-Vereeniging. 

60) Brief van VAN TOORENENBERGEN aan CALKOEN, ongedateerd, Archief 
Marnix-Vereeniging. 

61) Brief van VAN TOORENENBERGEN aan CALKOEN, 3 januari 1872, Archief 
Marnix-Vereeniging. 

62) Brief van VAN TOORENENBERGEN aan CALKOEN, 18 Februari 1874. Archief 
Marnix-Vereeniging. 

63) Nederlandsche Gedachten, 16 Dec. 1869, blz. 132. 
64) Nederlandsche Gedachten, I juni 1872, blz. 185. 
65) Nederlandsche Gedachten, 24 januari 1874, blz. 344. 
66) Nederlandsche Gedachten, 17 Februari 1874, blz. 375. 
67) HERMANN DALTON, Johannes à Lasco, S. VIII. 
68) Brief van VAN TOORENENBERGEN aan CALKOEN, 26 Augustus 1873. 

Archief Marnix-Vereeniging. 
69) Notulen M.V. 3 juni 1873. Zie ook concept-schrijven van het Bestuur 

aan den Kerkeraad te Emden, juli 1873. Archief Marnix-Vereeniging. 
70) Brief van VAN TOORENENBERGEN aan CALKOEN, 18 Februari 1874. 

Archief Marnix-Vereeniging. 
71) Notulen M.V. 28 October 1874. 
72) Een en ander ontleende ik aan een artikel van J. G. FREDERIKS, leeraar 

aan het Gymnasium te Amsterdam, De jongste uitgaven der Marnix-Vereeniging, 
in 't Nederlandsch Museum, Tijdschrift voor Letteren, Wetenschap en Kunst, 
Tweede Reeks, Tweede Jaargang, 11, Gent 1885, blz. 28-39. 

73) VAN TOORENENBERGEN was in 1880 aan de Universiteit van Amsterdam 
hoogleeraar in de Kerkgeschiedenis geworden en kon dus nu, naar den wensch 
van zijn hart, "rustig leven voor de studie alleen". Zie A. KUYPER, Revisie der 
Revisie-legende, blz. 23. 

74) Zie de voorberichten van VAN TOORENENBERGEN in Werken der Marnix-
Vereeniging, Serie I, deel III; Serie IJ, deel 11 en Serie lIl, deel V. 

75) Zie H. Q. JANSSEN, Catalogus van het Oud Synodaal Archief, 1887, blz. 1. 
7fl) Zie De Heraut, nr. 601. 
77) Zie de noot op blz. 120---123. 
78) Zie noot I op blz. 645. 
79) Brief van FRUIN aan CALKOEN, 8 Maart 1877. Archief Marnix-Vereeniging. 
80) Brief van SCHOUTEN aan CALKOEN, 2 Maart 1878. Archief Marnix

Vereeniging. 
81) Brief van MULLER aan CALKOEN, 25 juni 1873, Archief Marnix-Ver

eeniging. 
82) Notulen M.V., 27 April 1875. 
83) Brief van NljHOFF aan CALKOEN, 13 September 1887. Zie ook Aanteeke

ning van CALKOEN 6 October 1888. Beide in Archief Marnix-Vereeniging. 
84) Circulaire Boekhandel Martinu" Nijhoff, 's-Gravenhage, October 1889, 

Archief Marnix-Vereeniging. 
85) Brieven van VAN TOORENENBERGEN en BRILL aan CALKOEN. resp. 12 en 

23 October 1889. Archief Marnix-Vereeniging. 
86) Brief van VAN TOORENENBERGEN aan CALKOEN, 3 januari 1872. Archie~ 

Marnix-Vereeniging. 
87) Brief van BRILL aan CALKOEN, 23 October 1889. Archief Marnix-Ver

eeniging. 
88) Voorbericht Serie IJ, Deel 11. 



HET MIDDELBAAR ONDERWIJS 
(WENSCHEN EN MOGELIJKHEDEN) 

DOOR 

DR W. J. KOLKERT JR. 

Zal het middelbaar onderwijs in het juiste licht komen te staan, 
dan is 't noodig aandacht te wij den aan: 

A. de principiëel-staatkundige zijde van 't vraagstuk; 

B. den paedagogisch-technischen bouw. 

A. De principiëel-staatkundige zijde van het vraagstuk. 

Inhoud: Het principiëel karakter van het onderwijs als cultuurgoed weer 't eerst 
in Nederland erkend (bI. 113). Tweeërlei cultuur (bI. 114). Beginsel en cultuur 
(bI. 115). Overheid en cultuur (bI. 117). Wat is onderwijs? Gezin en school 
(bI. 119). Overheid en onderwijs (bI. 120). Voordeel en van de vrijheid van 
onderwijs: a. Het onderwijs weer in zijn natuurlijken voedingsbodem n.l. het 
gezin (bI. 121). b. Een zuiverder pacificatie en eerlijker concurrentie voor L., 
M. en H. O. (bI. 121). c. Winst voor de schatkist (bI. 129). Het vooruitzicht 
gunstig te achten? (bI. 130). De organen hij 't vrije onderwijs: a. de ver
eeniging (leden, bestuur, commissie va,n toezicht) (bI. 135); b. het docenten
college. Republikeinsche of monarchale school? (bI. 137). Betrekking en samen
werking tusschen die beide organen. Commissie van arbitrage (bI. 140). Ouder
raad in de vrije school overbodig (bI. 141). De leerlingen (bI. 145). Toelating 
van andersdenkenden? (bI. 150). Levensvoorwaarde voor de vrije school 
(bI. 151). Coïnstructie? (bI. 153). Samenvatting (bI. 158). 

Het principiëel karakter van het onderwijs als cultuurgoed weer 't 
eerst in Nederland erkend. 

Het Nederlandsche volk staat vooraan in geheel de Westersche 
cultuur, waar 't betreft het principiëel zien van een eersterangs belang 

als het onderwijs is. Was tot '78 het eigenlijk ideaal in onze recht
zinnige kringen niet veel anders dan 't behoud van den Bijbel op de 
staatsschool, in dat jaar is door de wet KAPPEYNE de deur voor onze 

neus dichtgesmakt. Toen gingen ons de oogen er voor open dat we 

geen openbare staatsschool met den Bijbel, doch een vrije school 
A. st. 3-m. VI 8 
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moesten hebben, opgegroeid uit den bodem der gezinnen. De wet van 

'78 heeft als door een schok de algemeene overtuiging doen kristalli

seeren onder de orthodoxe Protestanten, straks ook onder onze 

Roomsche landgenooten, dat staatszorg via staatsbemoeiïng ontaarden 

moet tot noodlottige staatsvoogdij en staatstirannie. Onze pioniers 

hebben toen allen gevoeld dat slechts vrijheid veiligheid kan geven, 

en waarborg voor geestelijke onafhankelijkheid. 
Wat in dat opzicht hier te lande langzamerhand, ook buiten onzen 

eigen kring, gemeengoed gaat worden, dringt bij andere cultuurvolken 

nog maar vaag door. De strijd om de vrijheid van onderwijs als de 

eenige oplossing van de schoolkwestie, onder ons uit zuivere beginsel

overweging begonnen, moet buiten onze grenzen eigenlijk nog aan

vangen. 
Zoo is 't door het historisch verloop der dingen verklaarbaar dat, 

in de openbare belangstelling en bespreking, het onderwijs jarenlang 

een zaak van bijna uitsluitend politiek belang onder ons kon gaan 

schijnen. Het beginsel van de vrije school is in 't volk zelf ontstaan 

en gerijpt, doch van daar uit drong het geleidelijk, krachtens 

zijn aard onweerstaanbaar, door tot in de sfeer der staatkundig

theoretische beschouwing, om ten slotte zijn beslag te krijgen in de 

practische politiek en in de landswetten. Dat is het gewone proces bij 

alles wat aan waarachtig leven uit een constitutionneel volk opbloeit. 

Spreekt het dan niet vanzelf, waar 't onderwijs tientallen jaren in 

't brandpunt der vaderlandsche staatkunde stond, dat het eigenlijke 

wezen en de waarde er van als cultuurgoed soms te veel naar den 

achtergrond dreigde te wijken? En dat het eenige moeite kost, zelfs 

onder wie tachtig jaren voor de onderwijsvrijheid geworsteld hebben, 

dat cultureel karakter weer naar voren te brengen? Voor 't natuurlijk 

evenwicht en de nationale belangstelling is 't evenwel gewenscht, dat 

zoowel de principiëel-staatkundige kant van 't onderwijs, als de paeda

gogisch-technische bouwer van weder in 't volle licht treden. 

Tweeërlei cultuur. 
Het onderwijs toch is een der belangrijkste onderdeelen van 't wijde 

gebied der cultuur. 
Cultuur is, naar BAVINCK'S omschrijving, de bearbeiding van alles 

wat de geschapen natuur aan materiaal voor ons plaatst. In dat werk 

dat den mensch te doen is gegeven onder de zon, valt tweeërlei kring 
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te onderscheiden: één van de stoffelijke goederen (landbouw, veeteelt, 

handel, nijverheid); en één, die al dien arbeid omvat welken hij aan 

de ideëele dingen besteedt (kunst en wetenschap, rechts- en staats
orde) . 

Er heerscht evenwel op 't gebied der cultuur niet één geestelijk 

klimaat. Want er zijn twee culturen. Er is een heteronome cultuur, 

die welbewust en met vreugde erkent een vrucht te zijn van Gods 

algemeene genade; in die belijdenis zich afhankelijk weet van Zijn 

openbaring in natuur en historie, en boven die de Heilige Schrift 

aanvaardt als Zijn volstrekt gezaghebbend Woord. 

Doch daartegenover staat een cultuur die zich onafhankelijk waant, 

de humanistische, autonome cultuur, opkomend uit den zoogenaamd 

"vrijen" mensch. 

De eerste neemt den door God zelf geopenbaarden dienst aan van 

Hem als de eenig-ware religie, en wil van geen cultureele levenstaak, 

Voor enkeling en samenleving, weten dan ondergeschikt daaraan. 

De tweede echter verwerpt, bewust of onbewust, 't volstrekt karakter 

van dien dienst van God, in de Heilige Schrift als waarachtige oor

konde aan een dwalende wereld geschonken. Ze construeert zichzelf 

een god en godsdienst. En doordat geen mensch buiten godsdienst 

leven kan, ontaardt in haar kring de cultuur dan ook tot een cultus, 

tot een menschelijke religie. Ze begint met vereering, doch eindigt 

in vergoddelijking en aanbidding van rede en genie, in de plaats van 

God Almachtig, in een tempel van kunst en wetenschap. Ze kent den 

ernst niet van 't woord: Gij zult geen andere goden voor Mijn aan
gezicht hebben. 

Beginsel en cultuur. 

Alleen wanneer men 't onderwijs in de eerste plaats ziet als cultuur

waarde, treedt zijn eigenlijk karakter helder naar voren. En om het 

onderwijs als afzonderlijk cultuurgebied in principiëel licht te plaatsen, 

IS het noodig de vraag te beantwoorden hoe de betrekking is tusschen 

het Calvinistisch beginsel en de cultuur in 't algemeen, om vervolgens 

de taak te begrenzen die op de overheid rust ten opzichte van de 

cultuur in wijderen en het onderwijs in engeren zin. 

Voor den Christen die in het Calvinisme de zuiverste formuleering 

erkent van de Bijbelsche levensleer, is de beantwoording van die 
vraag niet moeilijk, theoretisch althans. 
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Beginsel en cultuur staan voor ons besef niet in gelijken rang 
naast elkaar. Ons beginsel integendeel, d. w. z. wat naar onze over
tuiging de Heilige Schrift openbaart voor 't leven van mensch en 
menschheid, gaat als gezaghebbend eischer voorop. De cultuur heeft 
In al haar streven en arbeid de duidelijke uitspraken dier Schrift, één 

en ondeelbaar van wezen, te erkennen en te volgen. 
In de practijk van 't leven is dat evenwel niet zoo gemakkelijk. 

Immers, er zijn in deze wereld twee culturen, naar we zagen: één 
die zich onderwerpt aan Gods Woord, en één, die, uit den zich onaf
hankelijk en vrij wanenden mensch voortgesproten, zich met hand 
en tand verzet tegen de bijzondere openbaring Gods als einde van 

alle tegenspraak. 
De zaak wordt nog meer ingewikkeld, zoodra we bedenken dat die 

twee culturen een felien strijd met elkaar voeren, niet slechts in de 

menschenwereld rondom ons, maar evenzeer in de wereld in ons. 
In ons eigen hart en leven is 't helaas, werkelijkheid, wat een Paulus 
ook van zichzelf moest getuigen: Het goede dat ik wil, doe ik niet; 
maar wat ik niet wil, dàt doe ik - de aloude worsteling tusschen 
vleesch en geest. De besmetting met wat uit de zonde van de mensch
heid opborrelt, tast elk menschenkind aan, en doorziekt geheel de 

samenleving. 
Toch is uiteraard, hoe bitter de kamp vaak is, in 't leven van den 

enkelen geloovige en van 't Christelijk gezin, de botsing tusschen de 
door Gods Geest geheiligde cultuur en de ongoddelijke machten 
lichter te beslechten. Men buigt daar, zij 't ook slechts in beginsel, 
het hoofd voor de critiek, de tucht van des Heeren Woord. En is niet 
elke strijd reeds volstreden in kiem en kern, als het hart dat volstrekte 

gezag erkent? 

Zwaarder wordt dat conflict echter in het openbare leven. Daar is 
de belijdenis niet algemeen, dat de Heilige Schrift autoriteit heeft over 
allen en alles. De moeilijkheden vermenigvuldigen zich daar hand 
over hand. Hoe dieper verschil in levensinzicht tusschen de menschen 
zich voordoet, des te veelvuldiger en heftiger worden de botsingen 

op geestelijk gebied. 
Duidelijk treedt dat aan den dag, als we den tijd b.v. der middel

eeuwen vergelijken met dien daarna. In de middeleeuwen behoort 
geheel West-Europa tot één Christelijke Kerk, de Roomsche. Alle 
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menschen belijden daar practisch één levens- en wereldbeschouwing, 

gedwongen of vrijwillig. De leiders der natiën hebben in dat tijdperk 

der historie een eenvoudiger taak in menig opzicht, dan de overheid 

later onder gemengde bevolkingen. 
Want de reformatie breekt de godsdienstig-kerkelijke eenheid, die 

tenminste uiterlijk tot dien tijd toe de Westersche menschheid samen
bond. En wat niet minder verdeelt, is 't feit, dat, bij blijvende erken

ning van de Heilige Schrift als het Woord van God, een dikwijls 

radicaal verschil in exegese optreedt. 
De Fransche revolutietijd brengt de wetenschappelijke formuleering 

en de stelselmatige, consequente toepassing van het revolutionnaire 

denken, en maakt de scheuren nog meer zichtbaar in 't openbare leven 

der Westersche volken. 

Zoo is 't duidelijk dat in onze eigen dagen, ook in ons land, de 

overheid te maken heeft met een ander, veelzijdiger nationaal leven 

dan vroeger. De wetenschap vindt bovendien telkens nieuwe dingen 

uit in verkeer en levensgerief, en het bestaan, individueel zoowel als 

sociaal, wordt al meer samengesteld. De internationale betrekkingen 

op elk terrein zijn honderdmaal drukker dan vóór een eeuw, en de 

invloeden daarvan ook op Nederland zijn onberekenbaar. In bijna 

geen enkel opzicht meer is een modern cultuurvolk een gesloten een·
heid, doch zeer gemengd, en 't spreekt vanzelf dat juist de overheids

taak daardoor dubbel zwaar is. 

Overheid en cultuur. 
Welke taak nu rust op de schouders der overheid ten opzichte van 

de cultuur en haar verschillende openbaringsvormen ? 
Kort maar duidelijk zegt de Heilige Schrift: 
De overheid is Gods dienaresse, bekleed met regeergezag en regeer

macht, om de kwaden te straffen en de goeden te beschermen. 

We hebben daarbij echter te bedenken: 
Je. Wij leven lil een land met gemengde bevolking. In zulk een 

volksgemeenschap nu van onderscheiden geestelijke samenstelling is 

het de plicht eener overheid den evenwichtstoestand te zoeken tusschen 

beginseltrouw en werkelijkheidszin. 

Eenerzijds dient ze welbewust uit te gaan van het feit, dat ons 

volk, ondanks den schijn dikwijls van het tegendeel, nog altijd door 
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Goddelijke genade een Christelijke natie is, en dat wel een van 

Calvinistisch-puriteinschen stempel. 
Aan den anderen kant mag ze evenmin voorbijzien, dat, mede onder 

Gods toelating, niet alle Nederlanders rechtzinnige Christenen zijn van 

Calvinistische levens- en wereldbeschouwing. 
Zoo heeft ze zoowel te waken voor de handhaving en versterking 

van de uit de Schrift afgeleide en in onze landshistorie wortelende 

Christelijke grondslagen van 't Nederlandsch volksleven, als te er

kennen en te verdedigen de algemeen-menschelijke rechten ook van 

onze vrijzinnige landgenooten. 
Ze heeft te beschermen de vrije ontwikkeling der natie naar den 

eisch van de duidelijke uitspraken van Gods Woord. 
De overheid mag echter de burgervrijheid niet schenden, die wortelt 

in de rechtstreeksche verantwoordelijkheid der onderdanen jegens God 

voor zichzelf en de kinderen die aan hunne zorgen zijn toevertrouwd. 
Wij zullen niet licht vergeten wat onderdrukking wij geleden hebben 

door vrijzinnigen hoogmoed en waan. Indachtig aan de waarschuwing: 
Niet door kracht of door geweld!, willen we evenmin vergeten dat 

de strijd der geesten moet gestreden worden, tenminste van onze 
zijde, op geestelijke wijze en met geestelijke wapenen. En wij willen 
er ons voor wachten den vrijzinnige te behandelen zóó als hij tien

tallen jaren ons bejegend heeft. 
2e. Daartoe hebben we steeds voor oogen te houden dat aan de 

overheid de zorg voor 't publieke levensterrein toebetrouwd is. Van 
alles wat het intieme leven, het leven van den besloten kring raakt, 

heeft ze zich zóó lang afzijdig te houden, als de openbare orde en 
eerbaarheid, of 't rechtmatige sociale belang niet in 't gedrang raken. 

Kort samengevat leidt het bovenstaande dus tot de conclusies: 1) 
a. Ons Christelijk beginsel staat allerminst vijandig tegenover de 

cultuur en haar streven. Integendeel, de ware cultuur kan alleen daar 
bloeien waar de Goddelijke openbaring heerscht over hoofd en hart. 

h. De Christelijke overheid bescherme de vrîje ontwikkeling der 

cultuur op den grondslag der Goddelijke openbaring. Ze were de 
uitwassen op het terrein der cultuur. Met inachtneming van deze 

beperking steune ze echter die cultuur-openbaringen die gemeengoed 
van 't volk kunnen worden geacht. Ze mag in die gevallen de eene 

richting niet boven de andere bevoorrechten. 
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Wat is Onderwijs? Gezin en School. 
Van dat groote terrein nu der menschelijke cultuur is het onderwijs 

een der belangrijkste gebieden. En het ligt in de rede, dat juist daar 

in de eerste plaats de geestelijke beginselen van den mensch, zijn 

levens- en wereldbeschouwing, de beslissende stem in 't kapittel hebben, 

althans móeten hebben, zoowel voor den rechtzinnige als voor den 

overtuigd-vrijzinnige. 
Wat toch is onderwijs? In de algemeene beteekenis is het opvoeden 

voor de eischen van 't gansche leven 2). Volgens historie en Schrift 

is dat gezin staak. De vader is koning, priester, leeraar. In den ver

bijzonderden zin van verstandelijke ontwikkeling, dus schoolonderwijs, 

is het dat deel der opvoeding dat de ouders hebben moeten over

dragen aan anderen, de onderwijzers, zoodra in de ontplooiing van 

het maatschappelijk leven de gezinnen zelf niet langer bij machte 

waren dat te verstrekken. De differentiatie van de samenleving maakt 

schoolsch onderwijs onontbeerlijk in de plaats van huisonderricht. 

Onderwijs is dus opvoeding. Natuurlijk is er onderscheid tusschen 

gezinsopvoeding en onderwijs. De opvoeding door de ouders is meer 

instinctmatig door de liefde tot hun kinderen als hun eigen vleesch 

en bloed 3). De onderwijzer heeft te maken met kinderen uit vele en 

velerlei gezinnen; hij moet dus veelzijdiger arbeiden. Aan den anderen 

kant is schoolopvoeding veel minder vrij en onafhankelijk dan die 

in 't gezin. Waar de school tot taak heeft vooral de vorming en 

oefening van het kenvermogen, met z'n waarneming, verstand, rede 

enz., de "education of the mind", zooals NEWMAN 't uitdrukt, daar 

moet zij veel meer planmatig te werk gaan dan het gezin. 

Doch dat alles is niet een onderscheid in wezen. Onderwijs is op

voeding, hetzij het gezin die geeft dan wel de school in opdracht van 

het gezin. Dat zoo de historische gang van zaken geweest is, toont 

b.v. het ontstaan van het Zuid-Afrikaansche onderwijs. Wat echter in 

vroeger eeuwen veel langer tijd gekost heeft, voltrok zich bij de Boeren 

in de korte jaren tusschen den Graoten Trek en hun consolidatie in 

vasteren staatsvorm: eigen onderricht door en in het gezin; 't in dienst 

nemen van een inwonenden huisonderwijzer; de "leverantie", het 

"colporteeren" van onderwijs op de verschillende ver uit elkaar ge

legen boerenplaatsen door den rondtrekkenden onderwijzer; het 

stichten eindelijk van een gemeenschappelijk schoolgebouw. 

Het onderwijs, als wezenlijk bestanddeel van de algemeene op-
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voeding der kinderen, kan dus nooit vallen buiten de verantwoordelijk

heid en den invloed der ouders als de natuurlijke opvoeders; schooI

stichting blijft onder alle omstandigheden roeping en recht, plicht en 

taak van de gezinnen allereerst. Dat daarnaast alle onderwijs een 

belang is, niet slechts voor 't kind en zijn ouders, doch ook voor de 

geheele maatschappij, waarin 't leeft en later arbeiden zal, spreekt 

vanzelf. 

Over/leid en Onderwijs. 

Uit dat alles volgt dat in de school dus dezelfde sfeer, hetzelfde 

geestelijk klimaat moet heerschen als in het gezin, wil de eenheid 

der opvoeding, door gezin en school samen, niet ernstig schade lijden. 

Leeft een volk eenzelfde geestelijk leven, dan kan ze desnoods uitgaan 

van de overheid, als regeerend leider van die gemeenschap. Onder 

de heidensche natiën der oudheid, in de Mohammedaansche landen 

is dat het geval, evenals in de Roomsch-Katholieke middeleeuwen. 

Treden er echter diepgaande verschillen in levens- en wereldbe

schouwing aan den dag, dan gaat dat niet langer. 

Leidt de waarheid: Onderwijs behoort, als deel der geheeIe opvoe

ding, tot de belangen- en invloedsfeer der gezinnen, dan niet voor 

iedere eerlijke levensovertuiging tot het ideaal van na '78, het ideaal 

van het Unierapport: Geen enkele school, als regel, uitgaande van 

den staat. Aan den vrijzinnige zoogoed als aan den rechtzinnige de 

eereplicht voor zijner kinderen schoolopleiding zorg te dragen? We 

zijn van de staatskerk verlost; moeten we ook niet den zuurdeesem 

van de staatsschoolidee geheel en al uitzuiveren? In alle cultuur

landen immers is 't onderwijs, zoo hooger als lager, uitgegaan van 
het particulier initiatief. 

De erkenning nu van dat recht der vrije school, haar autarchie, 

voortvloeiend uit de natuurlijke roeping der gezinnen, is de winst, 

door den schoolstrijd verworven voor rechts en links, derhalve voor 

de geheele volksgemeenschap. 

En zoo is, tenzij dat dagende licht onverhoopt weer dooven zou, 

de natuurlijke evolutie hier te lande niet meer te stuiten 4). De vrije 

school zal niet weer tot staatsschool ontaarden. Integendeel: in de 

plaats ook van de openbare, zoogenaamd neutrale, zal naar 't voor

beeld der Christelijke al meer een principiëele vrije vrijzinnige school 

treden. 
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Voordeelen van de vrijheid van onderwijs. 
Mocht dat verhelderd inzicht in wezen en aard van het onderwijs 

ook in de vrijzinnige kringen nog verder doordringen, en de geesten 
te dien opzichte omzetten, dan zal de winst voor 't onderwijs zelf 
en voor de onderscheiden volksgroepen, dus voor heel het Neder

iandsche volk, metterdaad groot blijken. 

a. Het onderwijs, nationaal beschouwd, zal weder algemeen gaan 
wortelen in zijn natuurlijken voedingsbodem, het gezin. 

b. De ware pacificatie en een edeler concurrentie zal er door be

vorderd worden. Eenheid in plaats van verscherpte partijschap, 
versterking van de volkskracht in stee van verzwakking zal 't 
gevolg zijn. 

c. De schatkist zal er aanmerkelijke bate bij vinden. 

Een korte toelichting van deze drie punten zij me veroorloofd: 

u. Het gezin is, naast staat en kerk, een primordiaal orgaan in 
de maatschappij, en als zoodanig verantwoordelijk en mede aan
sprakelijk voor het geheel der opvoeding van zijn kinderen. Totdat 
die kinderen, volwassen geworden, hun eigen zelfstandige plaats in 
de gemeenschap gaan innemen, mag de organische samenhang met hei 

gezin op geen enkel gebied van het leven verbroken worden. 
Laat dat gezin nu zijn rechten hernemen en 't onderwijs opnieuw 

gaan zien als een gebied waarover, wat geest en wezen aanbelangt, 
de souvereine beschikking alleen aan dat gezin toekomt. Hergeef aan 

de geestverwante ouders, links evengoed als rechts, hun natuurlijke 
roeping in dezen, en zij zullen het stichten van eigen scholen weer 

als een voornaam deel van hun ouderlijke taak aanvaarden. De be
trekking tusschen gezin en school wordt dan vanzelf normaal. En 't 
onderwijs, uît de broeikas der staatsbemoeiing overgeplant naar zijn 
oorspronkelijken voedingsbodem, zal rijper vrucht dragen. 

b. De pacificatie kan dien schoonen naam bezwaarlijk dragen, als 
er slechts onder verstaan wordt een financiëele gelijkstelling, en dat 

op dit oogenblik alleen nog maar bij 't lager onderwijs. 
Pacificatie in den zin van broederlijke eenheid tusschen openbaar 

en Christelijk, tusschen neutraal en confessioneel onderwijs, is een 

fata morgana. Want "openbaar" wil zeggen staatsonderwijs, beteekent 
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dus in de praktijk, krachtens zijn oorsprong: bevoorrecht, en daardoor 

overheerschend over 't particuliere. En "neutraal" onderwijs bestaat 

niet. 5) Het kan niet bestaan, doordat geen enkel denkend mensch 

neutraal is. Zouden zelfs de palstaanders nog durven volharden dat 

de openbare school neutraal is, na al de droevige ervaringen der 

laatste jaren? Zijn pogingen als van de heeren PLUVIER c. s. om haar 

te redden door een andere, maar even onaannemelijke vertolking van 

't begrip "neutraal", niet een openlijke bekentenis dat neutraliteit in 

't onderwijs niet bestaan kan? Men gaat eindelijk inzien, dat er een 

hemelsbreed verschil is tusschen neutraal èn objectief, tusschen partij

en kleurloos èn onpartij dig. 
Eén van beide: 't staatsonderwijs of 't vrije, zal verdwijnen. En 

alle teekenen wijzen er in ons land heen dat de particuliere school 

aan de winnende hand is. Eerst als alle onderwijs bijzonder zal ge

worden zijn, het vrijzinnige evengoed uitgaat van een vereeniging 

voor vrij, vrijzinnig onderwijs, als het rechtzinnige van een vereeniging 

voor Chr. onderwijs, als overigens de stoffelijke omstandigheden 

plaatselijk voor alle gelijk zijn, pas dan komen beide nevengeschikt 

naast elkaar en ondergeschikt onder de gezinnen te staan. Zoo slechts 

is er gelijkheid van bestaansrecht en ontwikkelingsvoorwaarden, en 

groeit de kans op meer erkenning wederzijds en ridderlijke waar

deering tusschen wie principiëel tegenstander zullen bi ijven. En de 

natuurlijke concurrentie zal daardoor vanzelf zuiverder van wezen en 

strijdwijze worden, allerlei sluimerende volkskrachten zullen ontwaken 

tot hooger werkzaamheid, en de ware, alzijdige bloei van ons nationale 

onrlerwijs zal er bij winnen. 
Vrijzinnig en rechtzinnig zijn beiden overtuigd van hun goed recht. 

Zonder elkanders beginsel als juist te erkennen, moeten ze, in een 

gemengde natie als de Nederlandsche, toch ook wederkeerig dat 

"goed recht" aanvaarden, zal er samenwonen mogelijk blijven. Alleen 

Rome stelt zijn officiëele formuleering van de Goddelijke waarheid 

gelijk aan de waarheid zelve. Als kinderen der Reformatie belijden 

wij echter dat alleen de Heilige Schrift de volkomen waarheid is, doch 

dat de verwoording van die waarheid, in onze belijdenis vervat, 

menschelijk is, d. w. z. onvolmaakt en feilbaar. 

Als burgers van 't zelfde land hebben dus naar Protestantsch inzicht 

links en rechts beide recht op hun plaats in de zon. Doch dan ook 

als in alles gleichberechtigt. 
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Van die gelijkheid in recht zijn we evenwel nog ver verwijderd. Het 

openbaar staatsonderwijs in al zijn geledingen is een eeuw lang de 

uiting van en het machtigste propagandamiddel voor de autonome 

cultuur geweest. Dat kan niet langer. In een gemengd volk als 't onze, 

evenmin als in welk ander modern cultuurvolk ook, is er plaats meer 

voor een staatsschool. Nog altijd leeft onder onze vrijzinnige land

genooten de gedachte, bewust of onbewust, dat het openbaar onder

wijs vrijzinnig is, en het natuurlijke, het echte, en dat de bijzondere, 

de Christelijke school slechts als aanvulling geduld kan worden voor 

de afwijkende behoeften van die menschen die nooit tevreden zijn -

eigenlijk dus het tegenovergestelde van 't Unie-rapport 6). 

En niet alleen ziet de vrijzinnige den toestand zoo. Ook de wet 

werkt dien waan in de hand. Zoolang de figuur deze blijft: Openbaar 

onderwijs, zoogenaamd neutraal, uitgaande van den staat, dus van 

de publieke organisatie van 't volksleven; en (dan nog alleen maar 

financiëel en voor 't L. 0.) 7) daaraan gelijkgesteld het bijzonder 

onderwijs, is er van een eerlijke nevenschikking dier beide cuItuur

openbaringen zelfs bij 't L. O. toch eigenlijk geen sprake. Het blijft 

een verhouding van onderschikking: officiëel tegenover en boven 

particulier. Ook onze wetgeving is dus in haar stellen van de onderwijs

kwestie en haar terminologie verre achter bij de principiëele overtuiging 

van de meerderheid des volks en bij de nuchtere werkelijkheid. 

Er zijn drie stadiën te onderscheiden in den strijd om de vrije 

school. In het eerste had de openbare staatsschool eigenlijk alleen 

officiëel recht van bestaan, en werd de bijzondere, van alle kanten 

gehinderd, hoogstens geduld. 

Een tweede phase zag het subsidie, dus den geldelijken steun van 

overheidswege, aan 't groeiende, niet langer te negeeren bijzonder 

onderwijs verleend en geleidelijk verhoogd, tot, na CORT VAN DER 

LINDEN en DE VISSER, althans 't L. O. financiëele gelijkstelling ver

wierf. In die periode leven we thans. 

Het derde tijdperk is de toestand, reeds door 't Unierapport als 

de ideale geschetst: het bijzonder onderwijs regel, de staatsschool 

slechts als aanvulling noodig daar waar onverhoopt het particulier 

initiatief in gebreke mocht blijven. 

V óórdat die ideale toestand de normale is geworden, kan niet 

rusten en berusten al wie 't onderwijs ziet als een onafscheidelijk deel 

der opvoeding. En zoolang zal de strijd tusschen ongelijk bedeelde 
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partijen het karakter blijven dragen van onedele concurrentie. 

Ik koester oprechten eerbied voor wie als overtuigd vrijzinnige 't 
onderwijs uit beginsel dient. Die eerbied zal uiteraard nog stijgen, 

als in de toekomst ook dat openbaar onderwijs tot vrij, bijzonder zal 

zijn veredeld. 
Den voorrang echter kan 111 de huidige omstandigheden 't bijzonder 

onderwijs tot geen prijs meer laten aan 't openbaar, uit theoretisch

principiëele overwegingen: want naar natuur en Schriftuur bouwt de 
vrije op een gezonderen grondslag dan de staatsschool ; in practisch
reëel opzicht niet minder: want ze is reeds jarenlang in de meerder

heid, en wint nog geregeld aan toeloop. 

Elke staatsschool is een bevoorrechting van de autonome boven 

de Christelijke cultuur; 't is een anachronisme voor heel 't gebied van 
het onderwijs, 't lager en 't middelbaar zoowel als 't hooger onderwijs. 

Er is zonder twijfel verschil tusschen lager en middelbaar onder
wijs eenerzijds, en hooger onderwijs aan den anderen kant. De beide 

eerstgenoemde moeten niet alleen verstandsscholing geven, doch 
evenzeer karakterleiding ; zijn dus naast het gezin ook werkzaam op 
't terrein der opvoeding in engeren zin. Ze hebben als grondstof 

immers 't groeiende kind, totdat het in beginsel rijp te achten is. 

Het hooger onderwijs daarentegen heeft alleen tot taak de weten

schappelijke voorlichting. Zijn studenten zijn volwassen menschen, 
zij 't jonge volwassenen. Oefent de een of andere hoogleeraar, door 

welke oorzaak ook, nog invloed op 't karakter zijner leerlingen, dan 
is dat slechts bij uitzondering en toevallig, niet meer als bij L. en 

M. O. regel en opzet. Het karakter heeft zich vóór den academischen 
leeftijd in kern en wezen gezet. Bij L. en M. O. is derhalve de karakter
leiding, behoort het dat tenminste te zijn, een natuurlijk onderdeel 
er van; bij 't H. O. is dat niet meer het geval. 

Een tweede onderscheid ligt in den eigenlijken aard van de twee 

soorten onderwijs. L. O. en M. O. geven algemeene vorming. Wel is 
ook hier schakeering tusschen die beide. Het L. O. is uitsluitend ele

mentaire algemeene vorming; het M. O. gaat eenigermate den weg der 
verbijzondering op, doch zijn doelstelling is toch het bijbrengen van 

algemeene ontwikkeling, niet de opleiding in bijzondere wetenschap

pelijke vakstudie. Doch het H. O. verstrekt alleen speciale vorming, 
al is het dan ook op den grondslag eener meer algemeene phiIosofische 
propaedeuse, zooals't bij elke academische vakstudie behoorde te zijn. 
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Behoudens al dat bij slot van rekening slechts secundair onderscheid 

tusschen het lager en middelbaar schoolonderwijs en de academie, 
geeft evenwel de laatstgenoemde toch ook onderwijs. 

Het H. O. is een der voornaamste cultuurgebieden. Is de weten
schap, naast de kunst, zelfs niet een der brandpunten waar de 
worsteling der geesten 't principiëelst gestreden wordt? 

Woedt op dat slagveld de geestelijke strijd niet het felst tusschen 

de Christelijke cultuur en de autonome, die van den vrijen menseh? 
Is het H. O. niet het tuighuis, waar de toekomstige geestelijke 

leidslieden des volks hun wapenrusting ontvangen? 

En moet het dan niet een schreeuwend onrecht heeten tegen de 
groote meerderheid van ons volk en zijn Schriftuurlijke levens- en 

wereldbeschouwing, wanneer juist daar de leerstoelen voor verreweg 
't grootste deel bezet werden en worden door hoogleeraren die in 
het hart der levenskwesties niet één van geest zijn met dat volk? 

Daar is een keer ten goede te bespeuren. Doch al zouden nog 
meer professoren rechtzinnig in den SchriftuurIijken zin van 't woord 
zijn, daarmede zou 't H. O. als instituut niet gekerstend zijn. Het 
staat daarmee als met het openbaar L. O. en M. O. Ook daar heeft 

men zichzelf en anderen willen wijsmaken dat geloovige onderwijzers 
en leeraren er zulk een schoone roeping zouden hebben. Ze zouden 

een evangelisatie-taak van zeldzaam edel merk verrichten. Hun invloed 
zou eerst terecht den naam van zoutend zout verdienen; en men heeft 
tot verdediging er van ten onrechte allerlei texten aangehaald. Ten 
onrechte. Immers al zijn alle onderwijzers en kinderen eener openbare 

lagere school in Limburg en Brabant Roomsch, of op de Veluwe 
orthodox-Protestantsch, daarmee is de openbare school als zoodanig 
daar ter plaatse nog niet Roomsch of Gereformeerd. De grondslag 
van onderwijs en karakterleiding blijft er officiëel indifferent. Zulke 
geriefelijkheden van de praktijk zijn in den diepsten grond smokkel
politiek, en even zoovele bewijzen van de onwaarachtigheid waartoe 
de idee der staatsschool verleiden kan en moet. 

Slechts als niet het toeval of de praktijksgedienstigheid doch de 
principiëele opzet en bouw een schoolgemeenschap tot een Roomsche, 
een orthodox-Protestantsche of een vrijzinnige stempelt, kan ze dat 
in werkelijkheid en op eerlijke wijze zijn. 

Zoo is 't ook bij het M. O. en 't H.O .. Vooral zelfs bij de 
universiteit. Want van tweeën een: er is een Christelijke cultuur, naast 
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en tegenover de autonome. Maar dan vloeien daaruit allerlei bepaalde 

eischen voort voor heel het cultureele leven van een volk, en moet 

dat niet alleen maar in L. O. en M. O. tot zijn recht komen, doch 

minstens zoo noodzakelijk bij 't academische, de bron waaruit de 

gansche geestelijke leiding des volks ontspringt; -

of er is géén zelfstandige Schriftuurlijke cultuur - dan is er inder

daad geen bestaansreden voor Christelijk H.O.; doch dan is 't roepen 

ook om Christelijk L. O. en M. O. onzuiver en onecht. 

Een tusschenstandpunt, waar men plaats inruimt voor een lagere 

school met den Bijbel, desnoods nog voor een dito middelbare, doch 

het goed recht der Christelijke wetenschap ontkent, is er niet, en kan 

er niet zijn. Immers de cultuur omvat geheel het aardsche bestaan 

van den enkeling en de samenleving, de religie alleen uitgezonderd, 

en geen onderdeel er van, noch in stoffelijke noch in geestelijke be

langen en behoeften, laat ze buiten haar invloed. 

Daarom is aan een indifferente hoogeschool de wetenschap in haar 

geheel niet op te eischen en te redden voor den Christus, door hier 

en daar een correctief-professoraat te stichten. De gansche wetenschap 

moet, naar Christelijke overtuiging, weer tot de erkentenis gebracht 

worden, dat de beginselen der Heilige Schrift volstrekt en normatief 

zijn voor alle levensterreinen, ook voor die van 't denken en de studie. 

Dat kan slechts geschieden, als de groepen van bijeenbehoorende 

vakken, de faculteiten, elk voor zich zelfstandig een samenhangend 

geheel vormen, waar alle onderdeelen wetenschappelijk behandeld 

worden van de beginselen een er zelfde levens- en wereldbeschouwing 

uit. Niet de afzonderlijke leerstoel toch is een eenheid, een autonomie, 

doch de faculteit. En daarboven is de universiteit weer niet atomistisch 

een opeenhooping van zoo- en zooveel professoraten of faculteiten, 

doch een organisme, waarin door natuurlijke samen- en wisselwerking 

der verschillende faculteiten gezond leven heerscht. 

Als na den krachtigen opbloei der Christelijke wetenschap in de 

1ge eeuw, vooral hier te lande, de universiteiten niet anders hadden 

wiIIen zijn dan de adiministratieve band tusschen vrije faculteiten, met 

rechtsgelijkheid in het gebruik van aIIe doode leermiddelen, zou dat 

misschien de oprichting van vrije universiteiten overtollig gemaakt of 

ten minste vertraagd hebben. Dat is niet het geval geweest. En van 

achter beschouwd, is dat een geluk te noemen. De openbare universi

teit is in den loop der vorige eeuw verworden tot het bolwerk der 
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exclusief-vrij zinnige wetenschap 8), die tientallen j aren lang het mono

polie der wijsheid gemeend heeft in pacht te hebben. Dat ostracisme 

heeft het Calvinisme wel moéten brengen tot de inrichting niet maar 

van vrije facultetien, doch van een geheele vrije universiteit. 

En ook op dat gebied, evenals bij 't L. O. en 't M. O. heeft het 

geloofsinitiatief der rechtsche partijen navolging gevonden. De neu

trale handelshoogeschool te Rotterdam, de Roomsche te Tilburg, de 

Keizer-Karel-universiteit te Nijmegen, de Academie voor moderne talen 

te 's Gravenhage, zijn bij alle onderling verschil toch in haar wezen 

als vrije school en in haar bestaansmogelijkheid vrucht van den strijd 

Voor de vrijheid ook van 't H. O. En voor den alzijdigen bloei van 

het geestelijk leven in ons land is dat in elk opzicht een zegen. De 

idee der vrije school toch in haar drie onderwijsgeledingen brengt 

dat onderwijs voor vrij- zoowel als voor rechtzinnig, niet alleen weer 

terug in de natuurlijke betrekking tot het gezin, zijn eigenlijken last

gever, ze maakt daardoor ook allerlei lagen des volks mobiel. Ze 

vervult die met belangstelling voor gewichtige levensvragen, een be

langstelling die voortvloeit niet in de eerste plaats uit het grovere 

eigenbelang bij stoffelijke dingen, doch die opwelt uit de dieper bron 
eener principiëele overtuiging. 

En doordat ze, als in vroeger eeuw, ook nu weer de overheersching 

breekt van 't uiteraard aristocratisch humanisme, baant ze mede den 

weg voor een echter, een organische democratie, die de doodende 

eenvormigheid van 't nivelleerende staatssocialisme schuwt, en plaats 

en ruimte schept voor een harmonischer, dieper eenheid in de veel

heid van allerlei talenten, gaven, krachten, een elk "naar zijn aard". 

Ze heeft den waan van een uitwendigen eenheidsvorm van 't Neder

landsche volk in helder licht gesteld, doch de wezenlijke eenheid en 

volkskracht verhoogd. Immers in plaats van een geforceerde, uiterlijke 

eenvormigheid, die van binnen onrecht verbergt, zoekt ze de veel 

ideëeler, innerlijke eenheid van recht, die gelegenheid biedt aan alle 

geestelijk leven in 't volk, om met gelijke kans zijn werkelijke waardij 
te toonen in de vrucht van zijn streven. 

Ze doet gerechtigheid treden in de plaats van onrecht; en ze bindt 

alzoo de burgers van verschillende levens- en wereldbeschouwing door 

gelijke rechtsbedeeling aan 't land hunner geestelijke vrijheid en zijn 
overheid. 

!-let vrije-school-beginsel, trouw verwezenlijkt in ons volksleven, zal 
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de verhoudingen adelen tusschen de onloochenbaar onderscheiden 
groepen, en de tegenstellingen weer terugbrengen naar 't gebied waar 

ze thuisbehooren, n.l. het worstelperk der geesten. 
Daar is ook in nationaal opzicht een "eenheid van tegendeelen" . 

En als in een lichaam, evenzeer in dat van 't Nederlandsche volk, 
alle zelfstandige leden, kleine en groote (mits ze zich een integreerend 

deel van dat lichaam weten), onder gelijke ~evensvoorwaarden zich 
ontwikkelen kunnen, slechts dan kan de geheele gemeenschap in 

harmonische eenheid gezond blijven. 
Dat is het ideaal geweest van een Prins WILLEM VAN ORANJE 

tegenover het bekrompen drijven van DATHEEN en HEMBYZE. 
Niet een gelijkstelling dus alleen in geldelijk opzicht, doch gelijk 

recht voor allen, zal eerst aan den kamp zijn onheiligen prikkel ont
nemen. De strijd blijft. Maar hij moet op geestelijke wijze gestreden 

kunnen worden met open vizier, en met gelijke kansen. 
Was het jubileum van de Vrije Universiteit een symptoom dat "het 

daghet in den Oosten" op 't H. O. gebied? Het is gevierd onder 

algemeene waardeering. De vrijzinnige wetenschap, en bijkans de ge
heele linksche toonaangevende pers hebben zich niet alleen onthouden 

van den schamperen hoon waarmee vóór een halve eeuw KUYPER'S 
heldhaftige daad bejegend is, maar haar hulde heeft het goed recht 
eener vrije Christelijke wetenschap feitelijk erkend. Zelfs met een 
zekere j aloerschheid hebben ze den levensband aanschouwd en de 
principiëele saamhoorigheid tusschen de hoogeschool en 't volksdeel 
waaruit de Vrije Universiteit gegroeid is. Ze hebben gezien en erkend 
dat het Calvinistisch hooger onderwijs niet maar een particuliere, vrij 

belachelijke liefhebberij van KUYPER c. s. geweest is. Een natuurlijke 
vrucht veeleer bleek het van innerlijke geestelijke kracht, in dat Calvi

nisme levend en werkend. 
VAN RAALTE, met zijn emigranten, in Amerika; de stichters van 

de Theologische School in Kampen; en KUYPER verdienden den spot
naam niet van dwaze fantasten, toen ze eigen, vrije hoogescholen 
opgericht hebben: de eerste midden in de Noord-Amerikaansche 
wildernis voor een handvol arme uitgeweken Calvinisten, de beide 
laatstgenoemden dwars tegen een fel-vijandige liberalistische meer

derheid in, voor de kleine luyden hier te lande. - - -
Zal die erkenning standhouden en voortgaan? Slechts als die ridder

lijke waardeering tusschen de wetenschappelijke leiders van eerlijke 
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overtuiging in de beide geestelijke kampen bestaan blijft, zal dat 

afdalen tot de lagere regionen van lvi. O. en L. O. - - -

V óór de Fransche revolutie gold ons vaderland als de c1assieke 

bodem der gewetensvrijheid, en terecht. Na die omwenteling is hier 

te lande opnieuw om diezelfde conscientie-vrijheid de strijd ontbrand 

tegen het liberale verlichte despotisme in onderscheiden vorm en 

openbaring, in kerk en staat. En de paedagogische vrijheid is een 

gewichtig deel dier gewetensvrijheid, van denzelfden keur als de 

godsdienstvrijheid. Het gaat ons om niet minder dan onze kinderen 

op te voeden naar den eisch des gewetens in gebondenheid aan Gods 

Woord. 

Zoo moge ook de vrijzinnige in steeds wijder kring, die in oprecht

heid zijn levensbeginsel liefheeft, het natuurlijke gaan inzien van den 

roep 0\11 recht inzake de schoolopvoeding van onze rijpende jeugd 

en onze jonge menschen ! 

* * 
* 

c. Erkenning van gelijk recht op 't onderwijsgebied en de aan

vaarding van de natuurlijke gevolgtrekkingen daarvan, zou, behalve 

tot administratieve vereenvoudiging, bovendien tot aanmerkelijke be

zuiniging voor de schatkist kunnen voeren 9). 

Het bijzonder L. O. is geldelijk gelijkgesteld aan 't openbare. De 

subsidiêering van 't vrije M. O. is -+- 80 % van de onkosten. Daar 

heerscht dus nog allesbehalve gelijkstelling. Doch wordt die eenmaal 

bereikt, dan is de schatkist er allerminst bij gebaat, als dat geschiedt 

op de wijze als bij het L. O. Ons onderwijsbudget, toch reeds te 

hoog, zou integendeel nog stijgen. 

Dat alles is een gevolg daarvan dat men de financiëele gelijkstelling 

bij 't L. O. gezocht heeft in de verkeerde richting. Het orthodoxe volks

deel in ons land zag 't onderwijs als een beschikkingsrecht der ge

zinnen. Het was er van doordrongen dat daar twee belangen samen

gaan: dat van 't gezin (ouders en kinderen), en dat van de maat

schappij. Het verwachtte met reden dat de gemeenschap haar aandeel 

in dat belangencomplex met een subsidie betalen zou. Doch de voor

standers der vrije Christelijke school hebben nochtans met groote 

offervaardigheid ook hun aandeel in de schoolkosten betaald. Die ver

effening nu had m. i. hierin moeten gevonden worden, dat 't vrijzinnig 

volksdeel gel ijkgesteld ware geworden aan 't rechtzinnige, niet maar 

A. St. 3-m. VI 9 
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in rechten doch ook in lasten; niet omgekeerd. Niet de Christelijke 

lagere school had dus in 't algemeen meer moeten ontvangen, doch 

de openbare minder. 
Bij het M. O. 10) zou de bezuiniging eveneens op zoo'n wijze moeten 

betracht worden. Het bloeiende bijzonder M. O. heeft metterdaad be

wezen dat zijn voorstanders nog steeds een geldelijk offer voor hun 

scholen over hebben, en dat zulk een milde gezindheid vrucht draagt. 

Laten onze vrijzinnige landgenooten, niet maar bij uitzondering doch 

als regel, zich aangorden tot een gelijke daadwerkelijke liefde voor 

hun eigen M. O. 

Want: Of ze koesteren te weinig vertrouwen in de liefde tot een 

principiëel-vrij zinnige school in eigen gelederen, en ze durven den 

staatssteun, zedelijk en geldelijk, niet ontberen, àf hun behoefte aan 

een onderwijs naar den eisch van hun eigen autonome cultuur is even 

echt en sterk en offèrvaardig als onder de rechtzinnigen de drang naar 

een Christelijke school. Dan ook kunnen en willen ze met vreugde 

gelijke lasten als dezen dragen ten bate van hunner kinderen principi

eele school opvoeding. 11). 
En dan zal gelijke behandeling in alles, voor rechts en links, aan 

de schatkist groote sommen besparen. 

* * * 
H et vooruitzicht gUTlstig te achten? 
De antirevolutionnaire partij heeft nooit den strijd voor het recht 

ontweken. Integendeel, ze heeft daaraan veeleer het gehalte van haar 

beginsel getoetst. Daarom kan ze den paedagogischen en juridischen 

kamp niet opgeven, en niet rusten vóór en aleer over de geheele linie 

recht gedaan is aan den natuurIijken eisch: De vrije school regel, de 

staatsschool aanvulling. 

Is de prognose voor dien strijd gunstig te achten voor 't oogenblik? 

In den eigen kring onzer A.R. partij schijnt langzaam het besef in 

te sluimeren, dat de vrijheid van onderwijs als beginsel onafwijsbaar 

voortvloeit uit natuur en Schrift. We hebben 't al zoo heel ver ge

bracht! De herinnering aan wat die worsteling onzen ouders gekost 

heeft aan offers in eIken vorm, is gaandeweg aan 't verwazen onder 

het jongere geslacht. Dat heeft den strijd van 't L. O. niet meege

streden, en 't behoeft voor de vrijheid van 't M. O. veel minder te offe

ren, dan de pioniers in hun tijd voor de volksschool te dragen hadden. 
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En al wordt de volkomen gelijkstelling ook voor het M. O. verworven 

zelfs in den geest als dit artikel 't schetst, dan zou er voor de vrij

making van het H. O. een principiëele saamhoorigheid vereischt worden 

om zulk een titanenstrijd aan te durven, als er niet meer (of: nog 

niet?) in onze gelederen te vinden is. Waarom het te verbloemen? 

Er heerscht geen eenstemmigheid op dat punt onder ons. Niet alle 

antirevolutionnairen (en daaronder de trouwste) zijn even overtuigde 

voorstanders van een vrij hooger onderwijs, als ze dat zijn van 't vrije 
lager en middelbaar. 

Is dat een gevolg daarvan dat door de financiëele gelijkstelling bij 

het L. O. en het ruimer subsidie bij het M. O. de volle beginseleisch, 

in 't Unierapport classiek verwoord, wegwijkt uit veler belangstelling? 

Gevolg mede daarvan, dat niet meer enkel vrijzinnige professoren 

aan onze openbare hoogescholen leeraren, en 't exclusivisme gebroken 

is dat een BILDERDIJK, een DA COSTA en zoovele anderen van onze 
besten, verre van den katheder hield? 

Gevolg tenslotte, en een begrijpelijk gevolg, daarvan dat door der 

tijden nood andere meer rechtstreeksche levensbelangen, de sociale 

kwestie c. a., al meer beslag gaan leggen op onze mannen en vrouwen? 
Belang is immers de moeder der helangstelling. __ _ 

En buiten onzen engeren kring, onder onze naaste geestelijke bloed

verwanten, de Christelijk Historische Unie, is de liefde voor 't vrije 

onderwijs in 't algemeen bedenkelijk aan 't tanen. Voor het L. O. 
heeft men meegestreden; LOHMAN en DE VISSER zullen nooit vergeten 

worden door wie 't vrije onderwijs uit beginsel dienen. Maar ten 

opzichte van 't vrije M. O. is de Chr. Historische partij reeds ernstig 

verdeeld, en in 't vrije H. O. ziet men daar al meer een onduldbaren 
aanslag op de eenheid der natie. 

De Roomsch-Katholieke staatspartij ook heeft met de Protestantsch

rechtsche pal gestaan in den strijd voor de onderwijs-vrijheid. Bij 

haar is 't beginsel, voorzoover 't voortvloeit uit het natuurlijk recht der 

ouders, hetzelfde als bij ons. Zoodra 't er echter om gaat dat natuur

recht te adelen met een beroep op de Schrift, komt er onderscheid 

VOor den dag. Haar gelijkstellen van de Roomsche kerk met de eene. 

heilige, algemeene Christelijke, en haar onderschikken van heel 't 

menschelijke leven onder de kerk, is daar de oorzaak van. "De refor

matie daarentegen heeft wel is waar de geheel eenige waarde der 

kerk met haar eigen plaats en hoogheidsrecht in 't menschelijk leven 
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bepleit en gehandhaafd, maar niet minder krachtig en met succes 
heeft ze het volle rijke leven ontvoogd van een onbijbelsche over
heersching door de kerk. Door die emancipatie, die vrijmaking van 

't gewone leven, gevolg van haar opvatting omtrent de gemeene gratie 
en haar sfeer; niet minder vrucht van haar prediking van 't priester

schap aller geloovigen, heeft de reformatie den bodem toebereid, heeft 
ze ruimte en licht en lucht verschaft voor een ontplooiïng der mensche

lijke gaven en krachten, elk naar haar aard". 12) 
Daarom is schoolstichting wel een natuurlijke vrucht van het wezen 

der Roomsche kerk, niet van 't karakter der Protestantsche. Het onder

wijs c. a. ligt immers naar Protestantsch inzicht in de zone der gemeene 
gratie; de kerk is bij uitstek het gebied der particuliere genade. Slechts 

over de personen individueel der schoolgemeenschap (vereeniging, 
leeraren, leerlingen) mag de kerk, naar Protestantsch belij den, haar 
moederlijke zorg uitstrekken; met de onderwijs-organisatie zelf als 
zoodanig heeft ze niets te maken. Dat onze vaderen kerk en school 

in één adem plachten te noemen, was eenerzijds een gevolg van allerlei 
tijdsomstandigheden, aan den anderen kant een overblijfsel van 

Roomsch-middeleeuwsche opvatting. -
Toch mag ondanks alle verschil verwacht worden dat ook de 

Roomsch-Katholieke staatspartij in den komenden strijd weer naast 

de Antirevolutionnaire staan zal - tenzij ook daar de energie voor 
loopig aan andere vragen besteed zal worden, en voor haar "de uiterste 

noodzaak" naderende is ... 

* * 
* 

De rechtsche partijen hebben evenwel het pleit voor het vrije-school

beginsel niet gevoerd als voor een uitsluitend partij-ideaal. Ze weten 
te strijden voor wat het natuurlijke recht en de roeping is van elk waar 

ouder, en ze staan sterk in dien strijd door de overtuiging dat ze 
een nationaal belang behartigen. De oplossing der schoolkwestie is 

een taak van rechts en links samen. 
Het feit juist dat alle rechtgeaarde ouders, van welke staatkundige 

kleur ook, hun kinderen liefhebben, houdt in dat ze hen naar hun 
beste weten willen opvoeden en laten opvoeden. Derhalve moeten ze 

hen zoo spoedig en zoo onvertroebeld mogelijk doen zien en in hun 
jonge harten helpen aanvaarden het wezenlijke, het schoonste van hun 

eigen levensbezit, dat wat ze als eerlijke lieden, rechts zoowel als 
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links, toch voelen als 't beste in hun leven. Het gezin nu vertrouwt 

voor een deel die opvoeding aan de school toe. Omdat dus gezin en 

school samen de kinderen op te voeden hebben, kunnen ouders van 

principiëele beslistheid geen andere school als bruikbaar erkennen dan 

die in overeenstemming met het gezin uit hetzelfde geestelijk beginsel 
leeft en opvoedt. 

Dat de partijen van de rechterzijde tot nog toe bijna uitsluitend 

voor verwezenlijking van dat beginsel hebben gepleit, ligt voor de 

hand. Het is in de eerste plaats daaraan te danken, dat in hun midden 

de Heilige Schrift normatief is voor alle terrein des levens, voor elke 

cultuuropenbaring, en dat het juist de Bijbel is die dat recht der 

ouders in dezen bijzonder onderlijnt. En in de tweede plaats zijn, in 

de historische ontwikkeling der omstandigheden, hun als onderdrukten 

het eerst de oogen opengegaan voor wat in 't onderwijs 't wezenlijk 

aandeel der gezinnen is naar eisch van natuur en Schrift. 

In steeds breederen kring begint echter de overtuigd-vrijzinnige 't 

eveneens in te zien, dat het openbare onderwijs met zijn zoogenaamde 

neutraliteit niet de geschikte omgeving kan zijn waar opvoeding, ook 

naar vrijzinnig beginsel, tot haar vollen bloei en recht komt. 

Integenrleel: daar ook wint de opvatting veld, dat de vrije school, 

als lasthebber van het vrijzinnige gezin, meer en beter de principiëele 

belangen der opvoeding dient, dan de openbare staatsschool dat ooit 

doen kan. Over heel de linie heeft alzoo in beginsel en zedelijk de 

schoolstrijd de zege behaald. Links evengoed gaan hoofd en hart al 

meer open voor het inzicht, dat tot den volwassen leeftijd der kinderen 

er een geestelijke saamhoorigheid en eenheid moet heerschen in den 

gezamenlijken opvoedingsarbeid van gezin en school. En ook daar 

aallvaardt men in steeds grooteren getale de consequentie er van, dat 

derhalve de gezinnen het recht en de roeping hebben eigen scholen in 

het leven te roepen, eens geestes met die gezinnen. De oprichting en 

bloei van zulke vrije lagere en middelbare scholen van neutralen, socia

listischen 13), modern-godsdienstigen opzet, is dan ook een sterk bewijs 

er Voor dat onze pioniers in den schoolstrijd het bij het rechte eind 

hebben gehad: onderwijs is opvoeding, en de geest waarin het 

gegeven zal worden, valt dus onder 't beschikkingsrecht der ge
zinnen. 

Hun actie is eenerzijds een vrucht van onzen akker, en anderzijds 

een tastbaar voorbeeld dat de vrijzinnige ook langs den weg der vrije 
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school uitstekend aan de moderne onderwijsbehoeften in zijn kring 

voldoen kan. 
En al meerderen daar zullen ervaren en toestemmen dat de openbare 

school als opvoedingsinstituut volkomen mislukt is, en onbruikbaar is 

voor een ieder die het eigenlijke in zijn vrijzinnige levensbeschouwing 

oprecht liefheeft. 

* * 
* 

Zoo klinkt op dit wijde gebied van volksopvoeding, boven de tegen

stellingen der partij-politiek uit, de roep eener gemeenschappelijke 

nationale taak op, voor allen samen, rechts en links. 
Hoe meerderen 't gaan inzien dat hier geen partij zaak in 't spel is, 

doch een algemeen lands- en volksbelang, des te meerderen zullen 

dien roep volgen, om schouder aan schouder die gelijkheid in recht 

en rechtsbedeeling te zoeken die de ware eenheid en saamhoorigheid 

oer natie bevorderen zal. En die eenheid van edel gehalte is in 't 

onderwijs slechts te verkrijgen door verwerkelijking van 't vrije school

beginsel. 
Of dat spoedig mogelijk zal blijken, hangt vóór alles af van het 

eerbiedigen van elkanders eerlijke overtuiging en 't vertrouwen in des 

tegenstanders bedoeling. Op de leiders rechts en links en op de pers 

rust de verantwoordelijkheid dat men leert wederzijds die principiëele 

zuiverheid van streven niet langer te miskennen. Dan alleen kan op 

't breede gebied van de volksopvoeding de ware Godsvrede geboren 

woroen en leven. 

* * 
* 

Hoe dat alles zij - wie in het geweten den beginseleisch eener 

Christelijke cultuur erkent, mag niet versagen, ook al is het getij 

tegen. Hij moet voortgaan, trots wind en storm, omdat de "nood hem 

is opgelegd", zooals onze pioniers zijn voortgevaren. Hij moet niet 
aflaten te wijzen op den waren aard van opvoeding en opleiding in 

lager, middelbaar en hooger ondenvijs, en blijven hopen dat tenslotte 

door een inderdaad constructieve staatkunde in alle geledingen van 

't onderwijs dat vrijheids-ideaal als eisch van elk waar geestelijk be

ginsel verwerkelijkt zal worden. - -- --
Zelfs, en vooral, toen 't Christelijk onderwijs bijna geheel aan

gewezen was op de offervaardige liefde en steun uit den eigen kring, 
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heeft het getoond dat het strijden kon en tegelijk bouwen. "Troffel en 

zwaard" ter hand, heeft het metterdaad doen zien dat kwaliteit en 
vrucht ook onder zulke omstandigheden uitstekend kunnen zijn. 

* * 
* 

De organen bij het vrije onderwijs. 
Omdat ik het vrije onderwijs het normale acht, moge hier een 

nadere beschouwing volgen van die organen die uit dat beginsel 

logisch voortvloeien, en die in het organisme van zulk een vereenigings

onderwijs, (mij staat vooral een vereeniging voor Christelijk middel

baar onderwij s voor den geest), de aandacht vragen 14). 
Gewoonlijk denkt men daarbij aan: 

1. de stichtende vereeniging en haar bestuur; 

2. de gezinnen der schoolgaande kinderen; 
3. het docentencollege. 

Eigenlijk is er, principiëel gezien, in een arbeidsgemeenschap als 

de vrije school vormt, slechts ruimte voor twee groepen n.l. de ver

eeniging en 't leerarencollege ; met een leelijken, maar door gebruik 
geijkten term, de werkgever en de werknemers. 

De vereeniging. 

Immers, zal het Unie-ideaal werkelijkheid worden, dan moet vanzelf
sprekend de vereeniging in de allereerste plaats bestaan uit die ouders 

die uit principieele overweging onderwijs voor hun kinderen zoeken. 

De geestverwante gezinnen zijn en blijven krachtens het beginsel der 

vrije school de wezenlijke lastgevers; zij organiseeren vóór alle anderen 

zich wettelijk in een vereeniging voor schoolonderwijs. Niet slechts 

l'oor hen en ten bate hunner kinderen is er een vereeniging, doch 

ook en vooral uit hen dient ze te bestaan; en door hen wordt ze in 

stand gehouden. Zij in bijzonderen zin zijn van rechtswege de natuur

lijke leden der vereeniging. Niet doordat men contribueert, wordt men 

lid er van, maar doordat men zijn kinderen naar haar school zendt, 
is men 't ipso jure. Voor hen vervalt alle contributiedwang. 

In de tweede plaats kunnen lid zijn kinderlooze ouders en zulke 

wier kinderen reeds volwassen zijn, of ook afzonderlijke personen, 

op voorwaarde dat zij allen eveneens op den grondslag der vereeniging 
slaan. 

Tenslotte: maken, door welke oorzaak dan ook. bovendien kinderen 
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uit vrijzinnigen kring gebruik van een dergelijke inrichting van onder

wijs, dan kunnen hun ouders, waar ze het geestelijk beginsel der 
schoolvereeniging niet deelen, natuurlijk slechts adviseerende leden 

worden, m. i. ook zonder contributiedwang. 
Wanneer docenten ouders zijn van schoolgaande kinderen, is er 

geen reden om hun het lidmaatschap in vollen rechte te onthouden. 

Zijn ze alleen als leeraar aan de school verbonden, dan laat hun 
bezoldigde dienstbetrekking tot de vereeniging uiteraard niet het lid
maatschap toe. 

Uit eIken hoofde blijft het gewenscht dat, als een zich telkens ver

nieuwende kern, de ouders der schoolgaande kinderen de eigenlijke 
vereeniging vormen. 

Het bestuur wordt gekozen uit en door die overtuigde voorstanders 
van Christelijk onderwijs, die lid van de vereeniging zijn; liefst weer, 

zoo dat eenigszins mogelijk is, uit de ouders zelve van schoolgaande 
kinderen. Zoo komt er wel is waar meer dan nu meestal 't geval is, 
wisseling in het bestuur. Ik acht dat echter eerder een voor- dan een 

nadeel. Het is allerminst een bezwaar te noemen, dat telkens, (in den 
regel toch slechts in 't ergste geval om de vijf, zes jaar), nieuwe 

bestuursleden als nieuwe belanghebbenden een belangstelling van 
immers ideëelen aard moeten toonen, door daadwerkelijk voor het 

leiden hunner schoolvereeniging zich bereid te verklaren. Er komt 
zoodoende ook voortdurend nieuw, jong bloed in de actie, en het 
vormen van een gesloten regentenkaste met doorloopend abonnement 
op de bestuurszetels wordt ondervangen. 

Tegenwoordig is een vereeniging voor vrij onderwijs soms niet 

meer dan leverancier, en zijn de ouders slechts afnemers, als bij 't 
openbare onderwijs. In de plaats van zulk een ongezonde zakelijke 

betrekking dient het organisch verband tusschen gezin en school niet 
in naam maar in levende werkelijkheid weer hersteld te worden. 

De Commissie van Toezicht moet niet langer een afzonderlijk, meer 
of minder autonoom, college naast het bestuur zijn, doch een sectie 
er van vormen. Het ligt, dunkt me, in de rede. Dat instituut is met 
naam en wezen klakkeloos overgenomen van het openbaar onderwijs, 

waar immers opvatting en organisatie van de school een gansch 
andere is dan wat consequent volgt uit het vrije-school-stelsel. Er is 

geen behoefte aan en geen plaats voor een dergelijk zelfstandig 

college naast en somtij ds tegenover het bestuur. Het is beter dat een 
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dagelijksche commissie, uit en door 't bestuur gekozen, het geregeld 
verband met de school en haar leercollege onderhoudt. Die sub
commissie kan voor alle soort van schoolbelangen in de vergadering 

van 't bestuur voorstellen doen. Ze is naar twee zijden, als bestuurs
leden hoofd voor hoofd, en door haar voortdurend contact met de 
school, veel beter op de hoogte van alles. En doordat ze zelf monde
ling hun denkbeelden kunnen toelichten, terstond in de bestuursver

gadering, wordt het befaamde schriftelijk ambtenaarsverkeer op dat 
gebied althans voorkomen, en rechtstreeksehe, vruchtdragende actie 
bevorderd. -

Hef docenten college. 

Ook het leerarencollege moet bestaan uit overtuigde aanhangers 
van 't beginsel der school die ze dienen. Wanneer dat niet het geval 

is, ligt de geestelijke eenheid gebroken en wordt de paedagogische 
invloed ondermijnd, die van de leeraren, gezamenlijk en persoonlijk, 
dient uit te gaan op de leerlingen. 

Behoeft dat geval nog verondersteld te worden? En is zulk een 
veronderstelling alleen reeds niet een motie van wantrouwen tegen 

geheel den leerarenstand onzer Christelijke middelbare scholen? In
dien ik die leeraren in 't algemeen zou verdacht maken van ontrouw 

aan onze positief-Bijbelsche beginselen, zou ik geen bewijs kunnen 
aanvoeren voor een dergelijke beschuldiging. Ik vraag slechts of er 
geen vrees bestaat voor een langzaam, voorloopig nog slechts hier 
en daar losraken van onze principiëele vastigheid. En dan meen ik 

dat inderdaad het gevaar niet denkbeeldig is, dat niet allen onder 

ons leeraren meer welbewust het beginsel der Christelijke vrije school 
deelen. Er is hier allerminst sprake van opzettelijk, stelselmatig bedrog. 
Maar 't feit ligt er toch onloochenbaar, dat tot vóór korte jaren 't 
Christelijk middelbaar onderwijs zijn dienaren aanzienlijk lager be
zoldigen moest dan 't openbare dat deed. En zoolang dat dienen van 
't Christelijk middelbaar onderwijs een offer vroeg, zooal niet meer 
een van geringschatting en minderwaardigheid in de oogen van 't vrij
zinnig publiek, dan toch een offer in geringer verdiensten, was daarin 

al een zekere waarborg gelegen, dat bij voldoende werkgelegenheid 
op dat gebied alleen principiëele voorstanders van 't Christelijk onder
wijs, tot dat offer bereid, hun diensten zouden aanbieden. 

Nu is dat anders. De paar groote gemeenten uitgezonderd, waar 
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't salaris hooger is dan de rijksregeling, heerscht practisch overal 
plaatselijke gelijkstelling van jaarwedde. Men behoeft geldelijk geep 
veer meer te laten door bij 't Christelijk middelbaar onderwijs te 
solliciteeren. Daardoor is inderdaad de deur opengezet voor wie niet 
uit beginseldrang het Christelijk onderwijs alléén wenscht te dienen. 
Besturen, rectoren en directeuren weten daarvan mee te spreken, en 

een bekende bijvoeging in de oproepingsadvertenties in dien geest 
bewijst genoeg. 

En geen nader betoog is van noode, dat zulk een verwatering, 't 
gevaar alleen er voor reeds, de dood voor 't Christelijk middelbaar 

ondenvijs zou beteekenen. Onderwijs immers, naar onze opvatting, is, 
zeker, verstandelijke scholing, doch niet minder Christelijke karakter
leiding in opdracht van en in overeenstemming met het geloovig 
Christelijk gezin. En wat voor invloed heeft dat gezin niet te duchten 
van een leeraar die niet, zoowel voor zijn wetenschappelijk denken en 

reproduceeren als in zij n tucht-oefening, het Woord Gods van harte 
aanvaardt als een lamp voor den voet en een licht op het pad, voor 

zichzelf en voor 't leven zijner leerlingen? Die, oppervlakkige gedachte, 
meent te kunnen werken èn bij 't Christelijk èn evengoed bij 't "neu
trale" onderwijs? 

Doch al zijn de leeraren aan een Christelijke school zonder uit

zondering overtuigde voorstanders er van, dan vormen ze bij elkaar op
geteld zoo nog maar niet een leerarencollege. De docenten, wat ook 

hun vak zij, moeten zich een integreerend deel van 't geheel weten. 
van het leerarencollegium zoowel als van de gansche schoolgemeen
schap. Een school toch, zal ze gezond functionneeren, moet een een
heid vormen, en als een levend organisme één geest ademen. En wan
neer een docent alleen voor zijn eigen klasse of vak zorg voelt, ver

waarloost hij daardoor de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, 
erkent hij, of beoefent althans practisch niet de zoo noodige saam

hoorigheid, en schiet hij bedenkelijk in zijn taak en roeping als 

"collega" te kort. "Draagt elkanders lasten" is ook in den gemeen en 
schoolarbeid de vervulling van Christus' wet. 

* * 
* 

Zal de vrije school republikeinsch of monarchaal geleid worden? 

Een tegenvraag: Wat wordt bedoeld met "republikeinsch"? Is het 

communistisch? Maar dan verwerpt de Christelijke school principiëel 
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en bewust dat ijdel roepen om wat rechtdraads indruischt tegen natuur 

en Schrift. 

Republikeinsch dan in den gewonen, gangbaren zin des woords? 

Maar een rectoraat of directoraat kent toch geen dynastieke opvolging! 

In dat opzicht is er geen verschil. Wil men den leider der school ver

gelijken met den president eener republiek en alzoo spreken van repu

blikeinsch - mij is 't goed. Wil men voorkomen dat hij als dictator, 

al of niet verlicht, optreedt - dan is de tegenstelling republikeinsch -

monarchaal dwaasheid. 

De heeie schepping als organisch gebouwd is gevarieëerd en ge

differentiëerd in talent en gave, in leiding en geleid worden, in gezag 

en gehoorzaamheid. 

Heeft dus een school een éénhoofdige leiding noodig? Natuurlijk 

heeft ze dat. Voor 't dagelijksch bestuur is de persoonlijke leider niet 

te ontberen, die, verantwoording schuldig tegenover God en zijn ge

weten, èn tegenover zijn vereeniging door zijn instructie, te regeeren 

weet. 

Doch hij is slechts primus inter pares. Zal er wel één verstandig 

schoolleider zijn die bij zulk persoonlijk besturen niet voortdurend 

raad pleegt en voeiing houdt met zijn collega's, vooral in beslissende 

omstandigheden? 

Er worden in 't algemeen te weinig leer aren-vergaderingen op onze 

scholen gehouden. En die er dan nog plaats hebben, beperken zich 

in oen regel te veel tot een meer of minder vluchtige beschouwing 

der vorderingen. Voor algemeene paedagogische belangen en voor 

een stelselmatige karakterdiagnose en leiding zijn geregeld afzonder

lijke docentenbijeenkomsten noodig, temeer daar de middelbare school 

jonge menschen bearbeidt in de jaren hunner lichamelijke en geestelijke 

rijping. En waar zal er meer kans op vruchtdragende bespreking zijn 

dan op een Christelijke middeibare school, waar leider, leeraren en leer

lingen allen staan onder 't licht en de tucht van de Heilige Schrift? 

Als rector (directeur) en docenten zich in hun geweten voor hun 

persoonlijk leven en hun gemeenschappelijken arbeid gebonden achten 

aan God en Zijn Woord, zal het "Eén is Uw Meester, namelijk 

Christus, en gij zijt allen broeders" geen "klinkend metaal of luidende 

schel" blijken voor hun onderlinge betrekking. 

* * 
* 
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Een enkel woord over de samenwerking dier twee college' s: het 

bestuur der vereeniging en het leerpersoneel. 
Zal de gansche schoolgemeenschap gezond leven, dan is in de eerste 

plaats Doodig dat die beide zich gesteld weten onder de algemeene 
verl'cniging, in dienst van welker belangen allen zonder onderscheid 
en zonder voorbehoud hebben te staan. 

Het is niet overbodig daarop den nadruk te leggen. De ervaring 

hier en daar geeft gegronde aanleiding tot vrees. Nog steeds treden 
soms niet alleen besturen-in-zijn-gehee! doch zelfs bestuursleden
individuëel op, alsof de school hun persoonlijk eigendom ware. 15) 
Het ideaal wordt ontluisterd, als dat euvel niet overwonnen wordt. De 
besturen vertegenwoordigen de vereeniging slechts. Ze mogen niet 

voorbijzien dat ook zij, al is 't vrijwillig en gratis, die dienen. Ze 
moeten begrijpen dat het doceerend personeel niet in hun privaten 

loondienst staat, dat derhalve niet de besturen, veel minder nog de 
leden hoofd voor hoofd, de werkgevers zijn, maar dat het de ver

eeniging is tot welke de docenten als werknemers in wettelijk geregeld 
dienstverband zich hebben gesteld. 

Hunnerzijds moeten de leeraren evengoed hun plaats kennen, niet 

alleen hun rechten maar ook hun plichten. Zoo kan er b.v. in hun 
kring nog wel eenige hartelijker waardeering tot uiting komen voor 
al de zorg en den tijd dien de besturen om des beginsels wille, in 
letterlijken zin pro Deo, aan de school en haar welvaren, ook aan de 
belangen der leeraren, besteden. Wie van naderbij dien arbeid en al 
dat hoofdbreken gezien heeft, voelt oprechten eerbied er voor. 

Wal1l1eer dus èn bestuur èn leercollege naast elkaar zich in hun 

arbeid welbewust aan de algemeene vereeniging onderschikken, zal 
trouwe samenwerking de liefde tot de gemeenschappelijke taak en 
roeping opscherpen, en de wederzijdsche waardeering zal groeien en 
vrucht dragen. Hoe meer beide onmisbare college's nuchter en onzelf
zuchtig de hun passende plaats in den samenhang van 't school
verband kennen en innemen, zonder annexionnisme en imperialisme, 

des te minder aanleiding zal er zijn tot wrijving en botsing. Dan laat 
het bestuur de paedagogische leiding in vol vertrouwen aan 't leer
personeel over, en bemoeit zich het leerarencollege niet betweterig met 

wat des bestuurs is. Dan vervangt broederlijk overleg van beide col
lege's het koude bestuursdecreet en 't autoritaire bevel. 

En bij onverhoopte geschillen, (want we zijn allen feilbare 
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menschen), beslisse een scheidsgerecht, gelijkelijk gekozen uit en door 

de leden der vereeniging, en uit en door 't docentencollege. Zulk een 

zaak te brengen voor de volle ledenvergadering, acht ik persoonlijk 

minder geschikt. Een stemming in een eenigszins talrijke vergadering 

drukt dikwijls louter een "Stimmung" uit, niet een gefundeerd oordeel. 

Bij ernstiger oneenigheid is er, tenminste onder ons, een laatste toe

vlucht. De Christelijke middelbare scholen zijn elk voor zich onge

twijfeld souverein in eigen kring. Ze zijn geen verantwoording schuldig 

dan eenerzij ds tegenover hun lastgevers ter plaatse, de vereeniging 

der ouders die de school gesticht hebben, en anderzijds tegenover de 

subsidieerende regeering. 16) 

Doch evenals het geval is bij de presbyteriale inrichting der kerken 

van Calvinistische reformatie, hebben onze, plaatselijk autonome, 

Christelijke middelbare scholen vrijwillig zich landelijk georganiseerd 

in een Bond van besturen, (Bond van Vereenigingen ware m. i. een 

juister naam), en een Bond van Christelijk middelbare leeraren. Die 

beide hebben tezamen een commissie van arbitrage, als raad van 

beroep, in 't leven geroepen, En 't spreekt vanzelf dat, zoolang een 

school lid van dien bond blijft, zij dat "accoord van samenleving" heeft 

te aanvaarden en dat scheidsgerecht als hoogste instantie blijft 

erkennen. 

Ouderraad overbodig in de vrije school. 

Wanneer de ouders eo ipso in de vereeniging georganiseerd zijn, 

is er daarnaast, mag men vragen, dan nog behoefte aan een tweede 

organisatie dier belanghebbenden in 't hedendaagsche instituut van 

den ouderraad? De redeneering is dan deze, dat de gezinnen via de 

ledenvergadering hun invloed op den meer administratieven gang van 

zaken kunnen oefenen, en ze dat door dien ouderraad meer recht

streeks op de school als paedagogium zullen doen. Oppervlakkig be

zien is er weinig bezwaar tegen zulk een nieuwe instelling in te 

brengen. Ze is tamelijk tam. In 't raam echter van 't vrije onderwijs 

past, meen ik, zulk een nieuw orgaan niet. Bij 't openbaar onderwijs, 

dat niet van de eigen organisatie der gezinnen uitgaat, doch staats

creatuur is, kan men 't verstaan dat de ontwakende belangstelling in 

onderwijszaken om zulk een orgaan roepen zou, dat meer rechtstreeks 

als missing link 't noodige verband zou leggen tusschen gezin en 

school. Het particuliere, vrije onderwijs evenwel is in zijn inrichting 
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juist ui den gezinnen kring voortgekomen. Het kan geen behoefte 

voelen aan den ouderraad, zoolang het organisme van geheel de 

schoolgemeenschap goed werkt. In de praktijk bovendien blijkt dat zoo 

ongeveer nergens de ouderraad bloeit, zelfs niet bij 't openbaar onder

wijs, waar men bij werkzame belangstelling van de zijde der ouders 

dat toch wel zou mogen verwachten. \Ve worden in 't hedendaagsche 

leven ook murw georganiseerd en vergaderd! 

Wat de ouderraad nastreeft, n.1. levend, rechtstreeksch verband 

tusschen gezin en school, is inderdaad van groot belang voor beide. 

Maar dat is voor de afzonderlijke belangen der leerlingen persoonlijk te 

vinden door bespreking van de ouders met rector of directeur en zoo 

noodig met de leeraren in kwestie, en voor de meer algemeene en 

gezamenlijke dingen tot stand te brengen op den weg van ouder

avonden, waar ouders, docenten en bestuur samen komen. 

Bestaat de vereeniging, zooa!s hiervoor als mijn ideaal is beschreven, 

uit alle ouders, en wonen de docenten als adviseerende leden (dus 

zonder stemrecht) de ledenvergadering bij 17), dan kan ook zulk een 

bijeenkomst uitstekend als ouderavond ingericht worden. 

Hoe 't ook zij - meer verband tusschen gezin en school kan slechts 

goed zijn. De ouders immers hebben als lastgevers inzake de school 

en haar onderwijs, het recht van die zijde leiding in zedelijk-geestelijk 

opzicht te verwachten voor hun kinderen. De Christelijke school be

doelt op te voeden naar die opdracht in de doopgelofte die spreekt 

van 't doen en helpen onderwijzen. 

"Nu slaat die gelofte zonder twijfel allereerst op de geloofsleer der 

Godzaligheid; de tijd echter waarin het doopsformulier is opgesteld, 

heeft even zeker in die woorden bedoeld ook het profane school

onderwijs met die Schriftuurlijke beginselen te doordeesemen".18) 

De Christelijke school, lagere zoowel als middelbare, heeft met en 

naast het gezin de kinderen op te leiden tot een Bijbelsche levens-

en wereldbeschouwing. 
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Dat sluit voor de ouders het recht in, zulk onderricht aan een eigen gE 

school op te dragen, doch niet minder de roeping, 't niet slechts over te bE 
laten aan die anderen, maar er zich mede te blijven bemoeien, zoowel gl 
individueel en terloops, als gezamenlijk en geregeld. De school als tu 

organisme heeft bovendien niet slechts de paedagogische belangen to, 

der leerlingen stuk voor stuk te behartigen. Er zijn ook gemeen- dil 

schappelijke behoeften van de klassen, en van de gansche gemeenschap. wi 
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En nu komt het mij voor dat ter voorziening daarin goed geregelde 
ouderavonden uitstekend kunnen dienen. 

Er zijn velerlei onderwerpen die bespreking waard zijn. Juist 

bij 't Christelijk onderwijs moet en kan 't verband in allerlei dingen 

sterker worden. Dan zal die wederkeerige invloed vrucht dragen voor 

gezin en school beide. Het besef dient bij ouders, leeraren en leer

lingen gewekt en gevoed te worden, dat de beide eerstgenoemder. 

samen eigenlijk één doei nastreven, al wordt dat van verschiIlenden 

kant benaderd: de opvoeding tot menschen Gods, tot alle goed werk 
volmaakt toegerust. 

Op zulke avonden kan men allerlei dingen ter tafel brengen, de 

gemeenschappelijke belangen van gezin en school rakende. Men kan 

een feest organiseeren van ouders en leerlingen met bestuur en leeraren. 

Men kan de helpende hand bieden tot versiering van school en lokaal, 

tot verrijking van bibliotheek en verzamelingen, tot steun van knappe, 

maar arme leerlingen. Men kan van elkanders kennis en ervaring en 

relaties gebruik maken bij de belangrijke vraag der beroepskeuze. 

En zooveel meer. Er zijn vele zaken die heden ten dage niet of niet 

voldoende de gemeene aandacht trekken, doch die dan meer stelsel

matig besproken zullen worden, en van alle zij den belicht. De ouders 

zullen meer en meer gaan begrijpen, hoe belangrijk het deel der op

voeding wel is dat ze aan de school toevertrouwen. En groeit al zoo 

hier en daar en elders de belangstelling der gezinnen in het plaatselijk 

onderwijs, dan zal ze ook over heel 't land nationaal toenemen tot 

een macht die in staten en raden doordringen, aldaar allengs de 

lauwe onaandoenlijkheid inzake de volksopvoeding verdringen, en niet 
anders dan onzen arbeid ten goede komen zal. 

De leeraren van hun kant zullen helderder inzicht in hun roeping 

ontvangen, dat ze niet alleen docent zijn, doch vóór alles paedagoog
docent. 

Komt er geregelde en eerlijke voorlichting en uitwisseling van 

gedachten tusschen huisgezin en school, dan moet de wederkeerige 

belangstelling stijgen en het peil der opvoeding rijzen. Onder zulke 

gunstige omstandigheden alleen kan er die harmonische samenwerkinf.; 

tusschen beide ontstaan ten bate van het kind, die we allen in theorie 

toejuichen en op schoolfestiviteiten lyrisch betoasten en huldigen, doch 

die in werkelijkheid nog zoo weinig gevonden wordt. Een samen- en 

wisselwerking die, zoo ze al hier of daar leeft, slechts de zeldzame 
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vrucht is van het talent en de fijnbesnaarde intuïtie van enkele 

geboren paedagogen en wijze ouders. Wat we zoeken zij regel, niet 
uitzondering. En 't kan dat worden, als gezin en school, ouders 

en leer aren elkander vaker ontmoeten, en elkander beter leeren 
kennen. 

Verwacht ik veel succes van deze opwekking om althans een enkelen 
keer per cursus 'n ouderavond te houden? 

Eerlijk gebiecht: voorloopig niet. Doch ik voeg aan die bekentenis 
onmiddellijk toe: Dat zegt niets ten nadeele van de instelling zelf. De 

slechts koele belangstelling van den doorsnee Nederlander voor 't 
onderwijs belooft voor den bloei der ouderavonden voorhands niet 
veel. Ons volkskarakter en de onverantwoordelijke verintellectuali
seering van 't onderwijs zijn daar niet onschuldig aan. 

Doch niet alleen van den kant der ouders dreigt mislukking. De 
N ederlandsche docentzelf is te vaak nog "schoolmeester" en "frik". 
Ook aan zijn beleid zal er vast en zeker nog wel 't een en ander ont

breken bij zulke nieuwigheden. En er zijn nog wel meer bezwaren op 
te noemen. Zijn echter al zulke tegenwerpingen niet zoo oud als de 

bestaansworsteling der gezonde denkbeelden op elk gebied is? Steeds 
ziet men leeuwen en beren op den weg; men staart zich blind op 't 

contra, en verliest 't pro uit het oog. Meestal spruit zulk een verzet 
tegen 't nieuwe niet voort uit een welbezonnen voorkeur voor 't be
staande. Integendeel: vrees voor invloedsverlies ; traagheid en sloom
heid, en wat al niet meer, zijn in veel gevallen de verborgen bronnen 

van de oppositie. En zalvend pleegt men dan te praten van "oude 
paden" ! Ik waag 't te vragen: Is 't wandelen in die oude paden gelijk
luidend met een vooral niet verder gaan dan de vaderen, een al maar 
heen en weerIoopen op 't eens door hen afgelegde traject, of, erger 
nog, 't stil blijven staan waar zij eindigden? Is niet veeleer dit de 
zin, dat de elkander opvolgende geslachten immer voorwaarts streven. 
nooit evenwel in andere richting dan de Schrift aanwijst? 

Waar 't op aankomt, is immers alleen maar of wat zich ook in 
onzen kring als nieuwer en beter dan 't oude aandient, bij toetsing 
aan de Schrift den adel zijner strevingen aantoonen kan, en 't in de 

practijk bewijze goed te werken. Wat weinig of niet meetelt, is onze 
persoonlijke meening en onze opvatting. 

Afgezien van alle bezwaren, ik geloof, dat ouderavonden, mits 
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goed ingericht, metterdaad liggen in de lijn van de vrije-school
gedachte. 

De Leerlingen. 

Een beschouwing over wat de leerlingen moeten zijn in 't licht van 
natuur en Schrift, mag hier niet ontbreken. 

"De eeuw van het Kind" (en die hoofdieter zegt veel!) heeft heel 
wat op haar overigens nog al ruim geweten. Met al ons gepraat, philo
sofisch, psychologisch enz., met al onze paedagogiek en paedologie, zijn 
de eigenlijke vruchten van ons onderwijs niet zoo bijster mooi. Een 

van de oorzaken van dien misoogst is m. i. de averechtsche waardeering 
van oe jeugd in onzen tijd, en haar verkeerde plaats dientengevolge 
in gezin en school. 

Het kind is niet meer kind gebleven. Zonder twijfel: een leerling 

van de lagere school en van de eerste jaren der middelbare is een 
ander object van beschouwing en behandeling dan de bevolking van de 

hoogere klassen onzer middelbare inrichtingen. Er zijn helaas nog 
altijd onderwijsmenschen die 12-jarigen te oud en IS-jarigen te kinder
achtig behandelen; docenten die in werkwijze en optreden niet met 
het diep-ingrijpende rijpingsproces rekening houden. 

Maar dat verandert niets aan 't feit dat tot aan het einde der 

puberteit onze leerling onvolwassenen, dat ze kind zijn, rijpende, doch 
nog niet rijp. En nu is 't jammer maar waar, dat bij velen de blije 

dartelheid als kenmerk van de onbevangen, onbezorgde jeugd plaats 

heeft gemaakt voor een zekere "gewichtigheid", die tragi-comisch is. 
Vergeten we dan dat onze kinderen hun tijden van diepe neerslachtig
heid, van innerlijke leegte bij uiterlijke vroolijkheid doorleven? Geen 
paedagoog die z'n jongens en meisjes kent, en evenmin z'n eigen 

Sturm- und Drangperiode vergeten heeft, kan dat loochenen. Doch, 
al donkert 't soms dreigend en somber in de puberteitsjaren, al vlagen 
er stormen van twij fel en moedeloosheid over 't jonge leven, door
loopend is de lucht in die dagen een Mei-hemel. Of liever: 

zoo behoort 't te zijn. Doch de jeugd voelt zich heden ten dage, 
geplaatst als ze zich ziet op 't eerste plan der algemeene, vaak zieke
lijke belangstelling. En, (dit in 't voorbijgaan), hoewel ik zelf op 
school nog nooit den stok gebruikt heb, ik geloof toch dat heel wat 

misselijkheid van den huidigen tijd bij de schooljeugd er uit zou 

vliegen door een flink pak slaag. Is het noodig uitdrukkelijk te be-
A. st. 3-m. VI 10 
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tuigen dat ik den ouden ranseltijd allerminst weerom wensch? Een 
beleedigd onderwijzer moet niet slaan. Maar wanneer alle geduld, alle 
liefde, aIle tact tegenover een rekel niet meer helpt, zou een dracht 
stokslagen, op een daarvoor bij uitstek geschikt lichaamsdeel gedepo
neerd door b.v. den concierge, in tegenwoordigheid van den directeur, 
voortreffelijk werken; en de leeraar zou in zijn drift niet verleid worden 
tot krasse hardhandigheid. De Egyptenaren waren wijze menschen, 
toen ze beweerden dat de ooren van de schooljeugd meestal niet aan 
het hoofd, doch "ergens anders" zitten. - - -

Het kind blijve kind, voorwerp van de verstandige leiding en op
voeding in huis en school, voor hoofd en hart. Liefde moet recht
vaardig kunnen toornen en straffen, lievigheid verbloemt en ziet alles 
door de vingers. Het kind leere weer gehoorzaamheid jegens hen "door 
wier hand het Gode belieft ze te regeeren" . De moderne tij d spotlacht 
over de "onderdanigheid" die het heilig Kind Jezus zijn ouders be
toonde. - - -

Wij, de ouders en de paedagogen, staan niet als heiligen boven 
onheiligen: wij zijn zondaren als onze leerlingen, en alleen uit Godde
lijke bron, rechtstreeks of middellijk, welt onze autoriteit op, onze 
meerderheid, onze hoogere rang. Alle gezag is van God. 

De groote krankheid onzer dagen is gebrek aan eerbied voor 't 
gezag. en gemis aan gehoorzaamheid jegens de dragers er van; een 
gevolg o. a. daarvan, dat het organische scheppingsverband in de 
wereld steeds meer geloochend wordt en verdrongen door allerlei 
mechanische betrekkingen. De kanker van 't "Geen God en geen 
meester" doorziekt al verder de samenleving. 

Den laatsten tijd schijnt 't gewoonte te worden, zelfs op kerkelijke 
vergaderingen, 't tekort van 't onderwijs enkel en uitsluitend aan de 
school te wijten. Wij, de leeraren, zullen allerminst de school vrij 
pleiten. Doch naar onze overtuiging zit de schuld dieper. De maat
schappij zelf is arbeidsschuw, zelfzuchtig, oppervlakkig en sentimen
teel. Zou dan 't Christelijk gezin zich voor die geestelijke besmetting 
geheel kunnen vrijwaren? Toonen onze gezinnen niet bedenkelijke 
teekenen van inzinking? Is ook in onze kringen 't gezag niet alreeds 
in meer dan één opzicht ondermijnd? Zouden ook de docenten der 
Christelijke school, als leden dier verzwakte samenleving, niet aan 
gelijke gebreken lijden? En als men ten slotte bedenkt, dat de school 
de kinderen ontvangt, besmet met allerlei moreele bacteriën van den 
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tegenwoordigen tijdgeest, verdient zij alleen dan de schuld te dragen 
waarvan ieder tegenwoordig den mond vol heeft? 

De Christelijke schoolopvoeding heeft in den huidigen tijd een 

zwaarder taak dan vóór 50 jaar, toen onder ons althans 't gezins
leven geestelijk sterker en gezonder was dan thans. 

De samenleving kent bijna geen zelfverloochening, geen zelfbe
heersching, geen zelftucht meer. Het egoïsme zit op den troon, van 

nature bij elk menseh; maar voorbeeld en omgeving, letterkunde en 
kwade samensprekingen bederven tegenwoordig veel goeden aanleg, 

ook bij de kinderen van Christelijken huize. Daarbij maakt de "sporti
tis", de dolle match-manie met haar onnatuurlijke behoefte "in de 
krant" te staan, de jeugd vaak hoogmoedig en oppervlakkig. 

Voor heel 't gebied van huis- en schoolpaedagogiek spreekt echter 
de Heilige Schrift in sobere strafheid haar afdoend woord, onder ons 
't einde van alle tegenspraak: 

Zoolang de erfgenaam een kind is, staat hij onder voogden en ver

zorgers. En de "paedagogen" in den apostolischen tijd waren nog wel 
huisslaven .... 

Onvolwassen kinderen zijn een ondergeschikt deel van 't gezin, 
hebben geen zelfstandig gekozen plaats daar of in de maatschappij, 

dus ook niet in de school. Die toch is belast met dat deel der ouder
lijke opvoeding dat het gezin niet meer vermag te geven. De school 
is dus niet autochthoon en souverein, maar invloeds- en belangensfeer 
van 't huisgezin. De schoolleerlingen missen derhalve ook het recht 
zelf vertegenwoordigers te kiezen, die op voet van gelijkheid onder
handelen met hun leeraren of met het schoolbestuur. Zij staan als on

mondigen onder hun verzorgers. In de groote menschenmaatschappij is, 
volgens de huidige, vrijwel algemeene opvatting, de plaats der werk

nemers ten opzichte van hun werkgevers een geheel andere. We hebben 
daar te doen met een samenwerken van twee volw assen-mens eh en
groepen, vrijwillig, onder eigen verantwoordelijkheid en naar vrije 
keuze, bij machte en geroepen om hun eigen en 't gemeene belang in te 
zien en te behartigen. Kan men ook maar in de verte zoo iets zeggen 

van leerlingen in de groeijaren van lichaam en geest, onrijp als ze dan 

nog zijn in 't oordeel over hun eigen plicht en recht? Dat is uitsluitend 
de taak van ouders en leeraren. 

Waar, naar 't gerucht wil, zelfs op Christelijke scholen reeds leer
lingenraden ingesteld zijn, daar wordt het hoog tijd tegen de voor-
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woekering van dit Bolsjewistisch kwaad te waken. Wel geloof ik dat 

mijn woorden heel wat "bewuste" leerlingen, zoo ze die lazen, en 
vele "moderne" ouders op de teentjes trappen zullen. Maar ik meen 
op den vasten grondslag te staan van natuur en Schriftuur, als ik 
alle "vakorganisatie" onder de schoolbevolking volstrekt afwijs. 

* * 
* 

Of ik dan tegen alle eigen meening en de uiting daarvan bij de 
leerlingen gekant sta als fel-reactionnair paedagoog? Wie mij in 

mijn arbeidsopvatting kent, zou kunnen getuigen dat ik niet onwaar
heid spreek, als ik beweer in mijn omgang met de schooljeugd juist 
het tegenovergestelde na te streven. Vooral de kamer van den leider 
eener christelijke school moet een spelonk van Adullam zijn, waarheen 
ieder kind, benauwd van geest, zijn toevlucht nemen durft. Wij 
weten helaas maar al te wel dat de leerlingen zich veel te weinig uit

spreken. En dat is de schuld van ons, de docenten. Om de strakke 
geslotenheid, om den mallen standstrots van Hunne Hoogmogenden, 

de onderwijzers en leeraren, wagen jongens en meisjes het vaak niet 
hun hart uit te storten. En dat moest toch kunnen, in 't bijzonder bij 
het Christelijk onderwijs. Zijn er wel veel paedagogen die door hun 

persoonlijkheid en omgang vertrouwen en vertrouwelijkheid wekken 
bij hun klassen in haar geheel en bij de leerlingen persoonlijk? Zijn 
er niet te weinig, ook onder ons, die der leerlingen nood en behoefte 
naar lichaam en ziel waarachtig peilen? Hoe schaarsch in getal zijn 
de docenten aan wie onze kinderen eigener beweging hun zonden 
en geloofsstrijd biechten. Van zijn leeraren voelt het kind 't aan, in

tuïtief maar heerlijk-zeker, of ze karakterleiders zijn, die priesterlijk 
medelijden hebben met hunner leerlingen zwakheden, omdat zij zelve 
in eigen jeugd evengoed als zij verzocht zijn geweest in al die dingen. 
Te dun gezaaid zijn de docenten, die zedelijk hoog genoeg en paeda
gogisch sterk genoeg staan, dat zij in ootmoed zich vernederen willen 
voor hun miskenden, verkeerd-begrepen of beleedigden leerling, en 
schuld belijden, als 't moet, voor de volle klasse. Snakt het meisjes
hart niet naar zulke begenadigde leeraressen, die in begrijpende en 
vergevende liefde haar onweerstaanbaar aantrekken, en ze sterken en 

steunen kunnen in haar jonge worsteling? - Moet de grondslag van 
alle opvoeding, in huis zoowel als op school, niet het ontroerende 
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woord uit Psalm 130 zijn: Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd 

wordt? ... 

Ik mag deze ernstige woorden niet achterhouden. Het Christelijk 

onderwijs, ook het middelbare, kan en zal niet bezwijken door de 

aanvallen van den vijand buiten de wallen: de poorten der hel zelfs 

kunnen ook ons beginsel niet overweldigen. Maar als 't teniet zou 

gaan, zou 't zijn door zwakte in de veste zelf. Als 't zou dalen in 

levenswarmte en uitstralenden gloed, doordat de geestelijke thermo

meter bij ons, zijn dienaren, zoo dikwijls dicht bij het nulpunt staat; 

als 't zijn doordringende deesemkracht zou inboeten, doordat ons 

Christendom en onze opvoedkunde nog zoo bedroevend vaak naast 

elkander staan, en 't eerste te weinig den persoon van den opvoeder 

loutert en heiligt tot zijn arbeid; als wij nog langer de gelegenheid 

verzuimen, een eigen Bijbelsche opvoedkunde te bouwen op de hechte 

fundamenten, door mannen als BAVINCK en WOL TJER gelegd; als wij 

steeds maar zelfgenoegzaam en ongevoelig en onaandoenlijk blijven 

bij de pogingen in die richting aangewend - dan zou ons ten slotte 

de schuld treffen van de principiëele bloedarmoede, die de Christelijke 

school zou doen sterven. 

* * 
* 

Hoe langer ik met de jeugd omga, des te dieper word ik er van 

doordrongen, dat oprechte vriendschap en sterke liefde, geen laf 

bedelen "om de gunst en de recommandatie", de eenige voedings

bodem is waarin het ware onderwijs wortelen en bloeien kan. Christus 

zelf, toch ook de Rabbi, de Leeraar, noemt Zijn discipelen Zijn 

vrienden. Zouden wij, niet zondeloos als Hij, maar zondig als onze 

kinderen, dan niet hun broeders en zusters, hun vrienden zijn, zij 

't dan ook hun oudere broeders en zusters en vrienden, krachtens 
Goddelijke roeping en eigen verantwoordelijkheid? Geen Christelijk 

leven, in gezin, in kerk, in school is immers denkbaar zonder die 
fundamenteele voorwaarden. 

Dan zullen we op alle terrein waar de leerlingen naar aard en 

jaren zich kunnen en moeten ontplooien en uiten, hen van harte helpen 

en steunen; en er is veel dat om een dergelijke samenwerking roept. 

En als in al zulke dingen onze discipelen onzen goeden wil zien, en 

de daden onzer liefde ervaren; als ze den organischen, evenwichtigen 

invloed ondergaan van geloovig gezin en Christelijke school samen, 
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levend uit één zelfde beginsel en strevend naar één doel, dan zal in 

hun midden de dwaze behoefte aan en de onnatuurlijke jacht naar 
standsvertegenwoordiging, naar "vertrouwensmannen" en eigen "pers
organen" vanzelf een zachten dood sterven. 

Dan zullen ze zich voegen, totdat ze volwassen zijn en zelfstandig 
optreden kunnen in de maatschappij; voegen in die machtsverdeeling, 
dat de school, in opdracht van 't gezin, de zeggenschap heeft in alles 

wat de opleiding der jeugd betreft, en 't vanzelfsprekend achten dat 
rijpende,(en dLis onrijpe jongeren zelve daarover niet te beslissen hebben. 

* * 
f * li, 
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Toelating van andersdenkenden? 

Een enkel woord over de vraag of andersdenkenden toegang tot de 
Christelijke schoolgemeenschap moet worden verleend. Tot zelfs op 
een jaarvergadering van den Bond van Christelijke middelbare scholen 
is dat gewichtig punt van de schoolpractijk behandeld; wel een bewijs 
dat die vraag niet een enkel op zich zelf staand geval, doch een 
algemeen verschijnsel geldt. De meeningen waren daar verdeeld, zoo
als te voorzien was. Mijns inziens dient de Christelijke school ge
sloten te blijven voor kinderen van vrijzinnige ouders. Mocht ergens 
alleen een Christelijke lagere of middelbare school bestaan, dan is 
't wat anders. Doch dat is een uitzondering, die den regel moet be
vestigen. En regel is dat onze scholen opgericht zijn uit zuiver prin
cipiëele behoefte voor onze kinderen. 

Om reeds van tevoren alle beleedigend misverstand af te snij den: 
Wij duchten en mijden, (behoef ik het nog nadrukkelijk te zeggen ?), 

den omgang met vrijzinnige kinderen en gezinnen, niet omdat we 
ons zelf heiliger achten. In geen en deele. Juist wijl we ons en ons 
zaad geneigd tot alle kwaad kennen, willen we ons kind in den 
groeitijd beslist éénzijdig, "partijdig" opvoeden. Zouden we in onze 
gezinsopvoeding zooveel mogelijk alle wereldsche invloeden buiten
sluiten, maar die in de school oogluikend toelaten? 

Ter wille van onzer kinderen ziel is de lange en zware schoolstrijd 
gestreden. - - -

Dat liberalen tegenwoordig aan onze paedagogie dikwijls de voor
keur geven boven die van het openbare, neutrale onderwijs, moge 
streelend zijn voor ons gevoel, en een niet bedoeld, doch nochtans 
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duidelijk eeresaluut aan 't Christelijk onderwijs - dat alles doet 

weinig ter zake. De groeiende getallen vrijzinnige kinderen leveren 
een al ernstiger gevaar op voor onze scholen. Daar moet niet alleen 
În de les onder de leiding der leeraren een sfeer heerschen die zoo 

dicht mogelijk die van 't geloovig gezinsleven nadert; maar ook onder 

de leerlingen zelve moet geen gelegenheid zijn tot kennismaking mèt 

en propaganda vóór allerlei wereldsche denkbeelden die onder ons 

contrabande zijn. De geestelijke besmetting van ook 't sympathiekste 

vrijzinnig-opgevoed kind op een uit orthodoxen kring heeft, vreezen 
wij, dikwijls nog verderfelijker doorwerking dan van een neutraal 

leeraar uitgaat. 
"Wij hebben anders geen leerlingen genoeg!" is een argument dat 

vooral in kleine gemeenten opgeld doet. Een dergelijke pradijksover
weging kan geen steek houden tegenover de zuivere stem van 't beginsel. 

"Wie telt de velen die op en door de Christelijke school den Heiland 
vonden!" luidt een tegenwerping van andere zijde. Inderdaad, deze 

redeneering is van oneindig fijner gehalte dan de pas genoemde. 
Doch ook hier beslist het principe, of liever 't karakter dat de Christe

lijke school draagt. En dan is, voor zoover wij zien kunnen, de Christe
lijke school, naar oorsprong en wezen, niet een kinderkerk. Ze ontving 
niet als taak te evangeliseeren, maar haar heilige roeping was en is 

te conserveeren datgene wat de gezinsopvoeding aan beginselzaad in 
de jonge harten onzer kinderen gestrooid heeft. De school met den 

Bijbel, lagere en middelbare, ik herhaal 't, is opgericht voor onze 
eigen kinderen, niet voor wie uit een andere wereldbeschouwing leven 
en opvoeden willen. 

Daarom is 't goed dat het Unierapport-ideaal verwerkelijking vinde: 

de overtuigde vrijzinnige richte voor zijn kinderen dan eveneens prin
cipiëel-vrijzinnige scholen op. Een dergelijke oplossing is voor beide 
culturen beter. Hun jonge menschen blijven daardoor ook buiten aan

raking met onze beginselen, die een eerlijk vrijzinnige immers geeste
lijke besmetting moet achten voor hun kinderen op den ontvanke
lijksten leeftijd? 

* * 
* 

Levensvoorwaarde voor de vrije school. 
Hoe kunnen deze dingen goed werken? 
Zullen tusschen de verschiIlende leden van het ééne schoolIichaam de 
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betrekkingen niet spoedig verstijven tot bloot-ambtelijke en zakelijke? 

Zal het leven niet stremmen en bevriezen tot doode vormen? Het 
tegenovergestelde van wat THORBECKE als eens ieders eerlijke roeping 

noemde: te jagen "van den vorm naar de kracht"? 
Zal het niet alles, in één woord, veruitwendigen? 

Dat gevaar bestaat werkelijk. Wie die zich zelf kent, durft het 
loochenen? Bestaat, zoowel voor 't vrijzinnig als ook voor 't recht

zinnig onderwijs. 
Vrees voor ontaarding en verbastering is niet denkbeeldig. We leven 

in een wereld, waarin de mensch meer oog heeft voor zijn rechten, 
dan hart voor zijn plichten. 

Maar, wordt niet alle leven door die zondige narcose ten doode 

toe bedreigd? 
Wanneer de onderscheiden kringen in de schoolgemeenschap letter

zifters worden, in plaats van 't gebod in liefde en naar den geest 

te beleven ... 
als de geheel eenige waardij van de persoonlijkheid verbleeken 

zou ... 
zoodra de erkenning van elkanders onmisbaarheid plaats moet 

maken voor den klassestrijd ... 
dan zal in elk, ook in 't Christelijke schoolleven 't pharizeïsme 

den kop opsteken. En 't zal worden: gebod op gebod, en regel op 

regel; raak niet, en smaak niet ... 
dan verworden we tot een klinkend metaal, een luidende schel ... 
dan baat geen gave der profetie meer, ook in den oorspronkelijken 

zin van doceerkunst ... 
dan is alles waardeloos en nutteloos: een slechts verstandelijk 

inzicht, ook in de diepste roerselen der kinderziel; de wetenschap; 
't bergenverzettend geloof; de goede werken van een zichzelf-verteren

in-den-schoolarbeid ... 
Blijft daarentegen tusschen kringen en personen in de ééne school

gemeenschap de liefde tot de gezamenlijke taak heerschen, dan zal 
de oprechte samenwerking van bestuur, gezinnen en leeraren een 

saamhoorigheid scheppen, een harmonische eenheid in doel en midde
len, die volstrekte voorwaarde voor, doch niet minder betrouwbaar 
onderpand van waarachtig geestelijken opbloei is. 

* * 
* 
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Coïnstrucfie? 

In een artikel dat het beginsel wil bepalen van de vrije middelbare 
school, en de gevolgen overzien die daaruit voortvloeien voor ons 

natio~ale onderwijs, behoort uiteraard ook de behandeling van een 

brandend vraagstuk als dat der coïnstructie: gemengde scholen, dan 
wel inrichtingen van middelbaar onderwijs gescheiden naar de sexen. 

Het is hier natuurlijk niet de plaats in den breede uit te weiden over 

dat onderwerp; het is een afzonderlijke bespreking dubbel waard. 
Waar 't in dit verband om gaat, is alleen de vraag of de eerstge
noemde dan wel de tweede principiëel de voorkeur verdienen. 

De middelbare school opent haar poorten voor haar leerlingen juist 
als 't rijpingsproces aanvangt. Die puberteit is niet alleen een lichame
lijk rijpen der beide geslachten; ze brengt ook in den geestelijken 
bouw der jonge menschen opvallend onderscheid. Natuurlijk is 't com

plex der zielefuncties bij elk mensch in groote lijnen hetzelfde. Doch 
de man vertoont daarbij een andere schakeering dan de vrouw. En 

die nuance is vooral in de opvoedingsperiode een voorname factor. 
De middelbare gemengde school nu is m. i., bepaald met het oog 

daarop, niet te verdedigen. 
Om tweeërlei redenen: 
Q. Beziet men ze van den kant der karaktervorming d. w. z. als 

mrichting van coëducatie, dan is ze ongeschikt zoowel voor meisjes 
als voor jongens. Beide geslachten lijden op dat terrein van opvoeding 

schade in een gemengde school. 
b. Vestigt men meer de aandacht op de verstandelijke zijde, d.w.z. 

als inrichting van coïnstructie, dan is onze hedendaagsche middelbare 
school-voor-jongens niet berekend op de jonge vrouwen haar intel

lectueelen aanleg. Ons middelbaar onderwijs immers is in oorsprong, 
in methode en in doel bijna uitsluitend gericht op de behoeften der 
Jongens. Aan vrouwelijke leerlingen is oorspronkelijk in 't geheel niet 
gedacht bij het samenstellen van 't programma. 

Q. Wat de eerstgenoemde reden aangaat: de karakterontwikkeling 
der meisjes wordt bij gemengd M. O. benadeeld, omdat de fijngevoelig

heid, natuurlijkheid, bescheidenheid, en zooveel andere deugden die 
vooral de vrouw moeten sieren, hecht men er in onzen tijd nog aan ?), 
daar niet of niet voldoende tot evenwichtige ontplooiing kunnen komen. 
Het meisje treedt de beslissende jaren der puberteit in, als voor lichaam 
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en zieÎ de bloesem zich tot vrucht gaat zetten. Nu vertoont de jongen 
in die periode veelal een zekere ruwheid, lef, brani, zonder twijfel 
dikwijls opzettelijk - maar toch een ongemanierdheid die in de meeste 
gevaIlen niet verzacht onder den invloed der aanwezige meisjes. In
tegendeel, het meisje Icopt eerder gevaar haar aantrekkelijke fijnheid 

te verliezen, althans er schade in te lij den. 
En bovendien: een jonge vrouw heeft in die overgangsjaren de 

leiding noodig van andere, volwassen vrouwen; in 't gezin, van de 

moeder; in de middelbare school, van de begrijpende liefde van ver
standige leeraressen. Mannelijke docenten kunnen de behoeften van 

het ontwakende meisje niet kennen, zooals een vrouw dat van nature 

bij machte is. De intieme sfeer, die een echt meisje in 't bijzonder 
dan zoozeer zoekt, wordt begrijpelijkerwijze te veel gestoord en ge
weerd, doordat het grootste deel van den dag mannen, jonge en 
oudere, om haar leven. Die omgang met vreemde mannen is on

natuurlijk, op een tijdstip als 't meisje in haar Sturm- und Drang
periode verkeert. 

En 't coëducatieve karakter van 't gezin dan, met vader en moeder, 

met broers en zusters! werpt men tegen. Dat karakter kan m. i. zoo 
maar niet overgebracht worden naar de school, omdat die juist mist 
wat uitsluitend bloeien kan waar de band des bloeds spreekt. 

De jongens evenzeer ondervinden in de gemengde school nadeel, 
zij 't in mindere mate dan de meisjes. Ook hun aard komt beter tot 
zijn recht bij een gescheiden onderwijs. Ridderlijkheid en natuurlijke 
leidersaanleg ontaarden in een gemengde klasse allicht tot flirt, met 
al de eIlende daarvan. 

Eerst als beiden, jongens en meisjes, werkelijk volwassen zijn ge

worden, naderen de jaren dat de twee sexen ook buiten den engeren 
kring van 't gezinsleven op elkander aangewezen zijn. Vóór dien tijd 

nog meer gelegenheid daartoe scheppen dan zij zelf reeds zoeken, 
is 't bedenkelijk vervroegen van een proces en een betrekking die 

Goddelijke wijsheid voor den rijpen, alzijdig volwassen leeftijd be
stemd heeft. 

Coëducatie buiten het gezin is gevaarlijk, is zelfs onmogelijk, wat 
de moderne jeugdbeweging ook bepleite op dat gebied. Het gezin 
heeft die taak en roeping aIleen. Dat draagt ongetwijfeld een deel 

der opvoeding over aan de school, doch allerminst de geheele op-
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voeding. Het mandateert aan 't onderwijs slechts een stuk er van, 
n.l. dat wat in den hedendaagschen tijd de ouders niet zelf meer ver
strekken kunnen. Dat is de intellectueele scholing, die evenwel naar 
't beginsel der vrije school niet los staat van de levens- en wereld
beschouwing van de ouders, omdat verstandsontwikkeling ook in de 
schooi niet wel tot haar recht kan komen dan op den grondslag eener 
algemeene karaktervorming. Want het geestelijk leven ook van jonge 
menschen is één-en-ondeelbare totaliteit, en tusschen gezin en school 
ligt een onlosmakelijk organisch verband. 

Ontrooft men het gezin de hooge roeping der eigenlijke opvoeding 
van jongen en meisje samen, dan jaagt men het ideaal na dat van 
Sparta tot de Sovjet allen staatssocialisten heeft voor den geest 

gezweefd, en dat uiteindelijk de ondergang beteekent van 't gezin 
zelf. Maar niet alleen is voor die eigenlijke coëducatie van jongens 
en meisjes de familiekring de natuurlijke omgeving, ook dat onderdeel 
der karaktervorming dat het gezin terecht van de middelbare school 

verwacht, is voor beide geslachten in de rijpingsjaren het zuiverst te 
verwezenlijken op afzonderlijke inrichtingen van onderwijs. 

b. Evengoed echter als voor haar karakterleiding vraagt het meisje 
ook voor haar verstandsschoIing wat anders dan 't huidige jongens
middelbaar-onderwijs geven kan. 

De vrouw is meer gevoelswezen, ze is meer taalkundig aangelegd, 
meer auditief-primair; de doorsnee-man meer redeneerend verstands
wezen, meer exact, meer visueel-secundair of sensumotorisch-secun
dair. Daaruit volgt reeds dadelijk dat voor de groote meerderheid 
der vrouwelijke leerlingen de H.B.S. 5-j.c. (B) om haar overwegend 
exacten aard onbruikbaar moet zijn. En de ervaring bevestigt dat. 
Het A-gymnasium met zijn bovenal taalkundig karakter is in elk geval 
geschikter voor haar. Doch ook dat is zonder meer zoo maar niet als 
middelbare meisjesschool over te nemen. Bij de inrichting van die 
meisjesschool spreekt naast den eigen aard der vrouw ook haar 
levensbestemming een ernstig woord mede. Elk normaal mensch zal 
voor haar toch nog altijd huwelijk en moederschap de natuurlijke 
toekomst achten. Ten spijt van de moderne vrouwenemancipatie, met 
haar ontwrichting van de scheppingsstructuur der ware vrouw, laat 
de natuur zich nu eenmaal niet dwingen, zooals de oude Barend uit 
de Familie Kegge reeds orakelde. En wat de sexe aan ingeschapen 
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eischen en voorwaarden stelt, dient ook reeds in het middelbare 

meisjesonderwijs den weg te wijzen. 
In de wereld is iets alleen dan goed, wanneer 't naar aard en wezen 

zich ontwikkelen kan; verkeerd, als 't gedwarsboomd wordt in zijn 
groei. Naar dien maatstaf is ons huidig middelbaar jongensonderwijl; 

onbruikbaar voor meisjes. 
Want tot vóór kort is met dat eigen-geaarde der jonge vrouw 

weinig of niet rekening gehouden in 't M. O. Toen ze om een andere 
plaats en levensmogelijkheid in onze maatschappij kwam vragen, 
meende de 1ge eeuw al genoeg te doen, als ze de jongensscholen 

(gymnasium en hoogere burgerschool) ook voor de meisjes opende. 
Nog altijd wreekt zich die kortzichtigheid. En 't is de vraag of 

niet een aanmerkelijk deel van de ellende der moderne man-vrouw, 
of niet veel verwoest levensgeluk mede daaraan te wijten is. 

Een meisje heeft in de rijpingsjaren ander middelbaar onderwijs 
noodig dan de jongen. Vóór die overgangsperiode is het elementair 
lager onderwijs voor beiden gelijk. Daarna moet met de differentiatie 
der geslachten ook het onderwijs geschakeerd worden, en dienen 
jongens en meisjes afzonderlijke middelbare scholen te hebben. 

Ernstige bezwaren verschijnen ter tafel tegen de practische ver
wezenlijking van zulk een wenseh. Bij lange na niet alle ouders 
toch zoeken voor hun dochters afzonderlijk middelbaar onderwijs. Ze 
verkiezen integendeel de gemengde school, óf juist opzettelijk om de 
coëducatie, àf omdat het algemeen vormend meisjesonderwijs tot 
nog toe geen effectus civilis bezit voor verdere academische studie 
en examens, Of uit beide overwegingen. En bovenal, redeneert de vrees 
verder, zullen kleine gemeenten voortdurend te kampen hebben met 
gebrek aan vrouwelijke leerlingen. Zelfs al zouden alle ouders daar 
voor hun dochters middelbaar meisjesonderwijs vragen, dan zou in 
elk geval in zulk een kleinere plaats een afzonderlijke meisjesschool 

veel te duur uitkomen. 
Wat de eerstgenoemde dier drie bezwaren betreft: ik heb uiteen

gezet dat m. i. ouders het werkelijk belang hunner dochters schaden 
door ze naar een gemengde middelbare school te zenden. 

Het volgend argument, dat van den effectus civilis, zal ik in mijn 
tweede artikel behandelen, dat den paedagogisch-technischen bouw 
van ons middelbaar onderwijs bespreekt. 

Het derde argument, aan de publieke zuinigheid ontleend, maakt 
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in een tijd van crisis begrijpelijkerwijze diepen indruk. Inderdaad, de 

maatschappelijke omstandigheden zijn er op 't oogenblik niet naar 
om aan te dringen op het scheppen van ruimere gelegenheid tot het 
ontvangen van middelbaar meisjes-onderwijs. Maar aan die bekentenis 
mogen toch twee opmerkingen toegevoegd worden. 

Ten eerste: ook al is de verwezenlijking in de practijk voorshands 
niet mogelijk, de stem van 't principe mag daarom toch niet zwijgen. 
Ze moet ook op dit gebied, ondanks het tegentij, de geesten wakker 

blijven roepen, opdat op gelegener oogenblik de gewekte behoefte 
bevrediging kan vinden. 

En in de tweede plaats is 't bezwaar dat zulke meisjesscholen in 
den regel dun bevolkt zullen zijn vooral in kleinere gemeenten, niet 

nieuw op 't gebied van het onderwijs. Het is indertijd ook geopperd, 
toen de openbare H.B.S. 5-j. c. verscheen, en evenzeer bij de eerste 

schuchtere pogingen om Christelijk M. O. te verkrijgen. 
De uitkomst heeft bij beide gelegenheden bewezen dat, als een 

nieuw, maar goed schooltype er is, de leerlingen wel komen. 

Afgezien echter van dat alles, wil ik een oogenblik de groeiende 
behoefte aan M. O. voor meisjes stellen naast het cultureel evenzeer 

noodige gymnasium in kleine plaatsen. Ook ter wille van de classieke 
opleiding worden daar immers gymnasia onderhouden, die soms wel 

eens met kunst- en vliegwerk, en dan nog maar schaars bevolkt 
raken. De kostende prijs per leerling is bij zoo'n weinig voordeelige 
exploitatie buitengewoon hoog. Desniettemin vindt men, m. i. terecht, 
de c1assieke opleiding ook in kleinere gemeenten .zulk een offer 
waard. 

Is nu de vraag niet geoorloofd of de middelbare school voor 
meisjes, bij stijgende behoefte, minder recht op een financiëel offer 
van de openbare kassen kan doen gelden? Het inzicht zal al meer 
gemeengoed worden, dat de zedelijk-geestelijke waardij van middel

baar onderwijs voor meisjes van zeker niet lager rang voor de volks
kracht is dan de gymnasiale opleiding. 

Op 't breede terrein van het M.O., waar 't overigens van problemen. 
echte of gemaakte, krielt, is er misschien geen enkel vraagstuk, dat 
bij een komende hervorming daarvan zóó om grondige regeling roept 

als de middelbare school voor meisjes, ingericht "naar haar aard". 

* * • 
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Samenvatting. 
Ik vat mijn beschouwingen samen: 
Ook het middelbaar onderwijs is een belangrijk gebied der cultuur. 

Er zijn twee culturen, de autonome en de heteronome, die in 't leven 
van enkeling en menschheid om den voorrang strijden. Er is dus ook 
tweeërlei beginsel in het schoolonderwijs als wezenlijk onderdeel der 

gezinsopvoeding. 
In een gemengde bevolking als die der hedendaagsche cultuurstaten 

hebben beide soorten van onderwijs gelijk bestaansrecht: vrij, naast 
elkander, uitgaande van een vereeniging als organisatie van gelijk

gezinde ouders. 
Openbaar staatsonderwijs is in den tegenwoordigen tijd dus een 

anachronisme. 
De kinderen uit beide cultuurkringen kunnen alleen op de eigen 

vrije school beginselvast onderwijs ontvangen. Niet de verdeeldheid, 
maar integendeel de diepere eenheid des volks in volkomen gelijke 
rechtsbedeeling wordt al zoo bevorderd. 

In elke schoolgemeenschap, naar 't beginsel van het vrije onderwijs 
ingericht, zijn twee belangenkringen als organen te onderkennen: 
de vereeniging der geestverwante ouders (met de leerlingen) en het 
leerarencollege. Voor normale, gezonde samenwerking stellen beide 
hun eigen levensvoorwaarden. Afzonderlijk onderwijs voor jongens 
en meisjes is vooral in de rijpingsjaren beginseleisch voor beide soorten 
van vrije schOllen. (Wordt voortgezet). 

1) DE WILDE, Beginsel en Cultuur, bI. 24. 
2) KOLKERT, Chr. Middelbaar Onderwijs en Ned. Letterkunde, bI. ~. 
3) BAVINCK, Paedag. Beginselen, bI. 15-16. 
4) "of de openbare dan wel de bijzondere school hoofdzaak zal zijn, is eene 

vraag die niet de wetgever beslist, maar de vrije maatschappij, welke naar eigen 
goedvinden aan de eene of aan de andere de voorkeur geeft". Buys, De Grond
wet, II blz. 774. 

5) "Wel opmerkelijk is het feit, dat zij die het onderwijs staatzaak willen 
maken, dat alleen doen in de naïeve onderstelling dat het onderwijs waartoe de 
staat hetzij direct hetzij indirect dwingt, inderdaad neutraal zou kunnen zijn. 
Deze fictie ... enz." CORT VAN DER LINDEN: De wet van het Recht, bI. 14. 

6) Buys uit liefst de meening, dat de grondwet wel is waar "de openbare 
school op den voorgrond stelt", maar dat "in zekeren zin het openbaar onderwijs 
altijd aanvullend zal zijn, omdat het slechts te zorgen heeft en ook slechts 
zorgen kan voor hen, die zich aanmelden, dat wil zeggen voor wie van de 
bijzondere school geen gebruik willen maken". De Grondwet, II bI. 774. 

1) O. a. in de voorwaarden bij het oprichten van een lagere school, is het 
staatsonderwijs nog altijd bevoorrecht boven het bijzondere. 
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S) "Het onderwijs is nog staatsonderwijs en aan de Hoogescholen wordt nog 
officiëel gestempelde wetenschap gedoceerd. (bI. 12). 

Maar toch meer en meer wint het vrije onderzoek en de vrije studie in kracht. 
Na de vrije universiteit van Londen, de vrije universiteit van Brussel. Hier te 
lande de gemeentelijke universiteit te Amsterdam en de vrije universiteit op 
Christelijk gereformeerden grondslag ... (bI. 13). 

Maar men mag met het oog op de algemeene richting der rechtsontwikkeling 
veilig aannemen, dat deze beweging (de schrijver heeft het over de groeiende 
propaganda te dien tijde, 1881, voor openbaar neutraal staatsonderwijs, in 
het buitenland) is een reactionnaire beweging, een voorbijgaande ebbende 
strooming in den grooten vloed der vrijheid". (bI. 13). 

CORT VAN DER LINDEN: De wet van het Recht, blz. 12-13. 
9) Het H. O. laat ik hier verder rusten. Slechts een enkel woord ten bewijs 

hoe schriel hier te lande het bijzonder H.' O. gesubsidiëerd wordt. De Vrije 
Universiteit in Amsterdam ontvangt f 5000.- per jaar, de vrije universiteiten 
in België worden met tonnen gouds uit de schatkist gesteund. Recht is op dat 
gebied, dat de vrije universiteiten hier dezelfde som ontvangen als de publieke 
kas voor de studenten der openbare universiteiten gemiddeld per hoofd betaalt, 
tot tijd en wijle dat voor beide soorten van hooger onderwijs een andere maar 
ook gelijke regeling zal getroffen kunnen worden. 

10) Tot welke vreemde dingen de huidige toestand voert, blijkt b.v. uit de 
subsidiëering der Rijks H.B.S.'en. In de totale kosten van zulk een school 
betaalt het Rijk 45 %, terwijl de gemeente waar ze gevestigd is, de rest, dus 
55 % stort. Nochtans heeft het Rijk in de inrichting en 't beheer dier school 
alles te zeggen, de gemeente, al betaalt ze 't leeuwenaandeel, niets! 

11) "Richt, liberale ouders, Uwe schoolvereenigingen op, even vrij van kerke
lijk gezag als de louter negatieve, impotente neutraliteit van dien modernen 
paus, de schoolwet. Maakt Uw eigen scholen tot het voorwerp Uwer aanhou
dende zorg". COLENBRANDER, De Gids Juli 1912.(?), aalngehaald in Gegevens 
voor den Schoolstrijd bI. 28. 

12) KOLKERT, Christelijk Middelbaar onderwijs en Nederl. letterkunde, bI. 68. 
13) Dat ook sociaal-democraten het verband weer gaan zien en erkennen 

tusschen schoolopvoeding en levensbeschouwing, blijkt uit Dr. BANNING's artikel 
"Aktuele onderwijsvraagstukken" in De Socialistische Gids, Januari 1932, bI. 52. 

14) Ik mag in dit verband zwijgen van zulke particuliere inrichtingen van 
onderwijs L. zoowel als M. die winstbejag bedoelen. Naar mijn meening 
haalt zulk een commercialisatie het geestelijk karakter van 't onderwijs neer; 
en het maakt de school tot "een huis van koophandel". 

15) Een der meest vooraanstaande vrijzinnigen, kenner van ons onderwijs 
als weinigen, verklaarde mij geheel en al de opvatting van 't vrije-school-ideaal 
te deelen, voor zoover 't lager en middelbaar onderwijs betreft. Hij koesterde 
alleen vrees dat het organiseeren van 't geheele nationale onderwijs (L. en M.) 
in dien vorm veel bezwaren zou ondervinden van zulk een pausschap in zak
formaat. 

lG) Een gemeentebestuur heeft m. i. in 'talgemeen niets te maken met de 
vrije school. Het is te hopen dat bij een toekomstige regeling de invloed der 
gemeentebesturen tot nul gereduceerd wordt. Dat zal de ware onpartijdigheid 
in de hand werken. In 't stelsel der vrije school is geen motief voor een 
plaatselijke commissie van toezicht of inspectie te vinden. 

17) Mijns inziens behoor en ook de leeraren die geen kinderen op school 
hebben, als adviseurs de ledenvergaderingen der vereeniging te kunnen bijwonen. 
(Zie ook bI. 136). Aan de meeste (misschien aan aUe?) Christelijke middelbare 
scholen verschijnt alleen de rector of directeur in die qualiteit. 

18) KOLKERT, Chr. M. Onderwijs en de Ned. Lett. bI. 8. 
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36. GEFFCKEN, F. H. - Staat und Kirche in ihrem Verhältnisz gesch. ent
wiekelt, Berlin, 1875. 
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Hierdie Iys sluit in verskeie werke wat wel ge raadpleeg is, maar nie aan
ge haal word nie; en sluit uit baie werke wat geraadpleeg is, maar waardeloos 
geblyk het. Ongelukkig was verskeie waardevoIle werke vir my onverkrybaar. 
Ek gee hier 'n Iys van die belangrikste waarvan ek verneem het: 
VON BEZOLD - Staat und GeseIlschaft des Reformationszeitaiters, Berlin, 1908. 
BAUDRILLART - Jean Bodin et son tem ps, Paris, 1853. 
CARDAUNS, L. - Die Lehre vom Widerstandsrecht des Volkes im Luthertum 

und Calvinismus des 16. jahrh.s, Bonn, 1'903. 
CHOISY, E. - La Théocratie à Genève au temps de Calvin, 1897. 
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KAMPSCHUL TE - J. Calvin, seine Kirche und sein Staat in Genf, 1869-1899. 
LAGARDE - Recherches sur I'Esprit politique de la Réforme, Paris, 1926. 
LANG - Die Reformation und das Naturrecht, Gütersloh, 1909. 
LEMAIRE, A. - Les lois fondmentales de la monarchie française d'après les 

théoriciens de I'ancien régime, Paris, 1907. 
LOBSTEIN, P. - Die Ethik Calvins in ihre Grundzüge entworfen, Strassburg, 

1877. 
RACHFAHL, F. - Calvinismus und Kapitalisrnus in Hinnebergs Internationale 
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ROG ET, A. - L'Eglise et l'état à Genève aux temps de Calvin, 1867. 
Idem - Histoire du peuple de Genève depuis la Réforme, 1870--'83. 
STÄHELlN, E. - J. Calvin's Leben und ausgew. Schriften, Elberfeld, 1863. 
TREUMANN - Die Monarchomachen. 
WALKER - john Calvin, New York & London, 1906. 

Maar veral moet genoem word die verdere dele van DOUMERGUE se standaard
werk, waarvan reeds sewe dele verskyn het tot 1927, terwyl ek net beslag kon 
lê op die eerste drie dele' in die vertaling van WINCKEL. Die oorspronklike 
staan bekend as: jean Calvin, les hommes et les choses de son temps. 

Natuurlik is daar nog honderde boeke en artiekels in verbond met KALVYN 
en sy beskouings, soos b.v. opgesom in die Corpus Reformatorum en die vierde 
deel van DOUMERGUE; maar wat deur my gebruik is, sal waarskynlik tog ver
teenwoordigená genoeg wees om as grondslag te dien vir 'n suiwere inter
prefasie van KALVYN se staatsteorie teen die agtergrond van sy tyd, en dit is 
al wat hier nagestreef word. 

Wat KALVIJN se eie werke betref, BARTH en NIESEL gee die volgende: 
Concio Academica, 1533; Christianae Religionis Institutio, 1586; Epistolae duae, 
1537; Articuli ecclesiastici, catechismus, confessio fidei cum praefatione, 1537-8; 
Confessio fidei de eucharistia, 1537; Responsio ad Sadoleturn, 1539; Epinicion, 
1541; Libellus de coena Domini, 1541; Institutio Chr. Religionis, 1559, Libri 
I-III; BAUM CUNITZ, REUSS, ens., begin met die verskillende uitgawes van die 
Institusie (Vol!. I & 11, van Opera Calvini). Indie Inleiding handel ek verder 
oor KAL VVN se werke. 

A. Sy lewe. 

INLEIDING. 

Die lewe en werke van Jean Calvin. 

"Ceux qui ne considèrent Calvin que comme théologien 
connaisent mal I'étendue de son génie. La rédaction 
de nos sages édits, à laquelle il eut beaucoup de part, 
lui fait autant d'honneur que son Institution ...... " 

J. J. ROUSSEAU, Contrat Socia!. 

JEAN CALVIN is gebore op 10 JuIie, 1509, in die Pikardiese biskop
stad Noyon as seun van GÉRARD CALVIN en JEANNE LE FRANC. Sy 
vader is 'n burgerman verbonde aan die kerklike administrasie in 'n 

v~ 

er 

in 
hl 

en 
di. 

N, 

en 
ge 

pL 

dij 

dÏl 

be 
Or 

hu 

A" 
we 

SOl 

val 

val 
Bo 

me 
trel 
onc 
Col 

sy 
OO~ 

ons 
te 1 

I 

ken 
Let! 



· 1""",,_*., •••• 11 ... •• 

DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN 165 

verantwoordelike posiesie en sy moeder is bekend vir haar skoonheid 
en katolieke vroomheid. 

Die jeugdige JEAN voltooi met besondere sukses sy laer onderwys 
in die kring van die adeIlike famielie van die Montmors en vergesel 
hulle kinders in 1523 na Parys, waar hy die humanisties-middelbare 
en sy studiekoste is ge dek deur die opbrings van kerklike poste in sy 
die leiding respektiewelik van manne soos MATHURIN CORDIER en 
NATALIS BEDA. 

In hierdie tyd was hy nog deur sy vader bestem vir kerklike diens 
en sy studiekoste is gedek deur die opbrings van kerklike poste in sy 
geboortestreek, wat volgens die heersende gebruik voorlopig deur 
plaasvervangers vir hom beklee is. 

Toe hy egter die voorbereidende studieë voltooi het met die oog op 
die eigelike teologiese kursus, het sy vader in onenigheid verval met 
die kerklike gesaghebbers in Noyon, en is KALVYN deur sy vader 
beweeg om hom vir die meer profytlike regstudie te laat insckryf in 
Orléans sedert 1528. . 

Hier studeer hy onder PETRUS STELLA, maar reeds in 1529 ver
huis hy na Bourges om die lesse te volg van STELLA se teenstander, 
ANDREAS ALCIAT uit Milan, die humanistiese hervormer van die regs
wetenskap in Frankryk. Deurgaans beklee hy nou 'n leidende posiesie 
sowel in die studie en ook in die algemene studentelewe as voorman 
van die Pikardiese groep. 

Terselfdertyd lê KALVYN hom ook toe op die humanistiese studie 
van die lette re onder leiding van die Duitser MELCHIOR WOLMAR in 
Bourges. Daarbij maak hy taamlik vordering in Grieks en begin reeds 
met Hebreeus. Meer bepaald kon hy hom op hierdie studieë kon sen
treer, toe hy ná die dood van sy vader in 1531, student geword het 
onder die nuwe koninklijke dosente in Parys an die later so beroemde 
Collège de France, veral DANESIUS, BUDAEUS en VATABLE. 

Sy humanistiese proefstuk lewer hy dan in 1532 in die vorm van 
sy gepubliseerde kommentaar op Seneca se De Clementia. Hy besoek 
ook nog die universiteit van Orléans as meester in die regte, terwyl 
ons hom in 1553 aantref as deelnemer in sekere kerklike plegtighede 
te Noyon. 1) 

In hierdie intellektuele vormingstyd het KALVYN 'n buitengewone 
kennis opgedoen onder die beste leermeesters veral in die Latynse 
Lettere en in die Romeinse Reg, maar ook in die gangbare skolastiese 
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dat hy uitnemend toegerus was met kennis en aanleg vir die taak van 

Hervormingsorganisa tor. 
Terwyl sy Seneca-Kommentaar hom bekend gemaak het as gevormde 

juris en humanistiese geleerde, toon die Institusie hom as Bybelkenner 
en Teoloog. In hierdie laaste werk verwys hy veral na AUGUSTINUS 
en PETRUS LOMBARDUS en die Decreturn Gratiani; maar ook ander 
teologe van vroeër en later tyd is by hom nie onbekend nie, en selfs 

weet hy al skerp te onderskei tussen die egte en valse literêr-historiese 
tradiesie. Soos vanself spreek, is hy goed op die hoogte van die 
Occamistiese skolastiek en die Reformatoriese en humanistiese ge
skrifte van sy tyd, veral die van MELANCHTHON en BUCER en ERASMUS. 
Met LUTHER en ZWINGLI is hy minder goed direk vertroud, al was dit 

maar omdat hy geen Duits geken het nie. 
Maar behalwe deur sy uitgebreide kennis en sy gekuiste styl, het 

KALVYN ook indruk gemaak deur sy kragtige persoonlikheid en sy 
godsvrug. Wat die eerste betref, was die jeugdige yweraar opgewasse 

teen die grotes van sy tyd, soos veral blyk uit sy beroemde voorrede 
by die Institusie, waarin Koning FRANS I van Frankrijk met beheerste 

verontwaardiging en vername selfversekerdheid ingelig word omtrent 
die Reformatoriese geloof en gewaarsku word teen belastering van 
die verdrukte Franse Protestante as staatsgevaarlike geesdrywers. 
Wat die twede betref, sowel sy Institusie as sy persoonlike optrede 

het bewys dat die hoogste oorweginge in aIles vir KALVYN was die 
Wil van God as Soewerein, soos ge openbaar in Sy Woord en in 

Christus as Hoof van die Christelike Kerk. Vir die eer van God as 
eisende absolute gehoorsaamheid van die mens het KALVYN homself 
tenvoIle gegee en sy medemens opgeroep. Hierdie kenmerk van KALVYN 

se godsvrug hang saam met die aard van sy bekering wat nie 'n 
oorgang was tot geloof of saligheidsvertroue niet, maar 'n oorgang 
tot voIle gehoorsaamheid in geloof aan God aIleen as staande teen oor 

alle menslike gesag veral van die kerklike hiërargie. 

a 
a 

\\ 

\\ 

S 
VI 

h. 

S 
B 
G 

lil 

di 
te 
IÏ! 

m 

so 
ov 

as 
va 

wc 

rig 
wa 

vrind was; om gevare te trotseer nieteenstaande sy natuurlike vrees- gel 
agtigheid; om die praktiese hervormingswerk in Genève te aanvaar in in 

Hierdie absolute gehoorsaamheidsbesef het KALVYN in staat gestel 

om te breek met die Roomse hiërargie, hoewel hy die kerk diep geëer 
het; om sy vrindekring te verlaat, hoewel hy 'n uiters aanhanklike 

stryd met sy voorkeur vir stilte en studie; om gedurende sy hele lewe bUl 
sy driftige humeur en sy gevoelige temperament geduldig bloot te stel var 
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aan allerlei ergernis en velerlei smaad; eindeIik om sy swakke liggaam 
af te sloof deur bo-menslike arbeid. 2) 

As KALVYN dan gewetenshalwe homself gee aan die hervormings

werk in Genève as amptelike Skrifverklaarder, vind hy homself on

willekeurig geplaas op die knooppunt tussen Frankryk, Duitsland, 

SwitserIand en Savoje-Italië, 'n posiesie vol moontlikhede, maar ook 
vol gevare, en in elk geval in 'n verwarde situasie. 

In Genève immers, 'n destyds enigsins vervallende weelderige 

handelstadjie, het twee beweginge mekaar ontmoet, n.l. 'n politiek

Switserse vryheidstryd teen Savoje met die hulp van Freiburg en 

Bern en 'n Frans-Switserse Reformasie-beweging onder leiding van 
G. FAREL en P. VIRET, ook met die hulp van Bern. 

Nadat in 1530 as gevolg van die eerste beweging sowel die kerk

like as burgerlike bestuur oorgeneem is van die huis van Savoje deur 

die Geneefse burgerrade, is in 1535 die Evangeliese standpunt amp

telik aanvaar met verbod van die katolieke godsdiens. Beide omwente

linge is voorlopig beklink toe Bern in Februarie 1536 die Savooise 

mag met die afgesette bis kop van Genève verslaan het. 

Genève was dus meer anti-savoois en anti-rooms as reformatories 
gesind, en die geestelike opbou het vir FAREL en VIRET uiters moeiIik 

geval; daarom is KAL VVN deur eersgenoemde so hartstogtelik aan
gegryp as leermeester vir die volk. 

Al gou het KALVYN die leiding begin neem in die organisasiewerk 

sowel binnekerklik as in die kerklike verhouding teenoor die Geneefse 

owerheid en Bern. Hy laat dadelik blyk dat hyalleen die Skrif erken 

as grondslag vir kerklike belydenis en diens en dat hy op grond daar

van die heil van die kerk afhanklik ag van 'n selfstandige kerklike 

regerings-organisatie en die uitoefening daardeur van noulettende tug 

op die kerklede. Om daartoe te kan kom moes die kerk homself 

selfstandig openbaar onder leiding van die owerheid deurdat van die 

Geneefse burgers die openlike en indiwiduele aanvaarding verlang 

word van 'n gemeenskaplike geloofsbelydenis. VoorstelIe in hierdie 

rigting word onder invloed van KALVYN ge doen aan die politieke rade 

wat nog die kerklike bestuur uitgeoefen het, maar volgens algemeene 

gebruik in die omgewing wou die staatsgesag sowel in Genève as 
in sy patroonstad Bern self die tugreg beheers, en boondien wou die 

burgers meer bewegingsvryheid behou in geloofsake, nog afgesien 

van die oorgeblewe Roomse en die indringende Doperse neiginge. 
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As die owerheid dan eiehandig sekere kerklike seremonies reël, in 

nietteenstaande die predikante se beroep op 'n beslissing deur die vril 

verwante Switserse kerke in Sinode, weier laasgenoemde om die Nag-

maal te bedien in die heersende opstandigheid teen die kerklike gesag neE 
en word dan deur 'n volksvergadering verban, hoewel die Switserse nac: 

kerke die predikante sedelik steun, met enige voorbehoud wat betref var 
hulle oormatige ywer. So kom KALVYN weer in Basel tereg, met 'n wa, 

gevoel van verligting ná die hewige stryd van sy eerste Geneefse j 

periode. me' 
Maar hy sou die rus nie lank geniet nie, want deur BUCER en ver 

CAPITO is hy beweeg in 1538 om hulp te kom verleen by die kerklike 100 

werk in Straatsburg, waar JACOB en JOHANNES STURM respektiewelik teel 

die kerklike reformasie en die opvoedkundige humanisering gelei het. get 

Hier het KALVYN in die Straatsburgse atmosfeer van bemiddeling tussen bur 

die Switserse en Duitse Reformasie die sorg gekry vir die Franse bell 

vlug teling-gemeente, waarin hy sonder veel owerheidsbemoeiing hom bes 

kon oefen in die toepassing van sy opvattinge van kerkbestuur en ook hy 

wins doen uit die ervaring en voorbeeld van die ouer Reformasie- nie: 

leiers. Maar ook sy werk van Bybelverklaring kon hy voortset deurdat in I 

eksegetiese voorlesinge in SURM se skool aan hom opgedra is; selfs pun 

nou egter het KALVYN die strijd teen die Doperse leringe volgehou. WOl 

In Straatsburg word ook bewerk die twede uitgebreide uitgawe van bly, 

die Institusie van 1539 met Franse vertaling in 1541. Verdere belang- voo 

rike uitbreidinge van die Institusie het verskyn in 1543, 1550 en eindelik stry 

het hierdie hoofwerk van KALVYN sy sisternaties gereorganiseerde vir 

beslag gekry in 1559. Intussen publiseer KALVYN ook in Straatsburg mee 
sy eerste Bybelkommentaar, op die Romeinerbrief, in 1539. geo 

Ook sy ervaring as huisvader begin in Straatsburg nadat hy in 1540 die 

getroud geraak het met die weduwee van 'n bekeerde Wederdoper, vert 

genaamd IDELETTE DE BURE. Hy had al dadelik 'n groot huishouding C 

met stiefkinders, logeergaste en leerlinge wat heel wat sorg vereis die 

en ontvang. 
Van meer belang miskien vir sy vorming is die feit dat hy betrek 

word in die amptelike godsdienstige konferensies van die Duitse Ryk 

wat bedoel was om kerklik tot 'n vergelyk te kom. Hierby ontmoet 

KALVYN niet alleen leidende godgeleerdes van vers killen de rigting en 

belangrike staatsverteenwoordigers nie, maar verkry hy ook prestige 

as teoloog by uitnemendheid, raak hy bekend met Duitse toestande 
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in Frankfort, Hagenau, Worms en R,gensburg en win hy die blywende 
vrindskap van MELANCHTHON. 

Selfs in die hoë politiek het ons teoloog destyds 'n aandeel begin 
neem terwille van sy vaderland en veral van sy Franse geloofsgenote, 
naam lik deur diplomatieke onderhandelinge met die verteenwoordigers 
van die Duitse stande, ook in verband met die gesante van FRANS I, 
waarvoor die koning erkentlikheid betuig het. 

As hy egter reeds geheel ingeburger is in Straatsburg, word hy weer 
met aandrang teruggeroep na Genève waar sake meer en meer in 
verwarring geraak het. Maar hoewel hy Genève nooit uit die oog ver
loor het nie en selfs in sy beroemde verdediging van die Reformasie 
teen die geslepe SADO LET gedurende September, 1539, in beskerming 
geneem het, voel hy tog geen vrymoedigheid om die rus van Straats
burg te verruil vir die rumoer in Genève waar hy aan allerhande 
belediging bootgestel was, ja selfs al sy leer moes verdedig teen die 
beskuldiginge van Arianisme en Servetisme. Dit neem nie weg dat 
hy in voeling gebly het met die destydse opposiesieparty in Genève 
nie; maar tekenend is dit dat hy ernstig verset teen die kerklike ges ag 
in Genève afgeraai het om steuring te vermy. Sy prinsipiële stand
punt dat die ges ag geëerbiedig moet word en afwykinge verdra moet 
word so lank as Woord en Sakrament oor die geheel gehandhaaf 
bly, het hy ook hier nie versaak nie. En deurgaans was KALVYN 'n 
voorstander van bemiddeling, saamwerking en eenheid, mits nie in 
stryd met die duidelike uitsprake van die Heilige Skrif nie. Sy eerbied 
vir die ingestelde ges ag het in hierdie tydperk, indien moontlik, nog 
meer gemarkeerd geword, hoewel hy ook duideliker as tevore die insig 
geopenbaar het dat die predikantegesag getemper moes word deur 
die medewerking op kollegiale basis in die kerkregering van volks
verteenwoordigers, in die amp van ouderlinge. 

Die Geneefse party wat KALVYN gunstig gesind was, het intussen 
die oorhand gekry deur die politieke verkiesinge vanweë agteruitgang 
van die invloed van Bern in Genève, en daardeur het 'n ordelike moont
likheid ontstaan om die kerklike bestuur wat reeds baie laks geword 
het, te hervorm. Hierdie hervormingsparty bly by KALVYN aandring 
om die leiding van sake as reëlmatige en behoorIik besoldigde predi
kant op hom te kom neem, en nog steeds teësinnig stem KALVYN 
eindelik toe op aandrang van sy vrinde en in gehoorsaamheid aan 
wat oy bes kou het as 'n roeping van God. So kom hy definitief in 
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Genève terug teen die end van 1541, tenvolle toegerus vir sy moei

like taak. 3) 
Van nou af ontwikkel KAL VVN se lewenswerk die eienaardige trekke 

wat veral aanstoot gegee het in later tyd, naamlik behalwe sy dog
matiese beklemtoning van die ewige verkiesing en verwerping, daardie 
onverbiddelike handhawing van die kerklike tug en van die owerheids
plig tot beskerming en eerbiediging van die kerk in sy selfstandige 

taak. 
Dit kan dus goed wees om vooraf kortliks KALVYN se hervormings

werk in verband te stel met die ganse agtergrond daarvan, voordat 
ons later meer breedvoerig die elemente van sy leer ontleed. Die doel 
IS hier maar net om aan te toon dat dit nie wetenskaplik is om soos voor
heen mode was, dit alles eenvoudig toe te skryf aan sekere karakter

trekke van KALVYN niet. 
Ongetwijfeld het hy 'n generaalsnatuur gehad en 'n opvlieënde 

humeur, maar teenswoordig word weer taamlik algemeen erken dat 
hy hom nie laat beheers het deur sy karaktergebreke nie en dat hy 
deurgaans die strengste selftug beoefen het en 'n pynlike regverdig
heid en saaklikheid ge openbaar het in al sy optrede, sodat sy gedrag 
in die grond van die saak steeds verklaar moet word uit definitiewe 

pligsoorweginge. 
Wel sal sy persoonlikheid daarby 'n onvermydelike rol gespeeld 

het en veral moet ons onthou dat deurgaans sy beskouinge beheers 
was, selfs in wat hy aan ander ontleen het of aan die Skrif of waartoe 
hy gekom het onder die drang van omstandighede, deur sy intens 
persoonlike ervaring van die soewereine majesteit van God, wat 
miskien verskerp is deur sy Pikardiese natuur, sy juridiese vorming 

en sy veeleisende lewenswerk. 
Wat het hy dan eigelik in Genève nagestreef en grotendeels ook 

onder die moeiIikste omstandighede bereik het deur sy onbreekbare 
wilskrag ? Hierop kan ons kortliks soos volg antwoord. 

Ten eerste wou hy hê 'n kerk van belydende lede, omvattende indien 
moontlik die hele burgery, gevestig op die Heilige Skrif as enigste 
fondament, en geregeer onder Christus deur die bekende vier volgens 

hom eg-Bybelse ampte. t 
Ten twede 'n van staatsweëerkende en geëerbiedigde reëIing van " 

die kerklike gesag en tug, waarby die kerk so selfstandig moontlik ~ 
sou optree, sonder om in te gryp in die staatkundige strafreg. \i 
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Ten derde 'n uitwendige handhawing van die goddelike wet (soos 
geopenbaar in die Skrif) deur die staatkundige ges ag in die volks
Iewe. 

In die eerste punt het hy slegs die algemene reformatoriese ei se 

besonder konsekwent deurgevoer; in die twede het hy sy beginsl ge

volg dat die owerheid ook die kerk moet in stand hou, sonder om in 

te gryp op die binnekerklike gebied, en het hy verder die religieus

etiese tug wat destyds in daardie omgewing algemeen deur die staats

owerheid gehandhaaf is, eenvoudig opgeëis vir die kerkraad en daar

mee dit tegelyk verstewig en verinnerlik. Wat die derde punt betref, 

hier was die doel nie dat die kerk of die predikante oor die staats

owerheid sou heers nie, maar alleen dat die owerheid kennis sou neem 

van die kerklike vertolking van die goddelike wet by sy selfstandige 

toepassing daarvan. Dat hieruit geen teokrasie in die gewone sin gevolg 

het nie, blyk daaruit dat KALVYN nooit onderneem het om die ban 

te lê op 'n owerheid wat geweier het om sy vertolking van die wet te 
aanvaar nie. 

KALVYN het nie iets anders betoog as wat in sy tyd en omgewing 

veral in Suid-Duitschland en Switserland gebruiklik was nie, behalwe 

dat hy in ooreenstemming met sy grondbeginsel meer konsekwent die 
universele ges ag van die Woord van God in die Skrif en die self

standigheid van die kerk op geestelike gebied wou handhaaf. Dit kan 

selfs met enige reg beweer word dat KALVYN slegs die ideale van 

LUTJ-IER en MELANCHTON, van ERASMUS, LE FÈVRE en ZWINOU, van 

MARTIN BUCER en die ander Straatsburgers verenig en verwesenlik het, 
sover omstandighede in Genève dit wou gedoog. 

Om die pynlike strengheid van sy wetsbegrip te verstaan, moet ons 

egter nie alleen verwys na die gees van sy tyd en die invloed van sy 

voorgangers en sy eie karakter en religieuse besef nie, maar mag 'n 

vergelyking met Sparta ligbrengend wees. Dit is immers bekend dat 

Sparta se strenge tug toegeskryf is aan 'n bepaalde wetgewer, maar 

begryplik is uit die oorweging dat Sparta se burgery eigelik 'n perma 

nente miIitêre kamp gevorm het teen inwendige en uitwendige vyande. 

En so kan ook die Geneefse tug verstaan word as 'n militêre disipline 

teen die gevaar van inwendige sedeloosheid en verwarring en die gevare 

van uitwendige godsdienstige en politieke vyande: Rome, Frankryk, 

Savoje, Bern, die Keiser, ens. KALVYN was hom bewus dat hy geroep 

was tot oorlog vir Genève en God, en by oorlog pas 'n disipline wat 
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anders ondraaglik sou wees. Die uitslag aItans, in Genève het KALVYN 

geregverdig in sy optrede. 

In hierdie verband mag dit van belang wees om daaraan te herinner 

dat KALVYN ook met bewustheid sy sentrale en betreklik vrye posiesie 

in Genève gebruik het om die diplomatieke stryd tussen die groote 

magte in te gryp ten behoewe van die Protestantisme in Genève en 

aral in Europa. 
Daarvoor het hy veral gesteun op sy betrekkings met die Evangeliese 

party aan die Franse hof. Hierdie party immers bly wel by die Roomse 
kerk, maar is geneig om Frankryk te verbind met Protestantse magte 

teen Spanje en KAREL V, en dit was 'n strewe wat deur KALVYN 

gesteun is sowel uit vaderlandsliefde as ten bate van die Protestantisme. 

Daarom het hy vanaf 1539 meegewerk om FRANS I te verbind aan die 

anti-SpaanseSchmalkaldiese Bond in Duitsland. Hierby het hy te doen 

met teen standers soos die Spaanse Minister GRANVELLE en die pouslike 

ges ante CAMPEGGI en MORONE, ens. Die betekenis van die diploma

tieke optrede van KALVYN in hierdie eerste tyd uit Straatsburg was ten

minste die behoud van magtige beskermers vir die protestantse saak 

aan die Franse hof. 
Sedert 1544 met die dood van LUTHER, die aftakeling van FRANS I \ 

en die stygende mag van KAREL V het die toestand vir die Duitse 

Reformasie en vir Genève egter baie donker geword. Maar tussen C 

1547 en 1552 het daar weer verligting gekom deur die optrede van v 

EDUARD VI in Engeland en HENDRIK 11 in Frankryk en die verwydering 

tussen die pous en die keiser. In hierdie tijd soek Frankryk die hulp n 

van Switserland ook deur bemiddeling van KALVYN, 1549, terwyl die v 

betrekkinge tussen HENDRIK en die pous gespanne is en daarteenoor v 

vanaJ 1551 sy verbond met Engeland hom verhinder om baie straf 'I 

op te tree teen die protestante in Frankryk. Intussen staan KALVYN ook k 

in betrekking met die oom van EDUARD VI, Lord SOMERSET, ten bate v 

van die hervorming in Engeland. H 
Na 1552 word die buitenlandse verhoudinge weer uiters gevaarvol SI 

sowel in Frankryk as in Engeland. Dis die tyd van MARIE STUART, 

vrou van FRANS 11, van die Guises en van groeiende Hugenote-ver- gl 

volginge van af 1559, 'n tyd waarin Genève deur KALVYN gedien het in 

as toevlugsoord veral vir Franse vlugteIinge. Burgeroorlog begin in m 
Frankryk ontbrand nieteenstaande KALVYN se herhaalde vermaning Ol 

van die Hugenote tot geduld. Immers alleen as al die prinse van die s~ 
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bloed, volgens Franse staatsreg in KALVYN se opienie die gebore raad

gewers van die kroon, hul sou verenig in die verset, sou daar 'n regs

grond wees vir die gebruik van geweld teen die koning. Eers in 1560 

bring die dood van FRANS II weer verligting. 

Nou neem CATHERINA DE MEDICIS, die weduwee van HENDRIK 11, 

die regentskap in hande oor die onmondige koning KAREL IX en hou 

'n middelkoers tussen die twee partye van BOURBON en GUISE op eg 

Machiavelliaanse wyse. Onder die kanselier MICHEL DE L'HoSPITAL 

neem die weer opgeroepe State-Generaal in 1561 'n baie tolerante 

houding in, terwyl Frankryk reeds meer as tweeduisend protestantse 

kerken tel. Tog duur die stryd voort en KALVYN hou steeds waaks aam 

sy hand daarin; veral ook as die Guise-party tot geweld die toevlug 

neem, en bly gedurig in betrekking met die koningin van Navarre, 

die hertogin van Ferrara, COLIGNY en CONDÉ. Sy laaste taak in hierdie 

verband was die verdediging van Genève teen sy ou vyand, die hertog 

van Savoje, kort voor sy dood op 27 Mei, 1564. 4 ) 

Uit hierdie paar trekke sal blyk hoe gevaarvol die posiesie van die 

protestantisme was in die buiteland; maar ook in Genève self was 

daar gedurig stryd en onder die protestante in die Duits-Switserse 

wêreld moes KALVYN gedurig worstel om eenheid te bewerkstellig. 

Laat ons met 'n paar woorde ook hierdie meer innerlike stryd beIig 

om te sien hoe KALVYN daarin sy beginsels gehandhaaf het en in 

watter omstandighede. 

Die grondslag vir sy Geneefse werk was die nuwe kerkorde-Ordon

na.nces Ecclésiastiques ,op gestel op sy versoek deur 'n kommissie, ge

vorm deur die predikante en ses Raadslede en goedgekeur deur die 

verskillende politieke rade voor die end van 1541, 'n kerkorde wat op 

'n vir KALVYN altans tog draaglike wyse die selfstandigheid van die 

kerk gehandhaaf het ook in tug en ban. Ook in die nuwe kodifikasie 

van die staatswette en in die diplomatieke reëlinge met Bern neem 

KALVYN 'n belangrike aandeel. En sy werk gaan aanvanklik voor

spoedig voort wat betref erediens, tug en onderwys. 

Die eerste belangrike strydgeval was die onenigheid wat in 1545 

gelei het tot die vertrek van SEBASTIAAN CASTELLIO, tot dan skoolhoof 

in Genève. Van toe af was daar 'n merkbare verskerping in die tug

maatreëls van die kerkraad teen allerhande inheemse vorme van 

onsedelikheid, terwijl KALVYN ook die politieke raad beweeg tot 

skerper strawwe teen ontug. 



176 L. J. DU PLESSIS 

In hierdie verband mag verwys word na die feit dat ons hervormer 

self, nieteenstaande sy bestryding van allerhande bygeloof en met 

name ten opsigte van relikwieë en astrologie, tog nog so sterk onder 

die middeleeuse onmiddelikheidsbesef van die bonatuurlike was, 'n d 
verskynsel wat by hom ook saamhang met sy buitengewoon sterke 0 

Godsbesef, dat hy met die grootste ems 'n verharde koorsbevange e 

sondaar se waansinnige vlug uit sy huis en die stad toeskryf aan 'n d 

Iyflike ontvoering deur die duiwei. e 

Die gevolg van die skerpe optrede teen allerlei uitspattinge in hotels, E 
spel en dans, ens., was 'n kragtige opposiesie vanweë verskiIlende n 

min of meer prominente burgergroepe wat wel vanuit die middeleeue 

gewoon was aan die bestrawwing deur die ingestelde gesag van allerlei Ïi 

sondes as misdade, maar nie gereken het op so 'n strenge en kon se

kwente regime nie. KALVYN behandel hierdie opposiesie as rebellie 

teen die gesag van die deur God gewilde ampte en dus van God self 

en eis strenge en openbare bestrawwing daarvan, wat uitloop in die 

prosesse teen PIER RE AMEAUX, die FAVRES, AMI PERRIN en JACQUES 

GRUET. Die stryd ontwikkel in 'n politieke worsteling waarby PERRIN 

in 1548 die oorhand verkry. PERRIN se party, bekend as die (politieke) 

Libertyne, was gekant teen die bestaande kerklike tug en die invloed 

in Genève van uitlanders, met name FRANSE, en gee vir ses jaar taamlik 

wel die toon aan. 

Gelyktydig was KALVYN gewikkel in 'n dogmatiese stryd teen die 

godsdienstige Libertyne en Anabaptiste en boon dien het hy in 1549 
sy altyd sieklike vrou verloor, nadat sy hom slegs een vroeg-gestorwe 

seun geskenk het in 1542. Miskien nog swaarder het hy gely onder die 

onsedelikheid wat ook in sy eie famielie openbaar geword het. En 

daarby moet onthou word dat omstreeks 1550 die Reformasie as 

geheel in 'n bedenklike toestand was, nieteenstaande KALVYN se wyd

strekkende ingrype vanaf Engeland tot in Hongarye en Pole toe. 

Dit is verbasend om te sien hoe KALVYN in hierdie bittere en ont

moedigende tyd volgehou het met woord, daad en geskrif in sy stryd 

vir wat hy beskou het as waarheid en reg volgens die geopenbaarde 

wil van God. Hy bly vastbeslote om van Genève te maak 'n bolwerk 

teen Rome en 'n middelpunt van die nuwe geloof en lewe. 

Intussen probeer die Geneefse Raad onder leiding van PER RIN en 

die heftige PHILIBERT' BERTHELIER om die predikante se vrye veroor

deling van openbare misstande vanuit die kansel te stuit. Die hulp 
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van F AREL en die steun van die instromende Franse gee egter ge
leidelik verligting. 

Maar in 1551 word KAL VVN heftig aangeval op grond van kettery 
deur H. BOLSEC in verband met sy predestinasie-leer. BOLSEC probeer 
om ZWINGLI, MELANCHTON, BULLINGER e. a. teen KALVYN uit te speel 
en om hom en daarmee die Geneefse Roformasie verdag te maak by 
die Switserse kerke. Na 'n bange worsteling kry KALVYN eindelik gelyk 
en word BOLSEC teen die end van 1551 uit Genève verban. Hy en 
BAUDOIN, een van KALVYN se persoonlike helpers, was later die ver
naamste belasteraars van sy eer. 

Die verset teen die sogenaamde Franse heerskappij duur egter voort 
in Genève en word uiters gevaar/ik as in 1553 die ou teenstander van 
KALVYN, met wie se ketterye hy ook al voorheen vereenselwig was, 
naam lik M. SERVET, hom in die saak kom meng. 

SERVET, wat as arts die wet van die bloed se kringloop ontdek 
het, was in sy godsdiens-leer, soos veral verkondig in sy werk Christi
anismi Restitutio, panteïsties-spiritualisties en is gelyklik deur Kato
lieke en Protestante veroordeel as 'n gevaarIike ketter; boon dien was 
hy in Genève 'n gevaar vir die bestaande orde en die moei saam be
werkte reformasie, 'n gevaar ook vir KALVYN se eie posiesie in die 
kerk. Terwille van God eer, die heil van Genève en sy eie veiligheid, 
het KALVYN gevoel, moes hy SERVET onverbiddelik teenstaan en indien 
nlOontlik onskadelik maak. 

As laasgenoemde dus in Genève betrap word, word hy op inisiatief 
van KALVYN bij die Raad aangekla en na 'n verbitterde proses eindelik 
met goedkeuring van Zürich, Schaffhausen, Basel en Bern ter dood 
veroordeel. In verband hiermee onderneem die reeds genoemde 
CASTELLIO vanuit Base! 'n een same pleidooi vir gewetensvrijheid, 
waarop BEZA vanuit Genève en andere reageer. 

In elk geval was die verset teen die selfstandige kerklike tug en 
die strewe van KAL VVN in Genève nou lamgeslaan, immers die oppo
siesie was saam met SERVET op wie hul enigsins gebou het, veroordeel, 
en wel met algemene instemming van die kerke. In 1555 is zelfs die 
verset van die Raad teen die selfstandige banreg van die kerklike 
gesag eindelik opgegee, terwyl die ondersteuners van KALVYN destijds 
ook die oorwig verkry het in die Raad. Die gevolg is 'n oproer van die 
opposiesie in 1555 onder PERRIN , BERTHELIER, e. a. en die definitiewe 
triomf van die hervormingsparty. 
A. St. 3-m. VI 12 
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Ook teen die heerssug van Bern verkry KALVYN se diplomasie 

effektiewe steun van die ander Evangeliese kantons, met die gevolg 
dat alle leidende Kalviniste uit Bern verban word in 1559 en groten
deels ná Genève verhuis, wat baie heilsaam werk vir KALVYN se oilder

wyshervorming. In 1559 word geopen die nuwe Geneefse skool onder 
sy leiding met Beza as rektor, 'n skool wat van onskatbare waarde was 
vir die hervorming en later bekend was as die Akademie en Collège 
van Genève. In 1561 word ook die kerkorde meer Kalvinisties gem aak 

in die rigting van groter selfstandigheid vir die kerk en beter onder
steuning van die Kerkraad deur die politieke gesag. Destyds is selfs 
die burgerlike wetgewing strenger toegespits teen openbare sedeloos

heid. 
Dergelyke wetgewing teen sedeloosheid en weelde was ook elders 

gebruiklik, maar in Genève het KALVYN gesorg dat die wetIike be

palinge ook uitgevoer is, met die gevolg dat Genève sedelik 'n model
stad geword het, terwyl hierdeur en ook deur ander industrieel-finan
siële maatreëls onder invloed van KALVYN sy ekonomiese welvaart weer 

verhoog is. 
Gedurende hierdie hele lange worstelstrijd het KALVYN ook aan-

houdend onderwys gegee, gepreek, die sielsorg en siekebesoek waar
geneem saam met sy kollegas, gestudeer en geskryf - briewe, traktate 

en boeke sonder tal. En dit alles nieteenstaande ontelbare liggaams

kwale. 
Deur hom het Genève inderdaad die kragsentrurn geword van die 

Reformasie en die nuwe lewe van Wes-Europa. Sedert die begin van 

die vyftiger jare begin die Kalvinisme in Wes-Europa sy grootse 
overwinningsloopbaan nie alleen op kerklike gehied nie, maar ook 

wetenskaplik, ekonomies en politiek. 
Deur KALVYN is die Reformasie gered van verbrokkeling, van onder

myning deur die Roomse teen-reformasie, van oorgawe .aan die poli
tieke absolutisme en die humanistiese liberalisme. Ongelukkig egter 
het KAL VVN niet daarin kon slaag om sy hartewens, waarvoor hy so 
veel van sy persoonlike oortuiginge in bykomstige sake wou prijsgee, 
te bereik nie - ons bedoel die vereniging van die Lutherse en die 

Gereformeerde Reformasie. Hierdie ideaal is definitief geslagoffer deur 
die N agmaalstryd van WESTPHAL sedert 1552, kort nadat in 1549 deur 
Switserse kerke oor hierdie kwessie hulself verenig het in die bekende 
Consensus Figurinus. Desnietemin het KALVYN se gees ook in Duits-
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land posgevat en later skitterend uiting gevind in die Heidelbergse 
Kategismus en andersins. 

Vir homself het die grote Hervormer wel verkry die oortuiging dat 
hy gehoorsaam was aan die roeping van sy God en 'n reputasie van 
grote majesteit in sy aangenome vaderland, maar origens het 'n blote 
lewensbestaan sonder uitwendige mag (hy het tot sy lewenseinde slegs 
gebly een van die predikante van Genève) en 'n afgesloofde liggaam 
wat hom deur langsame koors, podagra, nierstene, koliek en ander 
kwale vroegtydig in die graf gebring het op 27 Mei 1564, na 'n laaste 
onderhoud met sy kollegas en F AREL en die Raad. 

B. Sy werke. 6) 
1532. L. Annaei Senecae libri de Clementia cum commentario - koll. 162. 7 ) 

1534. Psychopannychia - kalI. 68. 8 ) 

1535. Préfaces de la Bible d'Olivetan - koll. 4. 
1536. Institutio Religionis Christianae - koll. 252. 9) 
1537. Epistolae duae 10), articles concernant I'organisation de l'Eglise; instruc-

tion et confession de foy - koll. 130. 
1538. Catechismus - koll. 50. 11) 

1539. Responsio ad Sadoleti epistolam - koll. 32. 
1540. Commentarii in epistolam Pauli ad Romanos - koll. 296. 
1541. Petit traicté de la S. Cène - koll. 32. 

Eusebii Pamphili explicatio consilii Pauli III - koll. 48. 12 ) 

Actes de la journée Impériale de RMisbonne - koll. 176. 
Projet d'ordonnances ecclésiastiques - koll. 16. 

1542. Catéchisme de I'eglise de Genève - koll. 80. 13) 

La forme des prières et chants ecclésiastiques - koll. 50. 
Exposition sur I'épistre de S. ]ude -koII. 16. 

1543. Defensio doctrinae de servitute arbitrii-contra Pighium - koll. 180. 
Traicté des Reliques - koll. 48. 
Supplex Exhortatio ad Caesarem Carolum. 
Quintum et IIIustriss. Principes aliosque ordines. 
Spirae nune Imperii conventum agentes ut restituendae ecclesiae cu ram 

serio velint suscipere - koll. 82. 
Petit traicté monstra nt que doit un homme fidèle entre les papistes -

koll. 52. 
Comment ]ésus Christ est la fin de la loy. 
Praefatio in N. T. cuius haec summa est. 
Christum esse Legis Finem - koll. 32. 
Préface des lettres de Farel et Caroli - koll. I. 

1544. Epinicion Christo cantatum - koll. 12. 14) 

Excusé à Messieurs les Nicodémites - koll. 36. 
Articuli facultatis Parisiensis cum antidoto - koll. 44. 
Briève instruction co nt re les Anabaptistes - koll. 98. 

1545. Contre Ie secte phantastique des Libertius - koll. 108. 
Admonitio Pauli III ad Caesarem cum schoIiis - koll. 36. 
Pro Farello adversus Petri Caroli calumnias - koll. 52. 
Projet d'ordonnances sur les marriages - kalI. 12. 

1546. Préface de la somme de Melanchthon - koll. 4. 
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Projet d'un Ordre de visitation des églises de la campagne - koll. 3. 
Projet d'ordonnance sur les noms de baptesme - koll. 2. 
Deux sermons faictz en la ville de Genève en Nov. 1545 - koll. 26. 15) 

Commentarii in priorem epistolam Pauli ad Corinthios - koll. 282. 
1547. Contre Ie secte phantastique des Libertius avec une épistre contre un 

Cordelier de Roan - laasgenoemde koll. 24. 
Acta Synodi Tridentinae cum Antidoto - kolI. 142. 
Ordonnance sur la police des églises de campagne - kolI. 8. 

1548. Apologia Iacobi a Burgundia - koll. 26. 
Commentarii in secundam Pauli epistolam ad Corinthios - koll. 156. 
Commentarii in quator Pauli epistolas, ad Galatas, Ephesios, Philip

penses, Colossenses - koll. 358. 
Commentarii in utramque Pauli epistolam ad Timotheum - koll. 156. 

1549. Advertissement contre l'astrologie judiciaire - koll. 36. 
Interim adultero-germanum cui adiecta est vera Christianae pacificandae 

et ecclesiae reformandae ratio - kolI. 130. 
Commentarii in ep. ad Hebraeos - kolI. 198. 

1550. Appendix Iibelli adversus Interim - kolI. 12. 
De Scandalis quibus hodie plerique absterrentur, nonnulIi etiam alie

nantur a pnra Euangelii doctrina - koll. 84. 
Praefatio in Iibellum de Francisco Spiera - koll. 2. 

1551. Consensio mutua in re sacramentaria ministrorum Tigurinae ecclesiae 
et d. Ioannis Calvini - kolI. 60. 

Ordonnance sur les juremens et blasphemes - kolI. 4. 
1552. De aeterna Dei praedestinatione - kolI. 118. 16) 

Quatre sermons avec exposition du Pseaume 87 - koll. 84. 
1553. 17). 
1554. 18). Defensio orthodoxae fidei de trinitate - kolI. 192. 

Commentarius in Genesin - kolI. 622. 
Vingt deux sermons sur Ie Pseaume 119 - koll. 272. 

1555. Defensio sanae et orthodoxae doctrinae de sacramentis - koll. 40. 
Responsio ad Laelii Socini quaestiones - koll. 6. 
Harmonia ex tribus evangelistis composita, adiuncto seorsum Ioanne -

kolI. 1288. 
1556. Secunda defensio piae et orthodoxae de sacramentis fidei contra West-

phali calumnias - koll. 80. 
Reformation co nt re Ant. Cathelan, iadis cordelier d' Albigeois - koll. 16. 
Contra Mennonem - kolI. 10. 
Commentarii in omnes Pauli epistolas atque in ep. ad Hebraeos, item 

in canonÎCas - Thess., Titus, Philemon, epp. cath. - koll. 436. 
1557. Ultima admonitio ad Westphalum - koll. 126. 

Brevis responsio ad diluendas nebulonis calumnias - kolI. 14. 
Commentarius in librum Psalmorum - koll. 1272. 
Praelectiones in Hoseam prophetam - kolI. 318. 

1558. Calumniae nebulonis cuiusdam cum responsione - koll. 50. 
Responsum ad quaestiones Blandratae - koll. 12. 
Plusieurs sermons touchant la divinité, humanité et nativité de nostre 

Seigneur ]esus Christ - kolI. 94. 
Sermons sur Ie 10e et lle chapitre de la première épistre aux Corin

thiens - kolI. 254. 
1559. Leges Academiae Genevensis - koll. 26. 

Commentarii in Isaiam prophetam - koll. 1108. 
Praelectiones in duodecim propheias quos vocant minores ]oël-Malachia 

- kolI. 1174. 
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1560. Responsum ad Polonos contra Stancarum - koll. 10. 
Dix-huit sermons SUf I'histoire de Melchisedech et la matière de la 

justification - kolI. 100. 
Commentarii in Acta Apostolorum - kol I. 574. 

1561. Responsio ad Polonos de controversia mediatoris - kolI. 14. 
Impietas Val. Gentilis detecta - kolI. 60. 
Gratulatio ad Gabr. de Saconay - kolI. 36. 
Dilucida expositio de vera participatione carnis et sanguinis Christi _ 

kolI. 68. 
Responsio ad versipelIem mediatorem - kolI. 36. 
Les ordonnances ecclésiastiques de l'église de Genève - kolI. 34. 
Pour les Evesques et cures de la Papauté - kolI. 2. 
Trois sermons sur Ie sacrifice d' Abraham - kolI. 44. 

1562. Congrégation sur l'élection éternelIe de Dieu - kolI. 56. 
Trèze sermons traitans de I'fIection gratuite de Dieu en Jacob et de 

la réjection en Esau... Response à certaines calomnies et blas
phêmes .- kolI. 206. 

Responsio ad 8alduini convicia - kolI. 20. 
Response à un HolIandais - kolI. 48. 
Sermons sur Ie cantique du roi Ezechias - kolI. 56. 
Soixante cinq sermons sur I'Harmonie ou Concordance des trois Evange

listes S. Matthieu, S. Marc. et S. Luc - kolI. 826. 
Sermons sur l'épistre aux Ephésiens -- kolI. 622. 

1563. 8revis admonitio ad Polonos - kolI. 10. 
Epistola qua fidem adm. ad Pol. confirmat - kolI. 10. 
Praefatio ad Bezae librum cuntra Balduinum - koll. 3. 
Mosis libri quinque cum commentariis - Ex., Lev., Num., Deut. -

kolI. 1144. 
Sermons sur Ie livre de Job -- kolI. 2006. 
Praelectiones in librum prophetiarum Ieremiae et Lamentationes 

kolI. 1588. 
Sermons sur I'épistre aux Galatiens - kolI, 564. 
Sermons sur lex deux épistres à Timothée et sur l'épistre à Tite -

kolI. 1244. 
1564. Confession de foy pour présenter à I'Empereur - kol I. 20. 

Commentarius in librum Iosue - kalI. 154. 
1565. 19). Praelectiones in viginti prima capita Ezechielis - kolI. 508. 

Quarante Sept sermons sur les huit derniers chapîtres de Daniel 
kalI. 540. 

1567. Sermons sur Ie cinquième livre de Moïse - kalI. 2500. 
i 604. Homiliae in I. librum Samuelis - kolI. 1232. 

HOOFSTUK I. 

Die grondslag van sy staatsteorie. 

Uit die voorafgaande inleiding sal dit wel duidelik geword het dat 
die staatsteoretiese beskouinge van 'n man soos KALVYN verdien om 

nader ondersoek te word, veral as ons daarby bedink dat sy invloed 

i i 

i 
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ook op staatkundige gebied vandag nog sterk gevoel word en nie die 
minste in ons eie land en sy politieke omgewing nie. Dat so 'n onder
soek nog nie oorbodig geword het nieteenstaande die groot massa 

literatuur oor ons onderwerp nie, sal uit die vervolg blyk. Inderdaad 
is daar nog belangrike verskiIIe in die interpretasie van KALVYN se 

beskouinge ook op staatsteoretiese gebied. 
Ons inleiding sal verder ook genoeg saam aangedui het dat KALVYN 
gesien moet word teen die agtergrond van die wetenskap en praktyk 
van sy tijd, terwyl ook die aard van daardie verband tussen KALVYN 

en sy tyd enigsins geskets is. 
Voordat ons egter nou kan oorgaan tot die ondersoek van KALVYN 

se staatsteorie, moet ons eers kortliks kennisneem van sy teologiese 
grondgedagtes, aangesien sy staatsteoretiese beskouinge nie alleen op 
sy teologiese opvattinge gegrond is nie, maar selfs 'n deel vorm van 
sy teologie en toegepas is hoofsaaklik na aanleiding van sy praktiese 
optrede vir kerkhervorming. Trouens die innige verband tussen 
teologie in die ruimste sin en staatsteorie in die algemeen word vandag 
weer taamlik algemeen erken. Maar tog is hierdie verband besonder 

sterk by KALVYN, aangesien hy by uitstek teoloog was. 
Dit beteken dat steeds God en die Godsopenbaring vir hom op die 

voorgrond staan, en wel beide gesien in hul verband met die mens 
en sy lot, soos reeds aangedui in die eerste reël van die Institusie. 

Maar vir KALVYN openbaar God Homself veelsoortig en dit is in 
die teologie 'n belangrike strydvraag watter aspek van die Gods
openbaring deur KALVYN ten grondslag gelê is aan sy sisteem. Hieroor 
verskil Duitsers met Franse en ander Westerlinge, Lutherane met 
Kalviniste, Ritschliane met Diltheyane en Troeltschiane, ens .. 

Die moeilikheid sit hierin dat KALVYN verskiIIende (skynbaar) teen
strydige gedagtes as eenheid saamvat en dit met 'n formele dialektiek 
wat die indruk wek asof die teenstrydigheid met mekaar versoen is 
of selfs uit mekaar redelik voortvloei. Dit lei daartoe dat die vertolkers 
van sy sisteem alle gedagtes logies probeer herlei tot 'n grondgedagte 
en dat hulle daarby tot verskiIIende resultaat kom, omdat KALVYN 
materieel nie logies verband lê nie, maar sy grondgedagtes as soveel 
gegewe openbaringe as 't ware onafhanklik van mekaar aanvaar en 
ontwikkel. Hierdie grondgedagtes wat hy hoofsaaklik oorneem van 
sy voorgangers en tydgenote stel hy wel in 'n dialektische verband, 
'n verband egter wat niet logies is nie, maar teologies, d. w. s. 
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o. a. Skriftuurlik, in tweërlei sin, n.l. sowel wat betref die bron van 

die gegewens as die orde waarin hulle onderling gestel word. 

Om hieruit egter af te lei dat KALVYN se leer geen materiële eenheid 

besit nie of dat dit selfs innerlik antinomies gekonstrueer is, sou 

omeg doen aan sy blykbare eenvoudigheid van denke en gevoel, van 

wil en daad. Dit beteken immers slegs dat die eenheid van KALVYN 

se dogmatiese sisteem nie spekulatief is nie, maar religieus. Die een

heid naamlik is geleë nie in die ken-objek wat kosmies is nie, maar 

in die geloofsobjek wat suprakosmies is, naamlik in God as verhewe 

ho alle kreatuurlike verband en verbandloosheid. 

Eenheid alleen in God - dit is vir KALVYN ervaringsfeit en open

baringsfeit. Die ander kant hiervan is dan dat die kosmiese heelal 

as eenheid geken en beleef kan word alleen op grond van die religi

euse band aan God deur Selfopenbaring van die kant van God, be

halwe in so ver God self eenheid in die kosmos gelê het wat vir die 
menslike rede kenbaar is as sodanig. 

Vir die harmoniese volkomenheid van alle menslike aktiwiteit is 

dan ook vereis oriëntering aan die openbaring van God, soos trouens 

die ganse heelal vir KAL VVN alleen begryplik is as voortdurende produk 

van God die Skepper, Onderhouer, Herskepper en Voleinder. 

Die finale grens en eenheidswet vir die ganse kosmiese heelal in 

sy ryke verskeidenheid is dus die Godsopenbaring wat deur die mens 

religieus gegryp word in die geloofservaring as gawe van die Gees 

van God, maar hierdie geloofservaring sluit nie alleen aan by die 

gegewens van die natuurlike ervaring en rede nie, dit verkry ook 

eers vastigheid onder wederkerige kontrole van die Skriftuurlike open
baring. 

KALVYN se gedurig appèl aan die Heilige Skrif as duidelike en 

vaste Godsopenbaring mag beïnvloed gewees het deur die outoriteits
behoefte van die skolastiek en die drif tot bron ne-opsporing van die 

humanisme, maar verkry eers klem deur sy persoonlike geloof in die 
Skrif as enigste gemeenskaplike en objektiewe en blywende en vol

ledige en duidelike direkte Godsopenbaring in die kosmos, waarvan 

die egtheid nie berus op menslike gesag nie, maar op sy eie deur die 

Heilige Gees gewaarborgde goddelike sekerheid. 

En aangesien God Een is, moet noodwendig ook Sy Woord 'n een

heid wees en kan daar geen wesensverskil bestaan tussen Oue Testa

ment en Nuwe Testament nie, maar moet die Heilige Skrif as geheel 
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die norm wees. Hierom moet egter ook alle dele van die wêreld en 

alle gebiede van die lewe, gesien van uit die Godsopenbaring, 'n 
eenheid wees en kan die teologie nie gemis word as grondslag ook 
van die Staatsleer nie. 

Hiermee is genoegsaam aangetoon dat KALVYN se leer as geheel 
en dus ook sy staatsteorie sy eenheid vind in sy eienaardig radikale 
Godsgeloof en dus vertolk moet word in die lig van sy leer van God 
en die Godsopenbaring. Maar om die laasgenoemde in sy volle skerpte 
te vat, moet dit gesien word as teëhanger van sy leer van die mens 
en die wêreld, waarmee hy dit self aan die begin van die Institusie 

verbind. Immers die god del ikheid van God kom eers daardeur in 
sy volle skerpte tot openbaring dat vir KALVYN geen geskape wese deel 

het in die we se van God of waarde het anders dan as maaksel van 
God en objek van Sy genade nie. Vir KALVYN is die beslissende oor
weging altijd en oral en in die geval van alle mense of mensIikc 
instellinge sonder onderskeid die direkte appèl aan God soos geopen

baar in Sy Woord. Hierteen is niks kreatuurliks bestand nie, hiervoor 
is daar binne die kreatuurlike gebied geen hoër of laer, geen bemidde

lende hiërargie nie. Finiturn non est capax infiniti ! 

God alles en die kosmiese minder as niks en ydelheid, behalwe 
in so ver God daarin sy guns gebied! Dit is die eenheidsgedagte van 
KALVYN se sisteem in sy groot geheel. Laat ons hierdie gedagte kort
liks in sy teologiese ontplooiing volg om uit te vind hoe die staats

teorie van KALVYN daarmee verbonde is en daardeur beheers word. 
Vooraf moet egter beklemtoon word dat KALVYN veral deur die 

aksent wat hy hier lê, gekenmerk en onderskei word van ander denkers 
ook onder die Christene en selfs die Protestante, naamlik in die 
konsekwente saamvatting van die twee aspekte van die soewereiniteit 
van God: eensdeels God alleen soewerein, anderdeels geen kreatuur
like soewerein in volle sin nie en dus 'n gekoördineerde veelheid van 

kosmiese kringe - die sogenaamde soewereiniteit in eie kring van 
die moderne Kalvinisme. La souveraineté de Dieu, l'honneur de Dieu, 

c'est Ie principe matériel de la justification par la foi et Ie principe 
formel de l'autorité de la Bibie, un principe qui est plus qu'un principe; 
c'est Ie calvinisme tout entier - soos DOUMERGUE dit tereg uitdruk. 20) 

a. God en die wereld. 
Dat KALVYN uitgaan van God die Skepper as die van nature bekende 
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eenheidsbron van alle volmaaktheid en dus as die vanselfsprekende 

soewereine Wetsteller, wie se wil nie alleen wet is nie, maar dit ook 

behoort te wees - dit kan moeilik ontken word en word eigelik ook 

nie ontken, wanneer b.v. die predestinasie-leer genoem word KALVYN 

se sentrale leerstuk of die voorsienigheidsleer sy stamleerstuk nie. 

Want voorsienigheid en predestinatie is slegs twee onderling saam

hangende openbaringsvorme van die allesomvattende en allesbeheer
sende aktiwiteit van God Almagtig. 

Dit beteken egter dat God nie in die eerste plek gesien word as 

Liefde nie: as sodanig verskyn Hy meer bepaald in Christus en vir 

sy uitverkorenes, en al is dit dat KALVYN steeds as Christen teenoor 

God staan en die uitverkiesingsgenade vir hom eers die reg te verband 

met God skep, tog is hy hom ten volle bewus dat God se doel hoër 

en veel meer omvattend is as koestering van Sy skepsel, dat Hy by 

uitstek is selfheerlike Majesteit. Alleen so word begryplik hoe Hij 
kwaad sO\,vel as goed kan beheers, hoe Hy kan red en verdoem, dat 

Hy kan regeer sowel als saligmaak, ja dat Hy saligmaak tot diens 
van Homself en gehoorsaamheid aan Sy gebod sowel as liefdevolle 

aanhanklikheid en suiwere kennis ten opsigte van Sy Selfopen
baring. 

Die Majesteit van God eers gee opening vir die verskiIIende soorte 

goddelike doeleindes en kan sig openbaar ook in liefde, maar veral 

as hoogste mag en hoogste reg. As Almagtige stel God die wet vir 

alles buite Hom deur Sy wil, maar hierdie wet is ook ten goede van 

die Skepping en erkenbaar as inbegrip van geregtigheid, aangesien 

God self die volheid is van alle denkbare volkomenheid. 

Sy kenbare geregtigheid, aangesien God self die volheid is van 
alle denkbare volkomenheid. 

Sy kenbare geregtigheidswet is egter vir God geen grens nie; Hij 

is nie daaraan gebind nie; wat nie wil sê dat God exlex is of 'n 

potentia absoluta in Luthers-nominalistiese sin nie, maar wel dat Hy 

is legibus absoluta, omdat Hyself die wet is in al Sy selfopenbaringe. 

Kenmerkend is hier die intense Romeins-regtelik gekleurde aksen

tuering van die algemeen-Christelike leer van die Majesteit van God, 

in die sin dat God as bron van alle wet onmoontlik wetsgebonde kan 

wees, sonder tog om daardeur 'n willekeurige tiran te word. 2] ) 

Uit hierdie opvatting van God volg dat die wêreld, as Sy skepping 

en dus onderhewig aan Sy wilswette, goed sal wees en ook 'n erkenbare 
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wetmatigheid sal vertoon; maar tegelyk volg daaruit dat die kosmiesc 

wetsorde geen selfstandigheid sal besit in enige deel of in sy totaliteit 
teenoor God nie, en selfs onderhewig sal wees aan deurbreking van 

Godsweë. God immers bly vry om die gewone wetmatige middels te 
gebruik vir sy doeleindes, maar ook om sonder of teen daardie natuur
Iike middels te werk. Die wêreld is sy direkte skepping en word voort
durend aktief deur Hom in stand gehou; die natuur is slegs 'n ordo 
a Deo praescriptus wat Hy tydelik en gedeeItelik, of blywend en 

geheel na goedvinde kan wysig en ophef. Van hierdie standpunt word 
'n bonatuurlike verskynsel of 'n wonder ewe natuurlik of Iiewer ewe 

goddelik as die gewone wetmatige beloop van sake, behalwe dat dit 

minder gewoon is. 
'n Dergelike beskouingswyse van die kosmiese werklikheid is 'n 

konsekwensie van die Kalvynse Godsbegrip, maar berus ook op sy 

besondere geloofservaring en pas goed in 'n tyd soos die van KALVYN 
toe die bonatuurlike nog as byna ewe gewoon gevoel is as die natuur
like, toe die mense nog naby die ewigheid geleef het. Immers destyds 

was die dogma van onveranderlike natuurwette van oorsaak en gevolg 
nog nouliks bekend, behalwe in die verouderde heidense vorm van 

die Stoïsme. Die moderne natuurwetenskap of natuurfilosofie moes 
nog gebore word en die werk van een van sy grootste voorloopers, 

n.l. die studie De Revolutionibus orbium coelestium, van COPERNICUS, 
gedruk in Nürnberg in 1543, het blykbaar nog weinig indruk gemaak 

op die ge es van die tyd en van KALVYN. 
Dis in hierdie verband dat gespreek is van KALVYN se supra

naturalisme en waarin ook 'n sekere oorblywende bygelowigheid by 
hom begrypelik is. Duiwele en engele en direkte goddelike ingryping 
in die natuur en die menslike geskiedenis is dan ook by KALVYN bijna 

alledaagse werklikhede. Ook aksentueer hierdie direkte verbinding 
van die werklikheid aan die volmaakte aktiwiteit van God by KALVYN 

die enigsins statiese, onhistoriese wêreldbeskouing van sy tyd en die 
dogmatiese absolutisme van sy waarheidsbegrip. 

Hiermee wil nie gesê wees dat KALVYN se wêreldbeskouing onweten
skapIik is nie, maar alleen dat dit in sekere sin onmodern is of kort 
gelede nog as onmodern kon aan gevoel word. 

Die werklikheid as sodanig is dus goed en in al sy dele gelyklik 
direkte produk van God, in al sy dele dus ten opsigte van God ewe 
waardevol of waardeloos, hetsy dit as wetmatig kenbaar is of nie. 
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In sy direkte verband met God kan dit selfs in vrome sin goddelik 

ge noem word. 
Die ander kant hiervan is egter dat dit, los van God, sleg en ver

werplik word. En hieruit word begryplik die kwaad wat daar in die 
werklikheid is: dit is 'n gevolg van 'n losskeuring van God af, waar

deur die natuur sondebedorwe geword het. Die kwaad is nie natuurlik 
nie, maar moet verklaar word ex corruptione naturae, waarvoor nie 

God verantwoordelik is nie, maar 'n deel van sy skepping seIf. Deur 
hierdie verskuiwing van verantwoordelikheid word die soewereine 

almag van God nie opgehef nie, maar wel Sy geregtigheid gehandhaaf. 
Die sondeval is deur God gewiJ, maar nie as sonde en kwaad nie. 
Die feit met sy gevolge is 'n deel van die Godgewilde werklikheid, 
maar die sondigheid van die feit is gevolg van die Godlose gesindheid 
van 'n oorspronklik vrywilIende skepseI. Die ellende wat uit die afval 

van God gevolg het, verskerp egter die afhankelikheid van die skepsel 
teenoor die Skepper en maak dus die opperste Majesteit van God nog 

meer merkbaar, aangesien dit nou ook negatief uitkom in die verderf 
van die deur God losgelate skepping en niet alleen positief in die 

behoud van die deur God begenadigde skepping nie. 
Die sonde egter is iets wat nie oorspronkelik in die skepping was 

l1ie; dit is dus 'n aspek van die wêreld wat nie direk voortvloei uit 
die verband tussen God en die wèreld nie. Wat laasgenoemde betref, 
bly dit staan dat die wêreld in sy verband met God goed is en seIfs 

goddelik genoem kan word. 
Om nou egter die verband te verstaan tussen God en die sonde

bedorwe-wêreld, moet ons' oorgaan van die leer van God en die leer 
van die skepping na die leerstuk van die Voorsienigheid. 

Hier moet alleen nog beklemtoon word dat KALVYN se Godsbegrip 
die humanistiese of naturalistiese waardeering van die natuur of 'n 
deel daarvan as 'n selfstandige waarde uitskakeI, maar andersins ook 
die spiritualistiese veragting van die natuurlike of 'n deel daarvan 
as kwaad. Die natuur het positiewe waarde in sy verband met God 
en so alleen. 22) 

Terwyl God as die ewige Eenheidsbron van alle volkomenheid deur 

sy geregtigheidswil die wêreld met 'n enigsins erkenbare wetmatig
heid tot stand gebring het en in stand hou as Sy skepping, is Sy 

voorsienigheid die krag waardeur Hy die wêreldproses in al sy onder
deIe beheers en afstuur op die deur Hom gestelde doel. 
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In hierdie proses het die kwaad ingekom deur die wiIskeuse ten 
kwade van vrye selfbepalende_ wesens, Satan en die mens; maar ook 
die kwaad is deur God gewiI en word in sy voorsienigheidsbestuur 
beskik ten goede van die skepping en tot eer van God. Hierbij is 
soos gesê nie die slegtheid van die kwaad uit God nie: dit kom uit 
die antigoddelike motief waartoe vryheid gegee was aan die self
bepalende wesens in die skepping - as feitIikheid egter is die kwaad 

'n element wat deur God beskik en gebruik word. Die mens bly ver
antwoordelik vir die kwaad op aarde omdat hy dit oorspronklik as 
sodanig gekies het en dit nog altyd vrywillig hoewel noodwendig 
doen, nadat sy natuur deur die oorspronklike sonde bederf is; maar 
God laat Sy Majesteit te heerliker uitstraal deur ook die afwyking 
van vrye wesens aan te wend ter bereiking van Sy wêrelddoel in Sy 
voorsienige bestuur. 

Op hierdie punt veral blyk die geldigheid van die aanduiding van 
KALVYN se voorsienigheidsleer as voluntaristies in onderskeiding van 

die skolastiese intellektualisme. Immers die laas te onderstel dat God 
eers redelik, d. w. s. min of meer soos 'n redelike mens sou doen 
volgens die gewone wetmatige samehang van dinge, vooruitsien dat 
sekere middels die deur Hom gewenste salige gevolge sal hè en dan 
daardie middels kies en as 't ware Sy stempel daarop sit als Voor
sienigheid; die sogenaamd voluntaristiese beskouing egter veronder
stel dat God 'n sekere proses kies as die vir Hom verkieslike volgens 
sy eie Wesenseis en dan toesien tot in die kleinste besorderhede dat 
daardie proses tot stand wam. Dis duidelik dat die twede soort opvat
ting wat die Vrye Wil van God beklemtoon die wereldproses geheel 
afhankIik maak van Gods wil en dit nie as iets zelfstandig kenbaars 
voor Sy wilsbesluit onderstel nie, en ook dat die kwaad wat daar 
in die wèreld is en wat van ons mensIik-redelike standpunt seker 
nie doelmatig is nie, meer begryplik maak as 'n element in Gods voor
sienige wèreldplan. Want dit hoef dan nie as redeIik voorgestel te 
word nie, maar moet eenvoudig aanvaar word as vrymagtige beskik
king van die soewereine God wat bo ons beoordeling verhewe is. 

In elk geval, dat God die kwaad nie as sodanig gewil het nie, blyk 
daaruit dat Hy dit verbied het, dat dit in stryd is met sy Gebod, 
hoewel as materiële feit 'n element in sy Wilsbesluit. Materiëel erken 
KALVYN dus geen vryheid by die kreatuur nie; formeel egter, as ons 
dit so mag uitdruk, skryf hij die motivering van die kwaad, soos van 

-----~~ -----
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alle wilshandelinge, toe aan die mens, aan die menslike wilskrag wat 

'n sekere selfstandigheid besit, hoewel ten slotte ook weer daargestel 

deur God as Skepper. Hierdeur hou hy min of meer die middel tussen 

die determinisme van ZWINOU en LUTHER en die indeterministise 
neiging van BUCER en MELANCHTHoN. 

Die voorsienigheidswil van God is egter nie alleen absoluut
almagtig nie, maar ook noodwendig regverdig en goed. Immers dit 

is met onfeilbare sekerheid gerig op die eer en verheerliking van God 
self, wat die inbegrip is van alle volkomenheid. Maar die verheerliking 

van God onderstel ook vir KALVYN die dankbare erkenning van sy 

heerIikheid deur sy skepsele, sodat dus God in sy voorsienigheid 

alles ook rig tot heil van die mensheid en met name van die uitver

kore mensheid. Ook die kwaad en die verwerping van die goddelose 

is hierop gerig. Die voorsienigheidsleer is dus nie alleen daarop be

reken om die skepsel te verootmoedig nie, maar ook en veral daarop, 

om die mens en besonderlik die gelowige te troos en te bemoedig. 

Die Voorsienige God, die Almagtige, wil en bewerk die heil van Sy 
skepping ook deur alle kwaad heen. 

Tog is daar vir KALVYN 'n tweeheid in die voorsienigheid, soos dIe 
voorsienigheidswiI seIt weer onderskeie is van die gebod van God: 

dit uitsig naamlik veral ten opsigte van die mens een deels in genade 

as uitverkiesing tot saligheid en anderdeels as strenge regverdigheid 

in die verwerping tot verdoemenis. Die liefde van die Almagtige tot 

redding, het sy keersy in die heilige haat teen alle afval van die goeie. 

Maar tog is op 'n vir ons onbegryplike wyse die goddelike wêreldplan 
'n heerlike eenheid ten goede. 

Die eenheid kan ons miskien so aandui, dat God Sy uitverkorenes 

deur Sy voorsienigheid bestuur tot vervulling van sy gebod deur hulle 

formeel-vrye aktiwiteit deur Hom verwek in skepping en herskepping, 

terwyl Hy die verworpenes bestuur deur sy voorsienigheid tot be
vestiging van sy gebod deur hulle verdoemenis, teen die bedoeling 

van hul formeel-vrye wilskeuse ten kwade, sodat in alles Gods raads

plan uitgevoer word en daarbij sy gebod as onskendbaar gehandhaaf 
word. 

Ook in die wêreldproses dus sowel as in die wêreldbestand is God 

materiëel die Bewerker van alles wat daar is en meer direk ook veral 

die Bewerker van alles wat goed is; alleen die kwaad in sy subjek

tiewe aspek as afval van God en oortreding van Sy gebod is nie van 
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God afkomstig nie. Niet alleen ontvang alle kreature dus hulle be
staanswet van God as goed nie, maar alles wat goed is in die wêreld
proses, is Gods werk in besondere sin. Daarom ook is daar tussen 
goed en kwaad geen oorgang of bemiddeling nie; hulle is deur God 
self van mekaar afgeskei soos lig en duisternis. En ei gelik is alles 
sleg wat bloot kreatuurlik is, d. w. s. sedert die skepping in die dood 
verval het deur die sondeval. Maar die skepping bly Gods werk, 
hoewel bedorwe, en in die selfbepalende wesens bestem tot formeel
vrye vervulling van Gods gebod. God wil nie Homself verheerlik deur 
die afvallige wêreld as sodanig te verdoem nie, Hy soek sy eer in die 
herstel van die wêreld tot sy oorspronklike positiewe volkomenheids
bestemming nieteenstaande die moedwillige teëwerking vanweë Sy 
handewerk. Hy wil gedien wees volgens Sy gebod en wel vrijwillig, 
wat te meer sal blyk ná die vrywiIIige afval. Teenoor die voorsienige 
bestuur is alleen onderwerping moontlik, hetsy vrywillig of teësinnig; 
maar die gedragsreël word nie daardeur gelewer nie, dit kom uit
sluitend uit die gebod van God, wat Hyself in en grotendeels in stryd 
met die bedorwe werklikheid handhaaf as 'n gedurige volkomenheids
norm wat eerbiediging vorder. Deur hierdie sogenaamde heteronomie 
het KALVYN ten sterkste in botsing gekom met die ge es van sy volk 
en veral met die geest van Parys en selfs met die algemene ge es van 
sy tyd ook in Genève en Duitsland en elders. Hierdeur veral skei 
hy hom af van die humanisme, maar ook van die kerkisme en van alle 

subjectivisme. 23) 

Die mens as deel van die wêreld is soos alles nolens volens in alle 
opsigte onderhewig aan die voorsienige wêreldbestuur van God. 
Wesenlik het hy geen soewereiniteit in homself nie, want hoewel beeld
draer van God, is hy geen deel van God nie, maar slegs maaksel van 
die Almagtige. Tog is hy as beelddraer begiftig met die verrnoë tot 
bewuste selfbepaling in formele sin, 'n verrnoë wat wel ten kwade 
afgebuig is deur die sondeval, maar nie vernietig nie. Die mens word 
gekenmerk deur verstand en wil, en aan hom veral is gerig die gebod 
van God, waarvan oortreding sonde en kwaad is, alhoewel ook so
danige oortreding as feit beskik word deur die voorsienigheidswi! 
van God. 

Hierdie gebod stel in hoofsaak aan die mens as norm voor: die 
volmaking van sy oorspronklike natuur soos dit aangelê was deur 
God in die skepping; dit is bedoel om die mens weer te stel in die 

, ------------
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oorspronkIike verhouding tot God en die wêreld, as vrywillige onder
daan van God in gemeenskap met sy medemense en as heer van die 

res van die skepping ter ere van God. 

Hiervolgens moet die mens die deur Gods voorsienigheid bestuurde 
maar desnietemin bedorwe natuur aanwend tot sy oorspronklike be

stemming in harmonie met God. Met die oog hierop is dit nie vol
doende om sake te laat ontwikkel in die rigting wat hulle min of 

meer spontaan volg nie, want hierdie rigting is ten kwade in subjek
tiewe sin, hoewel God deur Sy voorsienigheid materieel alles beheers 

in ooreenstemming met Sy volmaakte raadsplan. Die gebod eis tot op 
sekere hoogte verset teen en omwending van die spontane loop van 
sake volgens die volkomenheidsnorm, wat tot op sekere hoogte nog 
na die val van nature kenbaar is en in mindere mate wilbaar, en veral 
tot openbaring kom in die gewete. 

In hierdie verband maak KALVYN 'n minder skerpe onderskeiding 
tussen die natuurnorm voor de val en daarna, as vóór hom selfs by 

LUTI-IER nog gebruikIik was. Die sogenaamde absolute en reIatiewe 
natuurreg vloei taamlik wel in mekaar, die lex naturalis in die gewete 

spreek deurgaans in wese een taal. Die gevolg is dat die al daagse 
lewenspligte soos ons hulle ken in die sondetoestand, nie agtergestel 

word by 'n min of meer spirituaIistiese volmaaktheidsnorm wat as 
die eigelike ideaal hoog verhef word bo alles wat in ons sondelewe 

bekend is nie. Die gewone pligslewe word dus direk uitvoering van 
die goddelike gebod en nie as 't ware 'n minderwaardige kon sessie 
aan die sonde nie. Die gebod van God is direk betrokke op die ganse 
aldagslewe en al sy instellinge en stel 'n omvattende hervormings
program vir alm al en alles. 

Die natuurlike gebodskennis is egter deur die sondebederf alleen 
voldoende om die mens 'n besef te gee van sy plig en sy skuld in 

so ver dat hy nie voor God onskuldig kan pleit nie; om hom waarlik 
bevredigende kennis te gee van die gebodseis moet daar bykom 'n 
inwendige Godsopenbaring deur geloof, onder die leiding van die 
uitwendig verneembare Woord van God soos vasgelê in die Heilige 
Skrif. Laasgenoemde is selfevident, is vir sy geloofwaardigheid nie 

afhanklik van menslike rede of gesag nie, maar word direk bevestig 
deur die inwendige getuienis van die Gees van God, wat weer as 't 
ware uit die Skrif die inhoud ontvang van sy boodskap. 

Soos God dus Sy skeppingswette handhaaf deur Sy voorsienigheid, 
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so handhaaf Hy sy oorsprongsgebod uit genade deur sy Woord en 
Gees. Maar uit die Godsbegrip van KALVYN volg dan ook dat die 

Woord nie slegs verlossingsevangelie is nie, maar algemene wils
openbaring van God. Daardeur kry die Oue Testament as gebodsboek 
ook meer betekenis, waarin KALVYN verwantskap vertoon met die 

Anabaptisme, hoewel hy in vernatuurliking van die gebod weer van 

daardie rigting afwyk. 
Trouens die gebod van God is onveranderlik en algemeengeldig, 

vir die hele mens, vir alle mense en alle tye: dit het tot inhoud van 
die begin af die perfectio iustitiae - die Wet van die Tien Gebooie 

positiveer slegs gesaghebbend die lex naturalis en die bevele van 
Christus verduidelik slegs verder daardie selfde universele gebod. 
Tussen Oue en Nuwe Testament is daar 'n verskil nie van we se nie, 

maar alleen van bedieningsmetode (administratio). 
Dit is 'n onderskeidende kenmerk van die Kalvynse leer dat dit nie 

soos die Anabaptisme, die Lutheranisme en die Katolisisme 'n we sen

Iike verskil erken tussen die oorspronklike natuurlike en die sonde
beïnvloede natuurlike gebod, ook nie tussen die natuurlike en die 

Skriftuurlike of tussen die wettiese en die evangeliese gebod nie. Met 
name word in die Bergpredikasie nie gesien 'n gebod of raadgewing 
van hoër volkomenheid nie, maar alleen die spesifiek religieus-etiese 

oriëntering van die gebod in sy innerlike liefde-as pek. Perfeksionisme, 
sentimentalisme en humanitarisme is ver van KALVYN se gebodsleer. 
Etiese altruïsme word wel erken, maar dis slegs een element in die 
gebod, naas die gesonde selfliefde, die natuurliefde, die bevordering 

van alle skeppingswaardes; maar dit alles steeds georiënteer aan die 
liefde tot God ook in Sy beeld en al Sy werke. Dis ook opmerklik. 

dat die eerste tafel van die dekaloog vier gebooie kry, anders as 
destyds gebruiklik, met die twede gebod (insake beeldediens) afgeskei 
van die eerste, waardeur ook die uitwendige erediens in die gebod 
genormeer word en selfs die plig teenoor God minder spiritualisties 

opgevat word. 
Hierdie leerstuk van KALVYN het besonderlik die aandag getrek en 

ook hewige kritiek uitgelok. Ensdeels is beweer, dat die letterlike 
handhawing van die Skrifgebod as eenheid 'n gevolg is van sy per
soonlike formalisme, van die invloed van die humanistiese a historisi
teit, van sy juristiese vorming, dat dit 'n tiranniese starheid bewerk 
in die normopvatting deur binding aan 'n dooie boek in Islamietiese 
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gees en deur 'n vaste mensIike voorskrif vir die vertolking daarvan 

in die analogia fidei of universele strekking van die Skrif, wat prakties 

sou neerkom op KALVYN se eie geloofsbelydenis; ook dat, indien nie 

teoreties nie, dan tog in die praktiese uitkoms deur die deurgaande 

finale appèl aan die Skrif opening gegee is vir subjektivistiese ver

warring deurdat elkeen sy eie interpretasie kon ontwikkel, toe KALVYN 

se persoonIike ges ag verswak het; anderdeels weer is tevelde getrek 

teen die radikale inbetrekking van die natuurlike lewe in beroep, maat

skappy en staat onder dieselfde gebod as die vir die godsdienstige 

lewe in enger sin, waardeur die Kalvinisme sogenaamd asketies word 

en teokraties en bibIisisties en dergelike meer of andersom rasiona

listies en sekulêr ens. 

Op sekere aspekte van hierdie beweringe salons nog ingaan; voor

lopig is dit voldoende om daarop te wys dat die gebodsleer van 

KALVYN volkome in harmonie is met sy leer van God, van die skepping 

en die voorsienigheid. Ook hier weer is dit die opvatting van God 

as eenheidsbron van alles goeds in alle dele van die skepping, van 

God as direkte neerlegger van die wet in al sy verskeidenheid, wat 

die gebod en norm vir alles din~k van God aflei en dit as eenheid gryp 

in sy ryke veelvuldigheid sowel volgens die natuurlike as volgens die 

skriftuurlike openbaring. 

Daar mag 'n sekere teenstrydigheid wees tussen die voorsienigheids

geloof en die gebodsleer, aangesien die eerste die natuurIik-historiese 

sanksioneer, terwijl die twede daarteenoor 'n pligsvordering opstel; 

maar die teenstrydigheid verdwyn as ons religieus in beide God erken 

en verder daarop Iet dat ook materieel die gebod self die natuurlik

historiese in al sy verskeidenheid eerbiedig, behalwe waar dit tot 

sonde sou verpIig, wat geheel konsekwent is, aangesien die kwaad 

wel as gevolg van die subjektiewe sonde deur die voorsienige Gods

bestuur beskik word, maar die sonde as sodanig nie van God af
komstig is nie. 

Vil' ons doel is dit veral var. belang om daarop te wys dat die 

gehod in al sy openbaringsvorme behalwe 'n soteriologiese genade

strekking, ook 'n toepassing het op die uitwendige pligsvervuIIing wat 

nodig is tot instandhouding van die menslike lewe en tot gewenning 

aan natuurlike sedelikheid en bevordering van innerlike sedelikheid 

en hevordering van innerlike godsvrug. Dit eis ook 'n sekere uitwen

dige honestas en kry veral met die oog daarop 'n juridiese ver-

A St.3-m. VI 13 
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geldingskarakter. Ook reg, gesag, eiendomsverdeling ens. word op
geneem in die goddelike gebod. Selfs oorlog en grusame strawwe 
kan deur Gods geregtigheid as pligmatige vergelding geëis word. 
Geregtigheid teen liefde - sou ons wiI sê; maar die hoogste liefde 
is die liefde tot God en dit is ook hoogste eerbied vir sy geregtigheids
eis. Die humanistiese ideaal van die heroicum ingenium vertoon aan
rakingspunte met KALVYN se eie persoonlikheid en sy opvatting van 
die godsdienstige pligsmens, maar sonder die religieuse wortel daar
van wat by KALVYN aan die begrip wyding gee. 

Met name eis die gebod ook onderwerping aan menslike ges ag soos 

ontwikkel in die voorsienige wêreldbestuur as gevolg van direkte of 
indirekte (d. w. s. langs natuurlike weg bewerkte) veroorsaking deur 

God. Hierdie menslike ges ag word egter nie personalisties opgevat 
Ilie; dit dek nie die gesagdraer se persoonlike selfuiting, en die 

ontsag daarvoor geëis betref ook nie sy persoonlike waarde nie -
die gesag wat geëerbiedig moet word is 'n deur God bepaalde amp, 
'n officium, 'n geheel van bevoegdhede en pligte wat saamhang met 
die goddelik-natuurlike doelsbestemming van die gesag. En beslis 

word deurgaans gehandhaaf as grens vir die gehoorsaamheid aan die 
ges ag alle gevalIe waarby die gebod van God as geheel in enige opsig 
oortree sou word. Hierdie gesagsleer was oorspronklik inbetrek onder 

die verklaring van die tiende gebod van die dekaloog, maar sedert 
1537 word dit steeds behandel onder die vyfde gebod, wat toegepas 

word op alle gesag sonder onderskeid, huislik en maatskaplik, staat
kundig en kerklik. 24) 

Die leer van die gebod stel ons nou voor die groot moeilikheid 
dat dit wel harmonieer met die skeppingsplan van God, maar dat 

Sy voorsienige wêreldbestuur wat die kwaad insluit en ook die vloek 
waardeur die oorspronklike natuur oorgegee is aan sonde en dood, 
blykbaar geen grondslag verskaf vir vervulling van die gebod nie. 
En dit klem veral by KALVYN se radikale opvatting van die sonde
bederf as niet alleen die verlies van 'n sekere oppervolkomenheid 
nie, maar as 'n totale afbuiging van die ganse natuur weg van God 
af en teen die religieus-goeie in. Hoe kan daar moontIikheid wees 

vir gebodsvervulIing ten goede van die skepping deur 'n mensheid 
wat in verstand, wil en alle kragte bedorwe is en in 'n natuur wat 
deur God gevloek is? 

Dit bring ons op die leer van die genade waar KALVYN weer radikaal 
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verskil van sy tydgenote. Eensdeels kon hy as humanisties gevormde 
praktyksmens en as Skrifgelowige nie ontken die goeie wat daar nog 
op aarde is nie en anderdeels kon hy as gelowige Christen en teoloog 
ook nie loskom van die besef dat die natuurlike mens en wêreld voor 
God verdoemIik is nie. Aan hierdie moeilikheid het hy ontkom deur 

alle gebodsvervulling d. w. s. alles goeds en waardevols in menslike 
handeling toe te skryf aan inwerking van God in die wêreld, soos 
vereis deur sy radikale Godsbegrip, en dit is die leer van die genade 
in sy betrekking tot die mensheid. 

Hierby verrys egter weer die moeilikheid dat ook die ongelowiges 
blykbaar waardes verwesenlik, terwyl hulle tog nie deur God in 

Christus aangeneem is tot saligheid nie. Hy kon dus nie soos ZWINGLI 

die saligmakende genade universeel maak nie, maar aan die ander 
kant ook weer nie soos LUTHER en andere die genade beperk tot die 

ware Christene nie. Hy moes die genadebegrip ruim genoeg maak om 
die ganse lewe te dek onder die aspek van die goeie; en dit het hy 

bereid deur die genade te betrek op die instandhouding en die 
herstel van die oorspronklike natuur in al sy aspekte. Hierdeur ver

loor die genade-begrip sy eensydige spiritualisties-supranaturele 
karakter as gevolg waarvan die kultuur voorheen buiten die direkte 

goddelike veroorsaking en normering gestel was en dus gesekula
riseer is. Maar aan die ander kant moes hy ook in die genade
begrip voorsiening maak vir 'n besondere betrekking op Christus en 
die saligheid, sodat die kultuur self nie vergoddelik sou word en 

die sondevloek dus feitIik ontken sou word en Christus en die 
oorbodig. 

Die genade moes dus tweërlei wees, algemeen en besonder, of 
liewer natuurbewarend en natuurherskeppend, die eerste tydelik, die 
twede ewig; die eerste met die oog op die aardse lewe, die twede 

met die oog op die hemelse saligheid; die eerste as liefdesaspek van 
die universele goddelike soorsienigheid in sy besondere toespitsing as 

uitverkiesing, maar dan ook met die noodsaaklike komplement as ver
werping. En in dit alles moes die gunstige uitwerking nie afhanklik 
wees van natuurlik-menslike geregtigheid nie, maar beskou word as 
'n gawe van God in die gevolg wat Hyself verbind met 'n meer primêre 
gawe as oorsaak. Die goeie en sy beloning moes geheel uit God wees, 

dus afhanklik van die ewige vrymagtige besluit van God, waarvolgens 
Hyself grade en soorte van begenadiging vir tyd en ewigheid distri-
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bueer ter verwesenlIiking in Sy voorsienigheid en verbondmatige her
skeppingswerk. 

Di is dus eigelik God wat Sy gebod self vervul deur die mens en 
tog vir die vervulling die mens beloon volgens Sy natuurwette of 
herskeppingswet, soos Hy ook die kwaad bewerk deur die mens en 
tog weer volgens Sy natuur- en verdoemingswette die kwaad as sonde 
straf aan die mens. Immers die mens doen wat hy doen, hetsy goed 
of kwaad, wel met noodwendigheid maar tog ongedwonge en vry
willig en dra dus daarvoor die verantwoordelikheid, al is dit dat sy 
goeie dade nie alleen soos sy slegte dade 'n produk is van Gods werk 
in skepping en voorsienige onderhouding en bestuur nie, maar boon
dien nog gevolg is van direkte genade-inwerking van Godsweë in sy 
twee soorte. 

In hoever die bewaringsgenade deur KALVYN georiënteer is aan die 
uitverkiesingsgenade, kan moeilik vasgestel word. Prinsipieel sou ons 
mis kien kan vasstel dat volgens sy grondstellinge die twede eigelik 
maar net 'n middel moet wees om die eerste te volmaak, aangesien 
Gods genade tog gerig moet wees op volmaking van Sy skepping as 
geheel, al is dit dan vanweë die sonde deur afsondering en redding 
van 'n deel van die mensheid as hoof van die nuwe aarde. Prakties 
egter is KALVYN by uitstek teoloog en predikant en kerkhervormer en 
as sodanig staan vir hom die uitverkiesingsgenade wat die kerk fun
deer, op die voorgrond, sodat dit skyn of die ganse skepping en dus 
ook die bewaringsgenade slegs moet dien as tydelike raamwerk vir 
die redding van de uitverkorenes. Hierdie vraagstuk is van groot 
belang: dit raak nie slegs die verhouding van die twee soorte genade 
nie, maar ook die van voorsienigheid en predestinasie, van Christus 
as Skeppingsmiddelaar en Herskeppingsmiddelaar, van staat en kerk, 
ens .. Voorlopig hoef ons egter alleen vas te stel dat beide aspekte 
van die genade onder spesifiek Christelike beligting deur KALVYN 

gesien is; prakties was vir hom soos vir die middeleeue kerk en 
wêreld tenminste uitwendig nog een, met die kerk as hoofsaak en 
dus die verkiesingsgenade as hooffaktor van die goeie, hoewel hy 
steeds beklemtoon dat die genadedoel nie die saligheid in eerste in
stansie is nie, maar die eer van God. 

In elk geval, die bewaringsgenade hou die oorspronklike natuur
kragte nog enigsins in stand en bewerk in die mens verskillende grade 
van gebodsvervulling veral ten opsigte van 'n sekere natuurlike sedelik-
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heid en samelewingskuns, staatsbestuur en rykdomsbeheer, tegniese 
en vrye kunste en wetenskap. 

Hierdie genade styg in intensiteit van sy universeelkosmiese omvang 
deur die algemeenmenslike tot sy betrekking op die hele uitwendige 
verbondsgemeenskap, die vleeslike Israel en die uitwendige kerk
gemeenskap. Maar op elke trap kan dit weer meer of minder besonder 
of buitengewoon of intens wees. Sy inhoud is nie alleen instand
houding en bevordering van skeppingskragte deur alle liefdevolle be
moeienis van God met die mensheid nie, maar ook die inlegging van 
'n besondere aanleg in skepping van die soort en in die indiwiduele 
bestaan. Die sondebederf word hier egter slegs gestuit, nie genees 
nie. Dis baie opmerkIik ook in verband met die vraagstuk van die 
verband tussen gratia universalis en specialis, dat KALVYN by die 
duiwels as onherroeplik verworpe geen genadewerking erken nie, 
hoewel hulle tog ook uitnemende skeppingskragte behou het, en hoe
wel hy soms selfs as doel van die genade stel vermeerdering van 
skuld. 

Die uitverkiesingsgenade skep 'n vernuwing van die natuur en is 
nie sos eer gesig op die saligheid van die uitverkorenes nie, as op 
die steeds groeiende volmaaktheid in die vervulling van Gods gebod. 
Hierdie genade word egter nie so meegedeel dat dit in besit kom van 
enige mens of menslike instelling nie. Die geregtigheid van hierdie 
genade is wesenlik alleen in Christus en word aan die mens slegs 
toegereken van Godsweë; kan dus nie deur mense uitgedeel word nie. 
Geen mens ontleen ook 'n besondere gesag aan hierdie genade nie. 
Die kreatuurlike bly kreatuurlik en God alleen bly die wetsteller, die 
bron van die normatiewe. Ook is die genadegawe in wese nie 'n ver
goddeliking van die menslike niet, dit beduie geen participatio divinae 
naturae nie, maar alleen 'n prinsipiële herstel van die natuurlike tot 
sy volkomenheid en wel 'n onweerstaanbare en duursame herstel van 
Godsweë. Hier is dus geen grondslag vir eigelike kerkisme of religi
euse subjektivisme nie. God bly die bron van die objektiewe gesag 
deur sy Gees en Woord en Voorsienige bestuur ook vir die uitver
korene en vir die kerk. 

Aandeel in hierdie genade maak ook die aardse goedere nie waar
deloos nie, maar betrek hulle ten strengste op hul Godgegewe be
stemming. Dit maak egter die Christen in sy gewete vry teen oor aIle 
uitwendige dinge en magte, deur hom te bind direk aan God in 
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Christus, aan Sy Woord en Sy voorsienige beskikking van stand en 
beroep. Vry in sy gewete, maar desnieteenstaande verplig tot die 
mees nougesette pligsbetragting en liefde-beoefening teenoor alles en 
almalom Godswil, tot heiliging van sy aardse lewe in al sy geledinge 
en nie net in kontemplasie van God of godsdienstige ritueel niet. 
Hierin sien die Kalvinis ook 'n bevestiging van sy uitverkiesing; en 
toepassing van hierdie gedagte op die beroepslewe kon ontaard tot 
bourgeoisie in slegte sin, soos die Kalvinisme ook steeds veral beslag 
gelê het op burgerIike kringe. Vir KALVYN is egter die beroep el). die 
beroepsplig slegs middel ter ere van God en alt ij d onderhewig aan 
die kontrole van Gods gebod. Ook hier moet steeds reformasie-werk 
gedoen word, moet die liefde betrag word en in alle waardering en 
belewing van natuurlike waardes, moet steeds die toets aangelê word 
van hul betekenis vir die ewige koninkryk van God, 'n begrip wat 
miskien ook weer deur KALVYN prakties enigsins vereng is tot ver
kerkliking of verschrifteliking in specifiek soteriologiese sin. 

Hoe dit sy, KALVYN se Godsbegrip beheers ook harmonies sy leer 
van die genade en soos dit oor- of onderskatting van die natuur 
teëwerk, so bewerk dit ook dat sy genadeleer eensdeels nie aan die 
begenadigde 'n soort goddelike spiritualiteit en soewereiniteit verleen 
nie en ewemin die genadegawe degradeer tot 'n kulminasie-fase van 
die natuur. Ook in die genadeleer word God erken as die universele 
en enigste direkte Soewerein; daarvolgens bewaar en herskep Hy Sy 
skeppingsnatuur, maar ewemin as die natuur deur skepping en voor
sienige onderhouding van Godsweë selfstandige goddelikheid verkry, 
ewemin is die begenadigde natuur 'n deel van God in die wêreld. Die 
nuwe mens hoewel uit God gebore as gevolg van die genade
uitverkiesing is 'n geestelike geloofswerklikheid en bly feitlik in die 

natuurverband. 25) 

b. Wereld en kerk. 
Terwyl God dan die wêreld volledig beheers deur Sy skeppingswet, 

Sy voorsienige bestuur, Sy gebod en genade-verlening in verskillende 
grade, is die wêreld self direk georiënteer aan die mens as beelddraer 
van God. Maar die mens bestaan volgens skeppings- en herskeppings-
wet, deur die voorsienige bestuur van God en in ooreenstemming met 
sy gebod, as 'n organiese veeleenheid, waarin die indiwidu is soos 
'n lid van 'n liggaam. Die mense is nie alleen aan God gebonde nie, 
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maar is ook onderling aan mekaar verbonde. Die genade van God 

betoog eweseer die sosiale geregtigheid en liefdeseenheid as die in
diwiduele saligheid en godsvrug. 

Hierdie organiese idee is 'n erfenis uit die M.Eeue en selfs uit die 
klassieke tyd wat vir KALVYN van groot betekenis is, ook op grond 

van die Heilige Skrif. Maar KALVYN identifieer nie soos die M.Eeue 

die wêreld of mensheid en die algemene kerk in die begrip van 'n 

sogenaamde Corpus Christianum nie. Die mensheid is wel 'n orga

nisme saamgebind deur die beeld van God as gemeenskaplike mens

like natuur, maar die kerk berus nie op die skeppingsnatuur as so

danig nie: sy fondament is die herskeppingsnatuur, die nuwe en 

wedergebore mens van God, wat nie 'n ander wese is as die skeppings

mens nie, maar die verheerlikte skeppingsmens, nie alleen geskape 

deur God nie, maar in Christus uitverkies deur God uit die gevalIe 

mensheid tot aanneming as kind en tot heiligmaking deur die Heilige 
Gees. KALVYN erken dus twee organiese eenhede - die mensheid en 

die onsigbare kerk, die geslag van Adam en die mistiese Iiggaam van 
Christus. 

Ook erken KALVYN nie soos die Middeleeue of Iiewer die heersende 
rigting in die Middeleeue 'n uitwendige organisasie-eenheid van die 

organiese mensewereld in die sondetoestand onder 'n keiser as 'n 

soort erfopvolger van Adam of van die uitverkore mensheid op aarde 

onder 'n pous as verteenwoordiger van Christus nie. Soos die Somnium 

Viridarii van die latere 14e eeu meen hy ook dat sulke wêreldwye 

organisasie-eenhede futiel is en selfs verwekkers van verdeeldheid 
eerder as eenheid. 

Tog het die sonde nie 'n sigbare organisasie van die mensheid on

moontlik gemaak ewe as dit nie eers sodanige organisasie nodig en 

moontIik gem aak het in plaas van 'n vermeende oorspronklike en in 

stryd met 'n verwagte toekomende organisasie-Iose vryheid en gelyk

heid nie. Nee, die sonde het alleen 'n meer meganiese en verbrokkelde 

karakter gegee aan die by die organiese mensheid as skeppings- en 

herskeppingseenheid passende uitwendige organisasie. Dit het m. n. 

'n tweeheid van organisasie bewerk, n.1. die nasionaal verveelvoudigde 

staatkundige organisasievorm korrespondeerende met die organiese 

mensewêreld as geheel en die plaaslik gelokaliseerde kerklike organi

sasie-vorm korrespondeerende met en as sigbare openbaringsvorm van 

die organiese hoewel as sodanig onsigbare ware Christendom. 
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self tweërIei funksie uitoefen n.l. as Wêreldredder en Kerkhoof. 

In elk geval gaan KALVYN by sy behandeling van die wêreldlike 

en kerklike organisasies as Christen-teoloog, kerkhervormer en ses

tiende eeuer uit van die uitverkiesingsgedagte en die vierde Boek van 

sy Institusie wat sy hoofgedagtes hieroor bevat dra tot opskrif De 

Externis Mediis ad Salutem. En hoewel ons die saligheidsgedagte hier 

nie te sterk moet beklemtoon nie, aangesien ons weet dat die uit

verkiesingsdoel alleen sekundêr die saligheid van die gelowiges is 

en primêr die eer van God deur herstel van gebodsvervulling, tog toon 

hierdie opskrif sowel as die hele verband en die feit dat hij begint 

met en veral aan dag skenk aan die kerklike organisasie, dat KALVYN 

die organisasie-doel oorwegend vind in bemiddeling van die uitver

kiesingslewe en nie van die skeppingslewe nie. In hoever hierdie 

kerklike oriëntasie sy leer van die staat geaffekteer het, salons nog 

sien. Voorlopig moet ons egter nou ons aan dag wy aan die kerkleer, 

waar die uitverkiesingsgedagte prinsipieel en in die stelsel van KALVYN 

tereg die beheersende plek het. 

Die uitverkiesing dan fundeer die kerk as onsigbare organisme, die 

Iiggaam van Christus, 'n eenheid strekkende deur alle tye en oor alle 

lande. Die uitverkiesing maak die Christen lid van hierdie kerk en 

stel hom direk onder die geestelike koningskap van Christus, gelyklik 

met alle ander uitverkorenes, en vry teen oor alles en amal buite 

Christus, maar gebonde aan die Woord en gebod van God in die Skrif. 

Hierdeur word die lidmaatskap van die onsigbare kerk verbind met 

die verpligting om die organiese eenheid van die ware Christendom 

tot openbaring te bring deur formasie van die sigbare kerk volgens 

die instelling van Christus. Hierdie laaste is 'n internasionale verband, 

met 'n eenheid van openbare erediens, geloof en liefde, gekenmerk 

deur suiwere prediking van die Woord en die reine bediening van die 

sakramente volgens die Heilige Skrif, deur middel van plaaslik ge

institueerde gemeentes met erkende lede. Die eenheidsverband berus 

egter op enkele essensiële punte van ooreenstemming in Skrifgeloof en 

geloofsbeoefening. KALVYN erken ten volle dat die benadering van 

suiwerheid in die geinstitueerde kerk noodwendig relatief is en pluri

form: hy beoog geen perfeksionistiese sektarisme nie. 

Die kerk se taak is nie om 'n vereniging te wees van heilige en 

geïsoleerde Godspriesters nie, maar om indien moontIik die ganse 

volk en mensheid te bring onder die verligting en tug van die Heilige 
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Skrif deur middel van die skriftuurlike ampte, met onthouding egter 

van die sakramente en die intieme gemeenskapslewe van die kerk aan 

almal wat openlik die gebod van God oortree. So word in sekere sin 

die ideë van wêreldkerk, volkskerk en kerk van uitverkorenes verbind . 

• Katolisisme, Lutheranisme en Anabaptisme kon gesaamlik invloed uit

geoefen het op hierdie kerkbegrip. Maar hoe ook al verbonde met die 

historiese kerkontwikkeling, is KALVYN se kerkleer 'n konsekwente uit

vloeisel van sy algemene geloofsleer volgens sy opvatting van die 

Heilige Skrif. Sy Godsleer en predestinasie-leer, sy opvatting van ge

bod en genade, moes uitloop op 'n dergelike kerkbegrip. 

Ons kan selfs sê dat die kerkleer by KALVYN die sosiologiese saam

trekking is van sy ganse teologie, soos dit ook bo alles die stempel 

gedruk het op die Kalvinistiese sedelikheid en sosiale en staatkundige 

politiek, en wel omdat die kerk die direk Skriftuurlik genormeerde en 

van Godsweë gefundeerde lewensvorm is wat die ganse lewe radikaal

reformatories bestryk in vrye saamverbondenheid, hoewel van uit die 

besondere uitverkiesingsgesigspunt van die geestelike gemeenskaps

oefening met Christus ter saligheid. Die volle uitwerking van hierdie 

idee is sterk bevorder deur die feitlike toestande in die Weste en veralin 

Genève waar die Kalvinisme vorm gekry het, maar kan nie verstaan word 

anders as op die grondslag van KALVYN se persoonlike geloofsleer nie. 

Dit sal dus vir ons die moeite loon om KALVYN se kerkleer nader 

te ontwikkel, veral in sy betrekking op die wêreldlike samelewing en 

die staatkundige organisasie, om te begryp hoe die kerk as deel
organisasie tog die beheersende faktor kon word in KALVYN se sosiale 

en staatkundige teorie en praktyk. 26) 

KALVYN se kerkleer is wesenlik gerig teen die Roomse instituuts

hiërargie, maar nie in die gees van die M. Eeuse opposisie: WICLIFFE, 

Hus of MARSlLIUS VAN PADUA nie, hoewellaasgenoemde se werke in 

die twintigerjare van die 16e eeu in Frankryk heruitgegee is. Ook 

ERASMUS en die Bybelse humanisme het hom nie sterk beïnvloed in 

hierdie opsig nie. AUGUSTINUS en LUTHER is eerder sy voorligters, 

hoewel hy die kerk meer konsekwent as gemeenskap van gelowiges 

en nie as saligmakende genade-uitdeler of gesaghebbende opvoedings

instituut tot die geloof opvat nie. In sy strenge beklemtoning van die 

uitwendige taak van die kerk op grond van die predestinasie ter ere 

van God en van die skriftuurlike organisasie-voorskrifte toon hy eerder 

die invloed van BUCER as van ZWINGLI of OECOLAMPADIUS. Maar 



DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN 203 

spesifiek sy eie is sy radikale vordering van suiwere Christokrasie in 
die kerk, wat saamhang met sy besondere Godsbegrip en genadeleer. 
Mettertyd vind ons by hom 'n steeds nadrukliker behandeling van die 

uitwendige ampsgezag van die kerk as middel tot verkryging van die 
saligheid en as orgaan van ere diens van God. Hiermee hang saam die 

ontwikkeling van die amp en die kerkraad as kollege van predikante 
en ouderIinge vir die kerkregeering, waarvoor aanleiding gevind is in 
die voorbeeld van Straatsburg, en elders, hoewel ook skriftuurlike 
gronde daarvoor aangevoer is. Nieteenstaande die enigsins daarheen 
wysende Geneefse praktyk, aanvaar KAL VVN nie soos MELANCHTON 

die opvatting dat die kerk die leerinhoud met goddelike gesag vaslê en 
dat die staat die kerklike tug daarvolgens moet sanksioneer nie. Doc

trina by hom beteken die ewige inhoud van die Woord van God en 
die Institusie van 1543 verklaar dit selfs nog as onnatuurIik dat die 
kerk halsstarrige verset teen die kerklike tug sou aangee by die staat

kundige owerheid ter bestrawwing. Ook word oorskatting van die 
kerklike amp, nieteenstaande die nadruklike beklemtoning van sy self
standigheid, teëgewerk deur medewerking van gemeente-verteen
woordigers (ouderlinge) en die hele gemeente in die ampsuitoefening 

namens Christus, wat alleen die volle gesag behou volgens sy Woord. 
Hierdie kerkregtelike gedagtes is ook sover moontlik deur KALVYN 

in die Geneefse praktyk gehandhaaf. Die kerkraad as kerklike ower
heid het bestaan uit predikante gekies deur die predikante-kollege 
(die bedienaars van Woord en Sakramente), bekragtig deur die staat
kundige owerheid en aanvaar deur die gemeente; verder uit onderlinge 

kundige owerheid en aanvaar deur die gemeente; verder uit ouderlinge 
gedeputeer deur die staatkundige owerheid in oorleg met die predikante 
en onder goedkeuring van die algemene burgerraad, wat feitlik die
selfde was as die gemeente. Die orige ampsdragers, naamlik die 
diakene vir die diens van barmhartigheid en die onderwyspersoneel, 

was meer volledig onder jurisdiksie van die staatkundige owerheid. 
Hierdie toestand was 'n onvermydelike gevolg van die feit dat die 

owerheid in Genève soos ook op baie ander plekke werklik die kerklike 
gesag oorgeneem het voor of by die reformasie en dit nie vrywiIlig 
wou loslaat nie. KALVYN het egter die hoofnadruk laat val nie op die 
wyse van verkiesing of benoeming van ampsdragers nie, maar op die 
selfstandigheid van hulle gesagsuitoefening. In sy stryd daarvoor het 
hy grootIiks geslaag. 
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Die tug oor predikante is uitgeoefen deur die predikante-kollege 
met die kerkraad en moes alleen bekragtig word deur die staatkundige 
Raad, behalwe wanneer predikante en kerkraad nie tot eenheid kan 
kom oor leerverskil nie, in watter geval die wêreldlike owerheid die 
orde moes herstel. Origens oefen die kerkraad selfstandig tug uit, maar 
het die reg om hardnekkige sondaars aan te gee by die owerheid, 
wat dan selfstandig met hulle handel as rebelse misdadigers of 
andersins. 

Die kerkraad word saamgeroep deur 'n owerheidsbeampte, elke 
week, en afwesigheid moet gerapporteer word aan die regering, terwyJ 
predikante deur ampseed verplig is om hulle te hou aan die staatkundig 
ingestelde kerkorde, lojaal te wees aan staat en owerheid en die wette 
te gehoorsaam wat nie in stryd is met hul ampspligte nie. KALVYN 
se persoonlike oorwig het meestal bewerk dat die owerheid harmonies 
saamgewerk het met die predikante; by die wegvalling van so 'n 
dominerende persoonlikheid, moes 'n dergelike reëling die leiding in 
kerklike sake laat oorskuif na die wêreldlike owerheid. En daarteen 
was die kerk magteloos, aangesien sy tugreg volgens KALVYN bloot 
geestelik is en ook slegs die persoonlike sonde kon tref en nie die 
ampsgezag buite die kerk nie. Die ewewigstoestand tussen die twee 
teoreties selfstandige magte was te labiel om gehandhaaf te kan word. 
Hoewel KALVYN se teorie nie die oppergesag van die kerk geleer het 
en ook nie die oppergesag van die staat nie, het die Geneefse praktyk 
geskommei tussen die eerste en die twede. 

Van juridiese standpunt is die Geneefse kerkreg nie suiwer kerklike 
reg met oorheersende goddelike ges ag soos die katolieke ius canonicum 
nie, ook nie ondergeskikte korporasie-reg soos die moderne kerkreg 
veelal is nie, dit is publieke reg, feitlik 'n deel van die konstitusionele 
en administratiwe staats reg, maar dan 'n deel wat erken word sy 
gesag te ontleen aan die Heilige Skrif, en wel in stygende mate vanaf 
die dele wat betref seremonies en tug tot die wat betref sakraments
bediening en prediking van die Woord. En na mate die Skrif-uitspraak 
ondubbelsinniger is, na die mate is die Kalvinistiese predikant, kerk
raadslid, en gemeentelid meer onversetlik in gehoorsaamheidsweiering 
aan owerheidsbevele in stryd daarmee. Die kerkregtelike publieke reg 
is dus nie gewone staats reg nie; dit het teenoor die staatsreg 'n ge
koördineerde posiesie. Vir die praktiese eerbiediging van hierdie 
posiesie veral, het KAL VVN sy lewensstryd gevoer met name ten op-
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sigte van die kerklike reg van ekskommunikasie volgens kerklike insig 
in die eis van Gods Woord. Wat betref die saamstelIing van die kerk
raad, kon KALVYN sy ideaal nie bereik nie - naamlik om owerheids
persone as sodanig uit te sluit en om die finale veto-reg aan die 
gemeente voor te behou. Steeds egter het hy die stryd volgehou vir 
die selfstandigheid van 'n onpersoonlike gesag in die kerk, sowel as 
vir die vryheid van die kerklede deur strenge saakIikheid van die 
kerkregering; en hoewel hy veel bereik het in Genève, mag die 
Geneefse praktyk, van saamkoppeIing van kerklike en staatkundige 
gesag met 'n sterk ologargiese tendens, nie aan KALVYN toegeskryf 
word nie. Dat hy dit kon verdra, was hoofdsaakIik toe te skrywe 
aan die besonderheid dat in Genève die volks lede as sodanig feitIik 
kerklik goedgekeur was. 

'n Teokrasi of hiërokrasie, in die sin van oorheersing van die 
staat deur kerklike ampsdraers of liewer gesaghebbers, het KALVYN 

dus nog nagestreef nog bewerk, hoewel dit dikwels beweer is; wat 
hy wel nagestreef het, was 'n toekrasie in die letterIike sin van die 
woord en dat Genève inderdaad ook in sy tyd die indruk gegee het 
van 'n Godstad te wees, al was dit dan 'n taamIik gereglementeerde 
Godstad, daarvan is daar baie getuienisse. Laat ons egter hierdie 
kardinale sogenaamd teokratiese element in KALVYN se kerkleer en 
sosiale teorie duideIiker probeer bepaal. 

NatuurIik is vir KALVYN in die aangeduide sin die ganse heelal 
en mensheid 'n teokrasie en wel onder die Drieënige God, met die 
Eerste Persoon as Oorsprongsbeginsel, die Twede Persoon as Be
middelingsbeginsel en die Derde Persoon as Voleindigingsbeginsel, 
insover as God deur sy Skeppersgesag alles konstitueer, deur sy 
Voorsienigheid regeer, deur sy genade bewaar en deur sy gebod nor
meer, veral wat die mensheid betref. Selfs sou ons kan sê dat die 
ganse heelal ook as Christokrasie beskryf kan word, insover Christus 
as die Skeppingsmiddelaar alles in aansyn gebring het en as Her
skeppingsmiddelaar alles by die voleindiging namens God die Al
magtige sal regeer. In elk geval is die gebod van God soos van nature 
geopenbaar en vasgelê in Wet en Evangelie algemeen menslik. 

Also is die wêreld en ook die kerk as deel van die wêreld aan God 
gebonde, hoewel Hy sy bestuur grotendeels uitoefen deur sy natuur
orde en deur in voorsienigheid beskikte gesagdraers, wat egter in sover 
aan sy Skriftuurlike geopenbaarde gebod gebind is, dat hulle daar niks 
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teen kan doen met 'n gewete-verpligtende gesag nie. Origens is hierdie 
gesagdraers elk op sy gebied vry om die Skrifgebod met natuur
regtelike uitbreiding te positiveer volgens hulle insigte. Met name geld 
dit ook vir die staat en die staatsgesag, wat dus gebind is aan beide 
tafels van die dekaloog in sy essensiële strekking, maar met toepassing 
op staatkundige gebied. Dit kan, omdat die gebod van God as per
fectio iustitiae alle as pekte van die lewe dek, maar altyd volgens die 

van nature in die mens gelegde norm. 
In hierdie sin is ook KALVYN se kerkleer teokraties. Die kerk word 

in eerste instansie alleen daardeur onderskei dat hy 'n eie terrein het 
op aarde vir sy besondere verwesenliking van die teokrasie in aan
gegewe sin. Daar is egter meer, immers die kerk staan ook in 'n 
besondere betrekking tot God en Sy gebod. En die betrekking kom 
sigbaar daarin uit dat aan die kerk opgedra is die verkondiging van 
die Skriftuurlike Woord van God, insluiten de die gebod, as 'n geheel 
en ook dat sy ampsorganisasie met die bevoegdhede daarvan volledig 
omskryf is in die Woord van God en besonderlik in die opdrag van 
Christus. 

Eensdeels is die kerkgesag dus geringer in omvang as ander gesag 
in sover hy tot die Skrif beperk is en op suiwer natuurlike gebied geen 
gesag het nie, en veral in so ver sy ampsgesag volledig berus op die 
Skriftuurlike opdrag en dus verval wanneer dit daarmee in stryd is, 
en in so ver dit verder gaan as die uitdruklike opdrag, slegs geldigheid 
besit so lank as dit betrekking het op die noodsaaklike reëlinge vir 
uitvoering van daardie opdrag met decorum en gemeenskapsorde. En 
om hierdie beperking effektief te maak, ontvang elke kerklid die ampte
like bevoegdheid om die Skriftuurlikheid van die kerkgesag te be
oordeel en het die gemeente 'n kontrolerende stem in die benoeming 
tot ampte en in toepassing van kerklike tug. 'n Verdere beperking is 
daarin geleë dat die kerklike amp as sodanig alleen geestelike gesag 
het, d. w. s. alleen die verhouding tot die kerklike gemeenskapsoefening 
onderling en met God in Christus regtens kan affekteer. Hier 
is dus geen grond vir kerklike heerskappy oor die wêreld of die staat, 
en ook nie vir menslike tirannie in die kerk nie; hoewel ook weer 'n 
indiwiduele isolasie teëgewerk word deur gemeenskaplike binding van 
alle gelowiges aan die Heilige Skrif en die Skriftuurlike ampte solank 
as hulle nie in belangrike mate die Skriftuurlike opdrag oortree nie. 

Anderdeels egter is daar in hierdie beperking juis gegee 'n inten-
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sifiëring en uitbreiding van die kerklike gesag. Immers juis omdat dit 

so direk met God en Sy Woord verbonde is en die menslik-persoonlike 

faktor so op die agtergrond druk, juis daarom is dit van so hoë ems 

en gewig. En omdat dit specifiek die bediener is van die Woord van 

God as geheel, daarom vertolk dit met gesag die geestelik-religieuse 

betrekking van alle lewensverhoudinge; kan dit elke menslike hande

ling as sondlg veroordeel, indien in stryd met die Woord van God, 

en verplig dit tot volle gebodsvervulIing op alle lewensgebiede deur 

elk volgens sy rang en stand en persoonlike posiesie. Maar weer, 

hierdie gesag is suiwer geestelik en betref ook alleen persoonlike dade 

en gesindheid en kerklike betrekking, nie die wêreldlike amp as 
sodanig nie. 

Hoewel daar dus van die kerklike leer en diens en tug 'n geweldige 

invloed moet uitgaan in alle lewenskringe, is hierdie invloed organies

geestelik deur middel van die gesindheids- en gedragsnorrnering van 

die kerklede en nie meganies-uitwendig deur gesagsaantasting nie. Die 

teokrasie deur middel van die kerk, hoewel van geweldige invloed op 

die gewete van volk en owerheid insover hulle met die kerk in kon tak 

staan, bly tog in letterlike sin 'n teokrasie en word nie 'n hiërokrasie 

of priesterheerskappy nie. Andersyds kan juis hierom ook geen wêreld

like ges ag wesenlik vat kry op die Kalvinistiese kerkgesag nie. Want 

die kerk het hier 'n eie en goddelike gesagsgrondslag en 'n eie suiwer 

geestelike taak wat deur geen mens as sodanig uitgeoefen kan word 
nie, naamlik die bediening van die ewige heilsgoedere. 

Die Kalvinistiese teokrasie in die kerk is dus waarlik teokrasie, 

omdat dit die mens vrymaak van alle menslike oorheersing in sy 

gewete en sy betrekking tot God, deur hom as gelowige direk te bind 

aan Christus en sy Woord, en aan menslike gesag alleen insover daar

deur die Woord van Christus gehandhaaf word. Die diepste grond 

hiervan lê in KALVYN se eienaardig radikale Godsbegrip waarvolgens 

hy goddelike eer alleen aan God selt toeken en in hierdie verband 

besonderlik in sy opvatting van die predestinasiegenade. Die uitver

kiesing naam lik en wat daarmee saamhang, soos reeds aangetoon, is 
'n suiwer geestelike, supranaturele betrekking tussen God en sy beeld

draer, maar laat laasgenoemde origens op aarde in sy natuurlik

menslike betrekking. Dit verplig alleen tot en word wederkerig bevestig 

deur 'n nougesetter betragting van Gods gebod in gemeenschap met 

gelykgesindes en in onderwerping aan alle menslike gesag van Gods-
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weë ingestel. Maar dit maak nie van die uitverkorene 'n heilige wat 

die wet in homself het nie. 
So ook is die op die uitverkiesing gegronde kerk 'n geestelike orga

nisme bekend alleen by God. Wel kom dit tot openbaring oral waar 
Gods Woord verkondig word en die Sakramente van Christus bedien 
word en 'n onderlinge lewenstug volgens die gebod gehandhaaf word 
in liefde en barmhartigheid; en wel is elke Christen verplig om hom 
by die betreklik mees suiwere openbaringsvorm van daardie geestelike 
liggaam te voeg in onderdanigheid. Maar die sigbaar geworde kerk 
is as sodanig menslik en kan vals wees; in sigself het dit geen god de
like ges ag nie, en nog minder 'n oppergesag in die lewe. 

Die genade van die uitverkiesing herstel prinsipieel en onweerstaan
baar en onherroepelijk die natuur van die mens tot volkomenheid: 
maar daardie prinsipiëele volmaaktheid is op aarde geloofsobjek en 
geen saak van aanskouing nie. Tog is vir KALVYN die Godsbemoeiing 
in die lewe so intens reëel, en so onmiddellik-naby en het hy dus 
soseer die Heilige Skrif as direkte en duidelike goddelike spraak beleef 
en die innerlike verligting van die Gees so helder ervaar, dat vir hom 
sy persoonlike vertolking van die Woord van God in wese die enigs 
moontlike was, sodat teëstand daarteen vir hom gelyk het as ver
dwaasdheid of moedswilligheid. Hierdie houding het geen belangrike 
prinsipiëele verandering in sy stelsel geb ring nie, maar het die praktiese 
toepassing daarvan vereng en verskerp tot so 'n mate, dat KALVYN 

en sy Genève spreekwoordelik geword het tegelyk vir geestelike uni
formeringen en radikale Christelikheid. Hoe dit sy, hier het ons te 
doen met KALVYN se persoonlike oortuigings-onverbiddelikheid en 
deursettingskrag en nie sooseer met sy dogmatiese stelsel nie. Wat 
die laaste betref, sou ons in hierdie verband alleen kan sê dat die· 
persoonlike kerkliefde van KALVYN sowel as sy "Goddronkenheid" 
hom miskien wel verlei het om die toekomstige volkomenheid en al
omvattendheid van die kerk, wanneer God na die voleinding alles sal 
wees in almal, meer tasbaar reeds in sy Geneefse kerkidee te verlê 
as wat anders gepas het by sy prinsipiële spiritualisering van die 
genade. Daaraan is dit waarskynlik ook toe te skrywe dat, hoewel 
hy aan die staat 'n selfstandige taak toeskryf met selfstandige gesag 
ter positivering van die gebod van God, n.l. ter versekering van 
lewensmiddele, beveiliging van samelewing, gewenning aan die pligte 
van humanitas en civilitas, teëwerking van openbare skending van 
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die eer van God en bevordering van die Christelike godsdiens volgens 

die Wet van God, hy tog veral nadruk lê op die plig van die staat 

as 'n bykomstige externum medium ad salutem tot handhawing van 

die gesag van die kerk in die uitwendige lewensopenbaring, ter be

vordering van 'n Christelike lewe volgens kerklike maatstaf, en wel 

asof oor die algemeen vanselfsprekend, soos feitIik in Genève, die 

kerk sou optree as slegs een liggaam met onmiskenbare onderskeiden
heid van alle falsifikasies. 

Ek wil nie sê dat ons hierin 'n inkonsekwensie moet sien nie. Dit 

sou miskien beter wees om te erken dat 'n ander soort optrede vir 

Kalvyn onmoontIik was en wel om baie redes, n.l. behalwe blykbare 

praktiese redes ook persoonlike en prinsipiële. Immers sy spiritualiteit 

was nie so yl soos die moderne nie en wel nie alleen vanweë sy 

prinsipiële Godsrealisme. en sy persoonIike geloofsversekerdheid nie, 

maar ook omdat sy tyd nog grotendeels alle vastigheid vir die konkrete 

lewe in die bonatuurlike gevind het, aangesien die natuurlike sisteem 

van die wetenskappe, die idee van 'n vaste natuurwetmatigheid, nog 
byna geheel ontbreek het. 

Hierdie sterk irrasionele trek in KALVYN se sisteem het ons al meer

male ontmoet, en terwyl dit in hierdie verband veral die kerkgesag 

met God direk affilieer, salons vind dat dit byna eweseer die staats

gesag teokratiseer, en dus kerk en staat weer taamlik wel in ewewig 
bring. 

Steeds bly dit by KALVYN die geval dat God as universele Soewerein 

die aJlesbeheersende werklikheid is. 27 ) (Word vervolg). 

1) LANG, pp. 1-14; DOUMERGUE (WINCKEL) -- Calvijn's Jeugd. 
2) LANG, pp. 15-29; DOUMERGUE (WINCKEL) - Calvijn's Jeugd; BAUR, pp. 

1-12; HOLL in Calvinreden, pp. 41 v.v., noot 1; PANNIER, Recherches, p. 18, 
pp. 24v.v.; pp. 86v.v.; J. NEUENHAUS in BOHATEC, Calvinstudien, pp. I V.v.; 
STRATHMANN, ibidim, pp. 213 VV.; pp. 240vv.; WERDERMANN, ibidim, pp. 258 VV.; 
BARTH & NIESEL, J. Calvini Opera Selecta, IV, p. VII en aantekeninge in Deel I. 

3) LANG, pp. 29-107; DOUMERGUE - Deel II (WINCKEL); BAUR, pp. 12-27. 
4) LANG, pp. 62-94; 107-110; HOLL in Calvinreden, pp. 28-32; VON 

SCHUBERT, ibidem, pp. 118-137; ECK, ibidem, pp. 234-241; DE CRUE, passim. 
5) LANG, pp. 110 v.v.; BAUR, pp. 28 VV.; DOUMERGUE, Dl. 111. 
6) Volgens die Opera van BAUM, CUNITZ, REuss, ens. Ek gee slegs die eerste 

bekende uitgawes van werke wat oorgebly het tot vandag toe; vertalinge noem 
ek slegs in besondere gevalIe. Die kolomme, waarvan elk die helfte beslaan 
van 'n kwarto-pagina in folio-grootte, gee die omvang aan van elke genoemde 
werk. 

7) Hierdie klassiek-filosofiese kommentaar is opgedra aan 'n jeugvrind, des-

A St. 3-m. \ I 14 
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tyds kerklike ampsdraer, en lid van die famielie wat vir KALVYN in sy jeug 
opgeneem het met die oog op sy skoolopvoeding. Indirek kan dit moontlik die 
tendens gehad het om die koning aan te spoor tot sagsinnigheid teenoor die 
hervormingsgesindes. Vgl. Opera - Vol. V, p. XXXII en die prominente gebruik 
van die attribuut "tua dementia" in die Wydingsbrief van die Institusie aan 
Koning FRANS. 

8) Die in die Opera opgenome uitgawe is die eerste oorgeblewe lesing van 
1542. Die werk is 'n strydskrif teen die dwaalleer van die sieleslaap soos 
destyds verkondig ook in Doperse kringe. 

9) Die Opera gee nog die volgende lesinge van die Institusie, n.l. 
a. Die Latynse uitgawes van 1539, 1543, 1545, 1550, 1553 en 1554 sinopties 

saam gevat in ± 900 kolomme en 21 hoofstukke; 
b. Die Latynse uitgawe van 1559 in 1118 kolomme; en 
c. Die Franse uitgawe van 1560 met aanhaling van afwykinge in vroeër 

Franse uitgawes, in 1876 kolomme. 
BARTH & NIESEL, Opera Selecta, III, gee die volgende oorsig van die uit-

gawes van die Institusie, pp. XIV vv.: 
1. a. Latyn - Basle - 1536. 

Ses hoofstukke - de lege, fide, oratione, sacramentis, falsis sacramentis, 
libertate Christiana, potestate ecclesiastica et politica adminisfratione -
260 p.p .. 

b. Frans - 1536 - wat verlore gegaan het. 
2. a. Latyn - Straatsburg - 1539. 

Sewentien hoofstukke - de cognitione Dei, cognitione hominis et libero 
arbitrio, lege, fide, ens. - ± 800 pp. 

b. Frans - Genève (?) - 1541. 
3. a. Latyn - Straatsburg - 1543. 

Een-en-twintig. hoofstukke - ± 1000 pp. 
b. Verbeterde herdruk in Latyn - Straatsburg - 1545. 
c. Franse vertaling - Genève - 1545. 

4. a. Latyn - Genève - 1550. 
b. Idem 1553. 
c. Idem 1554. 
d. Frans - Genève - 1551. 
e. Idem 1553. 
f. Idem 1554. 
g. Idem - 1557. 

5. a. Latyn - Genève - 1550. 
Vier Boeke - die definitiewe uitgawe - ± 1500 pp. 
Boek I. De Cognitione Dei Creatoris - 18 hoofstukke. 

11. De Cognitione Dei Redemptoris - 17 hoofstukke. 
111. De Modo percipiendae gratiae - 25 hoofstukke. 
IV. De externis mediis ad salutem - 20 hoofstukke. 

b. Latyn - Genève - 1561. 
c. Frans - Genève - 1560. 

Van latere uitgawes si en ons af; ook van dele van die Institusie in afsonder-
like uitgawe. 

10) Hierdie twee briewe wek op tot openlike breuk met Roomse Seremonies 
sowel by leke as ampsdraers; hulle is geskryf in 1536 op reis in Italië, Opera, 
V, p. XXXIX. 

11) Eigelik van 1536. Opera V, p. XLI. Behalwe die werke tot so ver genoem 
volgens die enigsins onvolledige chronologiese Iys van Erichson in die Opera, 
bevat die Opera self en die Opera Selecta (BARTH & NIESEL) nog die volgend~ 
jeugwerke: 
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1531. Praefatio in Chemini Antapologiam - kolI. 2 en 
1533. Concio Academica (?). 
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12) 'n OpsetIik dubbelsinnige kommentaar op die pouslike raad aan KAREL V 
in verband met die Turkse gevaar en die Duitse Protestantisme, n.l. om die 
katolieke bond in Duitschland te versterk, vrede te maak met FRANS I en alIer
weë steun te soek teen die Turke, terwyl die besware van die Protestante 
verwys moet word na 'n later te houe wêreld-konsilie. Opera V, p. LV. 

13) Die Opera se teks is van 1545 sowel in Latynse as in Franse Iesing. 
Hierdie vorm van die Kategismus het die grondslag gelê vir die Heidelberger. 

14) Die enigste gepubliseerde gedig van KALVYN, ei gelik van 1541. Opera V, 
p. XLVII. 

15) In verband met die beoorloging Vàn Protestante in Duitsland, Opera 
XXXII, kol. 449. 

16) Eigelik die uitgestelde twede deel van die geskrif teen PIGHIUS van 1543. 
Opera, VIII, p. XXII. 

17) In hierdie jaar SOOs ook in ander jare het daar kommentare verskyn 
wat egter eers by 'n later jaar genoem word, omdat die Opera hulIe weergee 
hoofsaaklik volgens daardie latere uitgawes. 

18) In 1554 verskyn daar van die twede kategismus uitgawes in Latyn, 
Hebreeus, Grieks en Frans. Hierdie werk is naas die Institusie die mees ver
taalde en uitgegewe werk van KALVYN. Dit het selfs in meer tale verskyn as 
die ~nstitusie. 

19) Hierdie werke en die volgende is natuurlik ná KALVYN se dood uitgegee 
in die lesing waarna die Opera veral verwys. Die groot versamelwerke van 
KALVYN se laaste jare vat saam die produkte van baie jare van sy lewe, wat 
gedeeltelik ook voorheen al gepubliseer was. 
Die Opera bevat o. a. nog die volgende werke en dokumente wat nie duidelik 
aangedui is in die chronologiese lys nie, maar wel genoem word in die alfabe
tiese Iys: 

Actes des Apötres (Sermons sur les) - kolI. 88, (p) 
Actes du procès de Bolsec. 
Actes du procès de Servet. 
Evénement (Sermons du dernier) - kolI. 20. (p) 
Bible française de Calvin. 
Daniel (Commentarius in Iibrum) - kolI. 518. 
Discours d'adieu, kolI. 8. 
Divinité (Congrégation sur la) - koll. 24. (p) 
ludaei quaestiones (Responsio ad), kolI, 22. 
Nativité (Sermons de la), kolI. 14. (p) 
Passion de Jésus Christ (Sermons de la) - kolI. 126. (p.) 
Psaumes rimés, kolI. 14. 
Testamentum Calvini. 
Thesaurus epistolicus, koll. 7858 (4234 briewe van Kalvijn e. a. vanaf 

152S-1564). 
Théodore de Bèze, Vie de Calvin. 
Vie de Calvin par N. Colladon. 
Theodori Bezae Vita Calvini. 
Epitaphia. 
Annales Calviniani, Vol. XXI. 
Indices, Vol. XX, XXII. 

(p) Hoort bij Plusieurs Sermons van 1558, waarvan by die jaartal net 
gereken die preke op Jes. 53. 

I1 I " ~ 



212 L. J. ou PLESSIS 

Index et Catalogi, Vol. LIX. 
Die Opera verdeel alle werke van KALVYN in drie dele: 

1. dogmatica, polemica et nomothetica. 
2. exegetica et homiletica. 
3. epistolae, consilia, iudicia, testimonia, et varia. (Vol. 12 p. XIJI). 

Die gesaamlike omvang afgesien van blote herdrukke en vertalinge is onge
veer 35.000 kolomme, d. w. s. byna 17.500 bladsye van groot kwarto-formaat, 
uitsluitende die Franse Bybeluitgawe waaraan KALVYN slegs hulpwerk gedoen 
het. Hiervan en veral van die preke, kommen ta re en briewe is nie alles deur 
KAL VVN uitgegee nie. 

20) BAUKE (passim); CORNELISSEN, pp. 22-33; VOLLENHOVEN, Logos en 
Ratio. pp. 31-32; Bet. van het Calvinisme voor de Reformatie der Wijsbegeerte, 
pp. 183 V.v.; KUYPER, Stone-Lectures: Calvinism, pp. 1&-33, pp. 58 vv.; FABIUS, 
pp. 6 VV.; DOOYEWEERD, Calvinisme en Natuurrecht, pp. 11 vv.; FRÖLlCH, pp. 
7vv.; MEETER, pp. 45vv., veral pp. 71--72; WARFIELD, passim; DILTHEY, pp. 
231 VV., veral p. 235 en p. 240; WEBER, pp. 88 VV.; WÜNSCH, pp. 326-331. 

21) Institusie, I. I en 2, VV.; BEYERHAUS, pp. 61-84; TROELTSCH, pp. 613-
619; BOHATEc, Calvins Vorsehungslehre in Calvinstudien, pp. 414, 437. 

22) Inst. I. 14. 3, VV.; HYLKEMA, pp. 52-203, 283, 330----332. 
23) Inst. J. 14-17; BOHATEC, Calvins Vorsehungslehre in Calvinstudien, 

pp. 373-9, 383-405 VV.; CORNELISSEN, pp. 35-55; PIERSON, eerste reeks pp. 
3-7; CORGNET, pp. 274-284. Vir 'n breër behandeling van die probleem van 
vryheid en van die gebod moet ek verwys na my opstel: Die Etiek van Kalvyn, 
in Antirevolutionaire Staatkunde (Kwartaalblad) en Tydskrif vir Wetenskap 
en Kuns, 1'931. 

24) Inst. J. 15. 4vv.; J. 17-18; 11. 1. 1 vv.; I. 5. 14 - J. 9. 3; IJ. 7-10. 
TROELTSCH, pp. 657-665; pp. 620----621; 636-643v.v.; PIERSON, Eerste 

Reeks, p. 31; 82-85; twede reeks, p. XV; COIGNET, p. 157-159; 177; 188; 
BARON, pp. 14-17; Inst. (1536) cp. I. Besonder volledig is die dekaloog be
handel in die kommentaar op die Pentateug, Opera, XXIV, koll. 209>----728; 
XXV, koll. 5-58. Hier behandel KAL VVN die dekaloog volgens die laatste 
vier boeke van Moses onder die volgende hoofde: 

a. Praefatio in Legem. 
b. Lex. 
c. Summa Legis. 
d. Finis et Usus Legis. 
e. Sanctiones. 
Afdeling b. is die hoofdeel en hier word elke gebod afsonderlik bespreek 

telkens met die ceremoniële en juridiese toepassing op die bediening van die 
Oue Testament en die toestande van Israel, wat as sodanig volgens Kalvyn 
van tydelike betekenis was. 

25) Inst. 11. 2. 13 - IJ. 3. 3; IJ. 5 - 111. 19; Responsio ad Sadoletum, 
passim; KUIPER, pp. 2, 17&-226; CORNELISSEN, pp. 55-57; BARON, pp. 10----13; 
HENDERSON, pp. 42 V.v.; TROEL TSCH, pp. 622-624, 650----656. 

26) Inst. III. 7. 5-7; IV. 1 VV.; Calvini Praelectiones in Danielem; BOHATEC, 
De organische Idee, ens. in A.R. Stk. 1926; TROELTSCH, pp. 625-635, pp. 
667-733 V.v .. Vgl. Bespreking deur SEVERI]N, A.R. Stk. 1927. In die teks is 
reeds indirek 'n standpunt ingeneem teen oor TROEL TSCH se opvatting dat 
KALVYN 'n nuwe en besonder effektiewe sosiologiese vorm aan die Christendom 
gegee het deur verbinding van kerktiepe en sektetiepe. Ter nadere adstruksie 
gee ek hier agtereenvolgens SEVERI]N se weergawe van TROEL TSCH se op
vatting respektiewelik van die kerktiepe en die sekte-ti epe en dan sy weergawe 
van KAL VVN se kerkbegrip : 

"Tot het wezen van het eerste of kerktype rekent hij (TROEL TSCH), dat de 
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kerk als universeel, met absolute, autoritatieve waarheid en sacramenteele 
wonderkracht toegerust, genade- en verlossingsinstituut, de uit de relatieve 
natuurwet groeiende, aan de bespreking van den Zondestaat aangepaste wereld
lijke ordeningen, groepen en waarden in zich opneemt als natuurlijke onder
laag en trap voor de uit genade en wonder geboren zedelijkheid van de 
geestelijk hierarchische organisatie der wereld. 

Het wezen van het tweede is, dat de religieuse gemeenschap het sociaal 
ideaal zuiver uit het evangelie en uit de wet van Christus voortbrengt, haar 
Christelijkheid en heiligheid in de gebondenheid en in de practijk der individuen, 
en niet in de objectieve garantie van het instituut erkent, en daarom de orde
ningen, groepen en waarden buiten het Christendom niet erkent, doch die in 
stille verdraagzaamheid vermijdt en van zich afschuift of in geestdriftigen 
eschatologischen stormloop bestrijdt en voor een zuiver Christelijke orde inruilt. 

De kerkelijke dogmatiek (van KALVYN) omtrent de praedestinatie en haar 
uitwerking in Christus, haar spiritueele verwezenlijking in het subject en het 
daaruit volgende geloofsleven en zijn vruchten (de heerschappij der liefde van 
Christus), staat los van en naast de algemeene Zedeleer, die op zichzelf theo
logisch gefundeerd en daarom universeel in haar eisch op de menschheid is. 
Slechts de kennis van die Zedewet in geopenbaarde gestalte is profetisch ge
wonnen en door de prediking der kerk algemeen goed geworden, de Zedewet 
als zoodanig is algemeen en dus - men begrijpe ons niet verkeerd - niet 
specifiek Christelijk. Consequent doorgezet, men behoeft niet een "ChristeJijken" 
Staat om die Zedewet ten grondslag der rechtspleging te leggen. Door de 
:;-enade is de wet tot kennis gebracht, doch ook buiten de genade geldt die 
wet algemeen." V gl. wat in die teks self volg. 

27) lnst. I. c., spesiaal IV. 20; Inst. (1536), cpp. 2, 5 en 6; Articles concernant 
J'organisation de I'eglise et du culte à Genève (1537) en orige Ordonnances 
eccJésiastiques; DE VISSER, De Reformatie en de Staatkunde, pp. 242 vv.; idem, 
Kerk en Staat, p. 246 en KUYPER se bespreking hiervan in A.R. Stk., 1928; 
VON POLENZ, pp. 497 vv.; 612 vv.; HERZOG, Real-Encyclopädie, pp. 518 v.v.; 
DE VRIES, pp. 7 vv.; SCHAFF, pp. 467 vv.; STAHL, Pol. en Kerke!. Partijen, 
pp. 40vv.; HAUSZHERR, pp. 18vv.; WERDERMANN, Calvins Lehre van der Kirche 
in BOHATEC, Calvinstudien, pp. 268 vv.; PREUSZ, pp. 35 vv.; SEEBERG, pp. 556 
VVo en veral pp. 608 vV.; KUYPER, Disquisitio Historico-Theologica, passim; 
idem, Stone lectures, pp. 128 vv.; idem, Antirev. Staatkunde, I, pp. 147 vv .. 
Vgl. vir Kuyper se beskouinge sy diktaat: Locus de Magistratu, pp. 11 VV.; 
en DenHARTOGH, Dr. A. Kuyper's standpunt ens., in A.R. Stk., 1928. KUYPER 
as bekende voorstander van die vrye kerk in die vrye staat staan besonder 
krieties teenoor KALVYN se opvatting van die staatsplig t. O. v. die kerk as 
inkonsekwent en anachronisties met die oog op die erkende kerklike pluri
formiteit, en slegs verklaarbaar uit die invloed van die feitJike toestande en 
Ou-Testamentiese analogieë. Dit is egter gevaarlik om KALVYN van inkonse
kwensie te betig in 'n leerstelling wat hy gehandhaaf het nie alleen in Genève 
toe hy 'n oorheersende invloed in die staat gehad het nie, maar reeds in 1536 
toe hy nog 'n vlugteling was van die geloofsvervolging deur die Franse 
monargie, 'n feit waarop WERDERMANN, p. 269, uitdruklik die aandag vestig. 
Vgl. ook Or. K. DIJK se weergawe van KALVYN se ruime opvatting van die 
sigbare kerk in verslag van "Wetenschappelijke Samenkomst", Amsterdam, 1920. 



DE POLITIEKE ONTWIKKELING VAN 
DE ROOMseH-KATHOLIEKEN 
IN NEDERLAND TOT + 1860 

DOOR 

Ds. MR. G. M. DEN HARTOGH. 

Bij het globale overzicht, dat de meelevende Antirevolutionairen 

hebben van de geschiedenis van hun eigen partij, is er meestal ook 
wel eenige kennis van de ups en downs in de vorige eeuw van de 

liberale richting in haar onderscheiden schakeeringen. 
Het onderwijs in de Vaderlandsche Geschiedenis brengt zelfs op 

de lagere school in aanraking met THORBECKE en KAPPEYNE, VAN 

HALL en HEEMSKERK (Azn.). En omdat de strij d van GROEN en 

Km·PER vooral ging tegen het oppermachtig liberalisme verkrijgt men 
in onze kringen bij het ouder worden als vanzelf door lectuur en ver
eenigingsleven een meer of minder diepgaanden indruk van wat zij, 

die zich waanden en noemden "het denkend gedeelte der natie" in 
de negentiende eeuw hebben beteekend. 

Geheel anders is het onder ons gesteld met de kennis van hetgeen 
de Roonzsclzen in ons land op staatkundig terrein hebben doorgemaakt. 

Wat men daarvan weet, beperkt zich veelal tot de notie, dat de April
beweging ontstond door de invoering van de bisschoppelijke hierarchie 
en dat later SCHAEPMAN, de groote leider der Roomschen, in de politiek 
met KUYPER heeft saam gewerkt. 

Vanwaar die geringe kennis van het staatkundig verleden der 

Roomschen? 
De Roomschen hadden in de politieke sfeer op verre na niet dien 

invloed, dien zij thans bezitten. Zij traden niet op den voorgrond en 
werden Of voorbijgezien Of als een, slechts om het getal niet geheel te 

versmaden, achterhoede van een der politieke strijdmachten beschouwd. 
Intusschen is hun beteekenis veel grooter geweest, dan men op het 
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eerste gezicht zou vermoeden. AI hebben de Roomschen niet in een 
vooraanstaande positie hun bij drage in de staatkundige historie van 

de vorige eeuw geleverd, toch was dat aandeel zóó belangrijk, dat 
men veilig zeggen kan: 

de politieke geschiedenis van Nederland tot op heden zou geheel 

anders geschreven moeten worden, indien de Roomschen óf zich geheel 

afzijdig hadden gehouden van het staatkundig terrein óf andere wegen 
hadden gekozen, als zij gedaan hebben. 

Om voor het gros der werkelijke lezers van dit tijdschrift eeniger
mate in de bedoelde leemte te voorzien, willen we de voor een goed 
begrip van de latere verhoudingen meest gewichtige momenten uit de 

politieke ontwikkeling der Roomschen tot +- 1860 naar voren brengen. 

We maken daarvoor hoofdzakelijk gebruik van Roomsche geschied
werken van ouderen en jongeren datum, die we telkens aan historische 
studies van andersdenkenden toetsen. 

* * 
* 

Ten tijde van de Republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden 

bezaten de Roomsch-Katholieken evenals de Doopsgezinden, de Luthe
ranen, de Remonstranten gewetensvrijheid in engeren zin, maar geen 

vrijheid van godsdienst. Zij mochten dus wel in hun innerlijk leven 
een bepaalde belijdenis zijn toegedaan, maar de gezamenlijke uit
oefening van den godsdienst was, met vele andere rechten, als benoem

baarheid tot ambten, alleen vergund aan de leden van de "heerschende 
kerk", de Gereformeerde Kerken. 

Zoo was het althans door de Overheid verordend en zware straffen 
waren bedreigd tegen overtreding. Echter werd aan de talrijke plak

katen, sinds 1572 door de Provinciale Staten en door da Staten
Generaal uitgevaardigd, verre van streng de hand gehouden. Vrij 

spoedig werden de godsdienstoefeningen der niet-gereformeerden, 
mits in "alle goede orde en stilte", geduld. 

Evenwel, niet in kerkgebouwen, maar in particuliere woningen, op 
zolders en in pakhuizen, in verborgen lokalen in de steden, en in on
ooglijke schuurkerken op het platteland, konden de Roomschen ver
gadereil. 

Voor hun verleende "gunsten" moesten de Roomschen zich vaak 
groote finantiëele offers getroosten. 

Wat het onderwijs betrof, dat reeds in het algemeen veel te 

" i 

" i 



216 DS. MR. G. M. DEN HARTOGH 

wenschen overliet, het was voor de Roomsehen vooràl niet begeerlijk, 

omdat het geheel in protestantschen geest en onder protestantsch 

toezicht werd gegeven. R.K. scholen mochten niet worden opgericht, 

R.K. onderwijzers werden niet aangesteld, zelfs niet in zuiver Roomsche 

streken; de Roomschen mochten hun kinderen niet naar buitenlandsche 

scholen zenden. Daarbij waren de belastingen in het Roomsche Staats

Brabant hooger dan in meer welvarende streken van de Republiek 

en moesten de Roomschen mee betalen voor de kerkgebouwen en de 

armen der Gereformeerden. Werden zoo de Roomschen metterdaad 

achteruitgezet, ook in het gesproken en geschreven woord zag men 

veelal van uit de hoogte op hen neer. En wee hun, als zij zich niet 

stil aan allerlei vernederende beschouwing en behandeling onder

wIerpen. Dan verweet men hun "paaps::he stoutigheden" en dan 

hadden zij verzwaring van hun juk te duchten. 

"Men houde in het oog," aldus schrijft GROEN VAN PRINSTERER ter 

verklaring van het een en ander. "dat, G. de Hervormden hier vele 

jaren vanwege de Roomsche Kerk aan foltering en martelvuur bloot

gesteld waren geweest; b. de leer van Rome rechtstreeks tegen Her

vormde Kerk en Hervormden Staat is gericht; c. vele Gereformeerden 

geen vrijlating geoorloofd achtten van wat in hun oog afgoderij was; 

d. de Roomschen, naarmate de krijg om de Godsdienst gevoerd werd, 

van heulen met den vijand werden verdacht; e. de bloedige vervolging 

tegen Protestanten in Roomsche Staten niet ophield." 

"De Gereformeerde Kerk was nu, als grondslag der Unie, ge

vestigd. De politieke medeburgerschap en de openbare Godsdienst

oefening der Roomschgezinden werd niet geduld; onbestaanbaar, 

volgens velen, met de eere Gods; volgens allen, met de veiligheid der 

Republiek" . 

Uit het openbare leven geweerd, legden de Roomschen zich met 

alle kracht toe op handel en bedrijf. Meest van geslacht op geslacht 

volhardend in hun liefde voor de hier te lande tegengewerkte Kerk, 

leerden ze berusten in hun lot. Bij de meesten was er een zekere 

schuwheid tegenover andersdenkenden en een begrijpelijke vrees voor 

pogingen tot verbetering van hun toestand, die immers zoo licht tot 

verergering konden leiden. Toch werd de hoop op gunstiger tijden 

nooit geheel uitgedoofd. 

Elke lichtstraal van vrijheid werd met blijdschap begroet. En elke 

beweging, die verlichting van druk beloofde, kon, ook al ging ze van 
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geheel andere beginselen uit, op stillen en zoo mogelijk ook op onver
holen steun der Roomschen rekenen. 

Zoo werd door hen, en zelfs door hun "geestelijkheid", het streven 
der Patriotten in het oog loopend begunstigd. 

Maar deze eerste, eenigszins beteekenende actie der R.K. bracht 

weldra teleurstelling. De Patriotten dàchten niet aan de godsdienstige 

en politieke emancipatie der Roomschen en de voornaamste winst, die 

voor dezen te boeken viel, beperkte zich tot tijdelijke lotsverbetering 
in sommige steden en blijvende afschaffing van de recognitiegelden 

- vereischt voor de toelating van geestelijken - in Holland. 1) 
Van veel meer beteekenis voor de vrijmaking der Roomschen is 

geweest de omwenteling van 1795. 

Na de verovering van Staats-Brabant door den Franschen Generaal 

PICHEGRU in het najaar van 1794 werd reeds begin 1795 het vroegere 

Generaliteitsland, dat veelszins als een wingewest was behandeld, 

tot een zelfstandig gewest gevormd en voorloopig georganiseerd. 

31 Maart 1795 werd een regeling getroffen, die bedoelde Staats
Brabant voor altijd aan de oppermacht der Staten-Generaal te ont

trekken. Daarenboven werd vrijheid van godsdienst en afschaffing der 

recognitiegelden afgekondigd en bepaald dat het volk zelf in alle ge

meenten van het gewest zijn bestuur mocht kiezen. 

Toen evenwel, na de sluiting op 16 Mei 1795 van het Tractaat 

van vrede en bondgenootschap tusschen de Fransche en de Bataafsche 

Republiek, (waarbij bepaald was, dat Staats-Brabant bij de Zeven 

Gewesten zou blijven,) afgezanten uit Brabant in Den Haag opneming 

in het bondgenootschap begeerden van het gewest als zelfstandig 
lid, werden zij met een kluitje in het riet gestuurd. 

En den 8en Juni verscheen een proclamatie van de Staten-Generaal, 

waarin meegedeeld werd, dat in de "Generaliteitslanden" vrijwel alles 

weer op den vroegeren voet zou worden ingericht, totdat een nieuwe 
Staatsregeling een meer definitieve beslissing zou brengen. 

De Provisioneele Representanten des volks van Bataafsch Brabant, 
die 6 Juni zichzelf als zoodanig geconstitueerd hadden, kwamen met 

kracht tegen de proclamatie op en vorderden voor Brabant éénzelfde 

plaats in de vergadering der Staten-Generaal als de overige provinciën 
bezaten. 

Maar zij kregen nul op het request. Een commissie uit de Staten
Generaal werd naar Brabant afgevaardigd om de proclamatie tot 

" . 
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werkelijkheid te maken. Toen zij geen succes had in haar pogen, nam 
zij de toevlucht tot militair geweld. Slechts door tusschenkomst van 
den Commandant van het Fransche garnizoen in Den Bosch kon zij 
tot de volgende toezegging gebracht worden: 

De Staten-Generaal zullen, ook in geval de nationale conventie niet 
tot stand komt of onverrichterzake zal uiteengaan, voortaan Brabant 
niet meer behandelen als een wingewest, maar als een zuster en in 
alle rechten van gelijkheid en vrijheid doen deelen; met name de vrij
heid van den godsdienst wordt verzekerd en eenige der drukkendste 

belastingen worden afgeschaft. 
V óór de bijeenkomst van de Nationale Conventie zou Brabant geen 

zitting hebben in de Staten-Generaal. Wel zou het tot dien tij deen 
eigen bestuur hebben in door de Gemeenteraden te kiezen Provisio

neele Representanten. 
Het 24 Augustus geïnstalleerde nieuwe bestuur had een moeilijke 

taak, vooral tegenover de weer teruggekeerde ambtenaren, die, naar 
het scheen onder begunstiging der Staten-Generaal, het oude régime 
weer wilden herstellen. 

25 November kwam het bericht, dat de Nationale Vergadering, ge
kozen door het geheele Bataafsche volk, 1 Febr. 1796 zou bijeenkomen. 
Ook Brabant zou dan zijn afgevaardigden zenden. 

De gevraagde toelating van Brabantsche afgevaardigden tot de 
oude Staten-Generaal werd evenwel zoo lang mogelijk verhinderd. 

Eerst de laatste nacht bracht beraad. 
De eerste samenkomst van de Nationale Vergadering was uitgesteld 

tot 1 Maart en pas in den nacht van 29 Februari op 1 Maart besloten 
de Staten-Generaal de afgevaardigden van Brabant in hun college 

zitting te doen nemen. 
's Morgens om elf uur werden de Brabanders plechtig 's lands raads

zaal binnengeleid en verwelkomd door den President, waarop één van 
hen een daverende rede hield over dwingelandij en vrijheid. 

Tot hun overigens eerste en laatste gemeenschappelijke daad in 
de oude vergadering der Hoogmogenden - het stemmen vóór de 
toelating tot de vergadering van de afgezanten van het landschap 
Drente - hadden zij nauwelijks gelegenheid. 

Want een deputatie uit de intusschen bijeengekomen Nationale Ver
gadering verscheen om te verklaren, dat het college van de Staten
Generaal der Vereenigde Nederlanden was ontbonden. 
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Intusschen was het Roomsche Brabant de achtste provincie van 
Nederland geworden. 2) 

* * 
* 

Onder de 126 Representanten van de eerste Nationale Vergadering 
waren reeds aanstonds 29 Roomsch-KathoIieken, 11 uit Bataafsch
Brabant en 18 uit de andere gewesten. 

Dit groot getal vond zijn oorzaak in het feit, dat de Roomschen, 
ook door hun optreden in den Patriottentijd, als vurige voorstanders 
van radicale veranderingen in de verouderde Nederlandsche staats
instellingen bekend stonden. 

""Gematigden", "moderaten" of ook wel meer schilderachtig dan 
verkwikkelijk "slijmgasten" genoemd, moest men onder de Katholieken, 
die van onder een druk van eeuwen opsprongen, nauwelijks zoeken. 
Als patriot, unitaris en democraat hadden de kiezers den katholiek 
ter vergadering gezonden en als zoodanig voelde hij zich op de aller
eerste plaats." Aldus een Roomsche historicus. 

Hoever de politiek zelfs geestelijken meesleepte, bleek wel uit de 

verklaring van Pastoor WITBOLS, die eens in de Nationale Vergadering, 
waarvan hij reeds geruimen tijd lid was, ieder uitdaagde om te raden, 

tot welke godsdienstige gezindheid hij behoorde. 
Het revolutionair sentiment ontbrak niet en veel Noord-Brabanders 

dansten de Carmagnole om den Vrijheidsboom. Toch werden de 
revolutionaire leuzen van vrijheid, gelijkheid en broederschap door 
de Roomschen vooràl aangeheven, omdat zij van de praktijk der om
wentelingsmannen meenden te kunnen profiteeren ter verwezenlijking 
van hun verlangens naar: 

aJgeheele bevrijding van den vroegeren druk; 
volkomen gelijkheid voor de wet; 

erkenning door de gemeenschap als echte kinderen van het vaderland. 
De volkssouvereiniteit zou de Roomschen in de gelegenheid stellen, 

om, althans in plaatsen, waar zij de meerderheid hadden, geloofs
genooten in het bestuur te brengen en in de centrale colleges van het 
land zouden zij tenminste vertegenwoordigd zijn. 

De scheiding van Kerk en Staat zou hun kerk, overal, ook in 
streken, waar zij in de minderheid waren, op één lijn brengen met de 
vroeger bevoorrechte Gereformeerde kerken. 

Dat dit niet terstond geschiedde, dat niet onmiddellijk het stelsel 

!, " 
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van de heerschende kerk werd afgeschaft, was den Roomsehen een 

doorn in het oog. 
AI~ zij maar èven konden, hamerden hun afgevaardigden op dit 

aambeeld, onverschillig of een voorstel tot het houden van een biddag 
dan wel tot algemeene burgerbewapening aan de orde was. 3) 

5 Augustus 1796 werd het gewenschte besluit genomen, waarvan 
16 Augustus aan het Bataafsche volk mededeeling werd gedaan in 

een proclamatie, waarvan wij om haar groote belangrijkheid hier een 
gedeelte en wel het veelzeggend begin laten volgen: 

"AI zoo de vernietiging van het oude stelsel eener heerschende of 
bevoorrechte kerk, en de afscheiding van de Kerk van den Staat, reeds 

opgesloten lagen in de erkentenis der rechten van den mensch en 
burger, en van de grondbeginselen van Vrijheid, Gelijkheid en Broeder
schap, welke, in den naam van het volk van Nederland, openlijk en 
plechtig is afgekondigd, zoo bleef ons, ter wegneming der bezwaren, uit 

dat oude stelsel geboren en ter voorkoming eener billijke vrees voor der
zelver voortduring oÎ wederkeering, niets anders over dan te decreteeren: 

Vooreerst, dat voortaan in Nederland geene heerschende kerk kan 

of zal geduld worden; en 
ten anderen, dat alle de bedoelde bezwaren zullen worden weggenomen 

met dien spoed, en langs dien weg. welke de aard van ieder derzelve 

in het bijzonder mogelijk maakt en vanzelfs aanwijst. 
Wij hebben, bij ons decreet van den 5 dezer beide gedaan. 
Wij hebben daarbij besloten, dat niet alleen geene bevoorrechte 

of heerschende Kerk in Nederland meer kan of zal geduld worden, 

maar dat ook alle placaten en resolutiën der gewezen Staten-Generaal, 
uit het oude stelsel der vereeniging van Kerk en Staat geboren, zullen 

worden gehouden voor vernietigd." 
Nog meer uitspraken in dezen geest volgden. En daarna was het 

wachten op de Grondwet. 
Na veel wederwaardigheden, na een door het volk afgestemd ont

werp, na den staatsgreep van 22 Januari 1798, waarbij de Roomsche 
afgevaardigde MIDDERIGH de leiding had, werd den 23en April 1798 
de Constitutie aangenomen, waarin vooral deze bepalingen de Room

schen tot groote dankbaarheid stemden: 
"art. 19. Elk burger heeft vrijheid, om God te dienen naar de over

tuiging van zijn hart. De Maatschappij verleent te dezen opzigte 
aan allen gelijke zekerheid en bescherming ... 
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art. 20. Geene burgerlijke voordeelen, of nadeelen, zijn aan de 

belijdenis van eenig kerkelijk leerstelsel gehecht." 

De emancipatie van de Roomschen was nu dus grondwettelijk vast

gelegd. Maar het bleek aldra, dat wettelijke gelijkheid nog geen feite
lijke gelijkheid beteekende. 

Reeds bij den staatsgreep van 12 Juni 1798, die de ultra's uit het 
bestuur drong, begon de geleidelijke achteruitgang. 

Een groot deel der vooraanstaande Roomschen verdween van het 

staatkundig tooneel. De overblijvenden hadden een zwaren strijd te 

voeren tegen de steeds toenemende reactie, die haar bekroning vond 
in de Constitutie van 1801. 

Telwijl de in de eerste staatsregeling geopende mogelijkheid om 

in het bezit te geraken van een gedeelte der kerkgebouwen en kerkelijke 

bezittingen door allerlei tegenwerkende factoren nog slechts in weinige 

gevallen tot werkelijkheid was geworden, werd nu bepaald: 

"art. 13. Ieder kerkgenootschap blijft onherroepelijk in het bezit 

van hetgeen, met den aanvang dezer eeuw, door hetzelve werd bezeten." 

Volgens artikel 14 bleef de vroeger bevoorrechte kerk hare salarissen 

genieten, tot een nadere regeling zou zijn tot stand gebracht. 

Als gevolg van hun hardnekkigen tegenstand tegen de totstand

koming der nieuwe Grondwet kwamen de Roomsche afgevaardigden 

na de invoering van het staatsstuk nog méér op den achtergrond, 

dan door het afnemen van het radicalisme in het algemeen reeds het 
geval was. 

Was tijdens het bewind van SCHIMMELPENNINCK de toestand voor 

de Roomschen weer iets gunstiger, hooger nog rees hun verwachting 

toen NAPOLEON in zijn broer aan Nederland een Roomschen koning 
gaf. 4) 

Beantwoordde de werkelijkheid aan de gekoesterde verwachting? 

Vrij veel Roomschen ontvingen onder LODEWI]K een benoeming tot 

het een of ander ambt; op zijn vele reizen bezorgde de koning den 

Roomschen in verschillende plaatsen een kerkgebouw of schonk hiJ 

een bijdrage voor noodige reparatie of bewees hij kloosters en semi
naria een dienst. 

Bij het Kon. Besluit van 2 Augustus 1808 werd niet alleen aan 

Hervormde predikanten, maar ook aan de bedienaars van andere 

eerediensten een staatstoelage verleend, zij het dan ook aanvankelijk 

van bescheiden aard; ten opzichte van de kerkgebouwen zouden al 
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naar de plaatselijke omstandigheden schikkingen worden getroffen. 
In den toestand der Roomschen was dus wel eenige wijziging ten 

goede gekomen. 
Maar alles bijeengenomen, heeft Koning LODEWIJK, die met groote 

voorzichtigheid te werk moest gaan, toch weinig blijvends voor zijn 

geloofsgenooten verricht. 
En hoe ging het hun na zijn gedwongen vertrek? 
Tijdens de inlijving bij Frankrijk had de Roomsche godsdienst 

officieel den voorrang, maar van feitelijke bevoorrechting was geen 

sprake. 
NAPOLEON, die in een scherp conflict was geraakt met den Paus, 

ontzag zich zelfs niet om de Roomsche kerk grof te beleedigen en 
zich wederrechtelijk te mengen in haar interne aangelegenheden. 5) 

* * 
* 

Bij den terugkeer van ORANJE naar Nederland in November 1813 
was er naast tevredenheid over de bevrijding van het Fransche juk 

toch ook wel eenige bezorgdheid bij de Roomschen. En reeds bij de 
eerste belangrijke daad van den Souvereinen Vorst, het benoemen 
van een Grondwetscommissie, bleek het, dat die beduchtheid voor 

achteruitstelling niet geheel ongegrond was: slechts één lid was 

Roomsch. 
T och kon deze geheel onevenredige vertegenwoordiging geen wij zi

ging brengen in twee hoofdzaken: de grondwettige vrijheid van gods
dienst en de grondwettige gelijkheid van rechten voor allen. 

Dat er niettemin in de Notabelenvergadering onder de 26 tegen
stemmers tegen het ontwerp-Grondwet veel Roomschen waren (wel 

16 Brabanders) vloeide vooral voort uit het verzet tegen den ver
plichten Protestantschen godsdienst van den Vorst en tegen de finan
ciëele bevoordeeIing der gereformeerden ten aanzien van kerkelijke 
traktementen enz. 6) 

De spoedig gevolgde vereeniging van Nederland met het Roomsche 
België was voor de Roomschen in het Noorden niet onverdeeld 

gunstig. Nu de meerderheid der bevolking van het nieuw gevormde 
rijk den Roomschen godsdienst beleed, waren de Protestanten van het 
Noorden er nog te meer op bedacht de Noordelijke Roomschen zooveel 
mogelijk uit allerlei colleges te weren, om zoodoende het overwicht 
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der Roomschen tegen te gaan. Een voorbeeld: In de Commissie voor 

een nieuwe Grondwet moesten de Belgen even sterk vertegenwoordigd 

zijn als de Hollanders. En daar nu de Belgen allen Roomsch waren, 

(al was het dan veelal ook niet goed-Roomsch), kon men uit het 

Noorden geen Roomschen gebruiken. 

In de voorgestelde Grondwet werd intusschen niet opgenomen het 

vereischte van den Hervormden Godsdienst voor den vorst. 

Aan alle gezindheden werd toegezegd gelijke bescherming, dezelfde 

burgerlijke en staatkundige voorrechten en "gelijke aanspraak op het 

bekleeden van waardigheden, ambten en bedieningen". 

De bestaande kerkelijke toelagen zouden blijven bestaan, terwijl 

daarbij was gevoegd: "Aan de leeraars, welke tot nog toe uit 's lands 

kas geen of een niet toereikend tractemen genieten, kan een tractement 
toegelegd, of het bestaande vermeerderd worden". 7) 

Het ontwerp werd in het Noorden door de Staten-Generaal in 

dubbelen getale (110 leden) met alge mee ne stemmen aangenomen. 

In het Zuiden, in België, was de gang van zaken geheel anders. 

De Roomsche "geestelijkheid" verzette zich met alle kracht tegen de 

gelijkstelling der gezindheden, die een einde zou maken aan de heer

schappij der Roomsche kerk. 8) De Bisschop van Gent verbood zelfs 

aan de Notabelen om op eenigerlei wijze hun toestemming aan het 

ontwerp te geven. De uitslag was: 527 voor, 796 tegen. De Koning 
verklaarde niettemin de Grondwet voor aangenomen. 9) 

Gaf deze handelwijze reeds reden tot misnoegen, WILLEM I ver

vreemdde de Roomschen veel meer van zich door den geest, waarin 

de Grondwet werd uitgelegd en uitgevoerd. Al had VON METTERNICH 

hem den goeden raad meegegeven, dat hij zich voor jozefinisme moest 

wachten, de bemoeizieke koning kón het niet laten zich te mengen in 
de zaken ook van de Roomsche kerk. 

Hem zweefde voor oogen een ideaal van de eenheid der natie, door 

zoo groot mogelijke gelijkheid van gevoelen en denken, ook in 't gods

dienstige: een soort Christendom boven geloofsverdeeldheid, waarvan 

hij den toon zou aangeven. Zoo moest de overtuiging dat het Roomsch

Katholicisme als hoofddoel had: heerschen en proselyten maken, hem 
wel een innerlijken afkeer geven. 

Vooral was voor WILLEM I onuitstaanbaar de gedachte, dat zijn 

Roomsche onderdanen van een buitenlandsch hoofd, den Paus, bevelen 
afwachtten. 
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Den band met Rome wilde hij bij de geduchte macht in zijn land, 

vooral belichaamd in de geestelijkheid, losser en losser maken, om 

zoo den invloed te verkrijgen, waarop hij meende in 's lands belang 

recht te hebben. 

Door het bijbrengen van "verlichting" dacht hij den Roomschen 

clerus naar zijn hand te zetten en door een goed salaris zou hij 

trachten de geestelijke leiders meer en meer aan het Gouvernement te 

verbinden. 

Bij zijn ingrijpen in de aangelegenheden der Roomsche kerk werd de 

koning aangemoedigd door zijn, overigens zelf gekozen, raadslieden, 

den Protestant VAN MAAN EN en den Roomschen GOUBAU D'HovORST, 

als Directeur-Generaal van den R. Katholieken Eeredienst opgevolgd 

door VAN GOBBELSCHROY, beiden Jozefisten en beiden in anti-clericalen 

ijver nog overtroffen door hun secretaris PIET VAN GHERT.I0) 

* * 
* 

Aanvankelijk was er onder de Noordelijke Roomschen nog wel 

tevredenheid over het "vaderlijk" bestuur van WILLEM I. "Zij hadden 

in den woeligen tijd, die achter hen lag, eigenlijk niet rustig van hun 

godsdienstvrijheid kunnen profiteeren en genoten thans van die onge

kende weelde zonder zich om kleiner of grooter onrecht al te zeer 

te bekreunen. Zij dommelden al dieper en dieper in." 11) 

Het was een tot den Roomschen godsdienst overgegane krachtfiguur, 

JOACHIM GEORGE LE SAGE TEN BROEK, die, niet van huis uit aan 

verdrukking en lijdzaamheid gewend, de Roomschen tot eenig meerder 

zelfbewustzijn bracht. 

Hij, de Vader der Katholieke Pers begon 18 Mei 1818 met den 

Godsdienstvriend, ter verdediging van het Roomsch-Katholicisme 

tegenover de bij het eeuwfeest der Hervorming in 1817 uitgekomen 

beschouwingen der Protestanten. 

Geleidelijk meer werd ook de politiek binnen den gezichtskring van 

het orgaan getrokken. 

Eens werd de Roomsche voorvechter, ziek en bijna geheel blind, 

gevankelijk naar Den Haag gevoerd, omdat hij zich enkele harde 

uitdrukkingen veroorloofd had tegen het Protestantisme, den gods

dienst van het staatshoofd. 

Eerst na drie maanden werd hij vrijgelaten na een verklaring. 

dat hij enkele te krasse termen betreurde. 
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LE SAGE was ook de oprichter van de R.K. Maatschappij ter be

vordering van godsdienstige wetenschap en goede zeden voor het 

koninkrijk der Nederlanden. Tegen de maatschappij "Tot Nut van 

't Algemeen" wilde hij ageeren door lectuurverspreiding en scholen
bouw. 

Aanvankelijk was er bijzonder veel medewerking van de Belgische 

Roomschen. Dit werd zeer toegejuicht door LE SAGE, die juist ook 

vereeniging der geloofsgenooten van Noord en Zuid beoogde. 

Van die veelbelovende vereeniging kwam echter niet veel terecht, 

mee tengevolge van het nationaliteitsverschil. Na allerlei moeilijk

heden werd er een afzonderlijke Belgische Maatschappij naast de 
Hollandsche opgericht. 

Beide Maatschappijen werden bij Koninklijk Besluit van 21 Augustus 

1823 opgeheven. Als reden daarvoor werd genoemd, dat zij in strijd 

geacht werden met de Grondwet door haar strekking om de openlijke 

veiligheid te verstoren en verdeeldheid en wantrouwen tusschen de 

ingezetenen van het rijk te veroorzaken. 

De eigenlijke hoofdreden was de groote angst, die de regeering en 

het Noorden in het algemeen had voor elke actie onder de Roomschen. 
Een Roomsch geschiedschrijver merkt op: 

"België maakte hen zenuwachtig en als de Roomschen in 't Noorden 

zich slechts even bewogen - en zij waren over 't algemeen toch zoo 

akelig rustig - sprak men oogenblikkelijk van katholieke "woelingen". 

Men vond zich al zeer verdraagzaam, indien men den Roomschen hun 

kerken en vrije godsdienstoefening liet. Daarmede moesten zij tevreden 

zijn en verder niet kikken, en de meesten deden het ook niet." 

De Noordelijke Roomschen vielen, nu de eenheidsband, door LE 

SAGE'S Maatschappij gelegd, was verbroken, grootendeels weer terug 

"in hun dommeling, waaruit zij als 't ware spontaan een oogenblik 
waren opgerezen". 12) 

Slechts geleidelijk konden de grieven der actieve Roomschen tegen 

de Regeering van WILLEM I hen weer in beweging brengen. 

Welke die grieven waren? 

De rigoreuse wetgeving van NAPOLEON inzake het kloosterwezen 

bleef gehandhaafd en aan de weinige nog toegelaten congregaties 
maakte men het leven erg lastig. 

Krachtens art. 1 van den eersten titel van het besluit van 18 Germinal 

an X of m. a. w. krachtens het eerste der organieke artikelen, door 

A. St. 3-m. VI 15 

,! 
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NAPOLEON eigenmachtig aan zijn concordaat met den Paus toegevoegd, 
werd in een besluit van 16 September 1815 het recht van placet (van 

vorstelijke goedkeuring op pauselijke beschikkingen) eenvoudig als 

bestaande ondersteld. Onder de regeering van WILLEM 1 is geen 

enkele pauselijke benoeming of afkondiging geschied zonder placet 

en soms werd het aangematigde recht op bijzonder krenkende wijze 

uitgeoefend. 
Bij besluit van 29 Mei 1819 werden de processiën voor Zuid-Neder

land beperkt, terwijl voor Noord-Nederland de vrijheid om deze te 

behouden bij Besluit van 23 April 1822 slechts gegund werd aan die 

gemeenten, waar zulks zonder onderbreking had plaats gehad. 

Over de achteruitzetting bij benoemingen schreef de tegen

woordige hoofdredacteur van de Maasbode in 1919 dit merkwaardige 

woord: 
"Er is geen achteruitzetting, die de Katholieken pijnlijker hebben 

gevoeld, met meer bitterheid aan hunne niet-Katholieke landgenooten 

hebben verweten en waarvoor zij, naast de onderwijsvrijheid, een 

hardnekkiger en langduriger kamp hebben gevoerd, dien zij zelfs thans 

nog niet geheel meenen te moeten opgeven. Op geen punt is dan ook 

scherper bewezen, welk een taai leven aan het eenmaal historisch 

gegroeide is weggelegd". 
De Roomschen konden na 1813 niet onmiddellijk eischen, dat zij 

naar evenredigheid van hun aantal in alle ambten werden vertegen

woordigd. Want door hun langdurige uitsluiting uit alle openbare be
trekkingen en door hun huivering voor niet-Roomsche Universiteiten 

konden zij daarvoor niet genoegzame krachten beschikbaar stellen. 

Maar wat zij wel vorderden was, dat de regeering niet alleen theo

retisch hun grondwettelijk recht op hun aandeel in ambten en be

dieningen erkende, maar ook zooveel mogelijk trachtte dat recht tot 

feit te maken, door althans in overwegend Roomsche streken bij 

gelijke bekwaamheid aan een Roomschen candidaat de voorkeur te 

geven. 
Hoe was de feitelijke toestand? 
Van de 7 Kamerleden uit Brabant, bij de eerste bestuursorganisatie 

door den Souvereinen Vorst benoemd, waren 4 Protestant. 
In de Eerste Kamer, rechtstreeks door den Koning benoemd, waren 

de Noordelijke R.K. zoo goed als niet vertegenwoordigd. 
Bij ministers-benoemingen werd aan de Noord-Nederlandsche R.K. 
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in de verste verte niet gedacht. Was men gedwongen een Belg in de 

Regeering op te nemen, dan koos men in 't algemeen Roomsch-Katho

lieken "van verdacht allooi". 
Ook aan den Raad van State hebben de Roomsehen gedurende de 

geheele lange regeering van WILLEM I slechts één lid mogen leveren: 

Mr. A. J. L. BORRET. 
Met enkele uitzonderingen voor stedelijke bestuursfuncties werden 

de toch gelijkberechtigde Roomsehen als regel gepasseerd bij het be

noemen voor allerlei ambten, "en terwijl de Boven-Moerdijksche 

katholieken dat vrij natuurlijk schenen te vinden, werd het in 't over
wegend katholieke Brabant onmiddellijk pijnlijk gevoeld." 13) 

Wat het lager onderwijs betreft, fnuikend was voor het bijzonder 

onderwijs het tot oprichting eener lagere school vereischt verlof van 

het departementaal, landschaps- of gemeentebestuur, na voorafgaande 

gevraagde inltchtingen en bedenkingen van den schoolopziener of 

plaatselijke schoolcommissie. 
Immers, daar de beweegreden voor het oprichten van bijzondere 

scholen juist· was, dat men zich niet kon vereenigen met de strekking 

van het openbare onderwijs om door "verlichting" Protestant en R. 

Katholiek te verbroederen, was, bij aanvrage, de weigering door de 

eenzijdig samengestelde colleges vrijwel zeker. 
Wat het schoolbeheer betreft, van de vrijwel oppermachtige school

opzieners waren er op de ruim 70 in 1841 vier Roomseh. Dit viertal 

had zijn arbeidsveld in Noord-Brabant, waar ook nog zeven niet

Roomsche schoolopzieners waren. 
Het gevolg was, dat de onderwijzers voor het overgroote gedeelte 

niet-Roomsch waren, zelfs in Noord-Brabant. Op vele plaatsen was 

zelfs iedere poging tot benoeming van een Roomsche doelloos, omdat 
de vereeniging van het onderwijzerschap en het kosterschap-der-Her

vormde-gemeente wenschelijk of zelfs verplichtend werd verklaard. 

Voor de weinige Roomsche jongelieden, die ondanks de hun wach

tende hinderpalen de onderwijzersloopbaan kozen, bood het examen 

voor de algemeene toelating, - ofschoon het gemeenzaam onderhoud, 

waarin de schoolopziener, veelal een predikant, naar de godsdienstige 

gezindheid moest informeeren, ook wel zijn bezwaren had - nog de 
minste moeilijkheid. 

Echter moest, om een benoeming te verkrijgen, nog de speciale 
admissie worden verworven en hierbij stuitten de Roomsehen op het 
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struikelblok van het Vergelijkend Examen, dat hun een doorn in het 
oog was. Welk bezwaar hier in den weg stond, blijkt uit deze be

.3chouwing van Rool1lsche zijde: 
,,'t Is altijd uit den treure hetzelfde vervelende lied. 't Kon niet 

anders of het uiterst sceptische antwoord, dat een Katholiek canrlidaat 

op een vraag over 't nut der gezegende Hervorming konde geven, 
moest het bij vergelijking tegenover den Protestantschen examinator, 

vaak nog predikant, glansrijk afleggen bij de dithyrambe door zijn 
Protestantsehen collega, met een stellige benoeming in 't zicht, geest

driftig ten beste gegeven. Het uitsluitend Protestantsche school beheer 
had uit engelen moeten bestaan, wilde het van zijn onbeperkte machts

positie geen misbruik maken, en zelfs van Protestantsche zijde werd 
erkend: "De vergelijkende examens geven rechtmatigen aanstoot aan 
Roomsch Catholijke Onderwijzers"." 

Door het voorschrijven van dit vergelijkend examen werd ook de 
oprichting van bijzondere scholen, die bekostigd werden uit de in
komsten van de schoolgelden enz. (scholen der tweede klasse) bijna 
onmogelijk gemaakt. Immers liep men gevaar, na zich al de moeiten 

en kosten voor de oprichting getroost te hebben, aan een vergelijkend 
examen onderworpen en afgewezen te worden. 

De bijzondere scholen der eerste klasse konden steeds Roomsche 

onderwijzers vorderen. Maar deze scholen waren alleen toegankelijk 
voor kinderen, "die zelve of wier ouders tot de Diaconie, het Godshuis, 
de Maatschappij of het gesticht waaraan die scholen respectievelijk 
verbonden zijn, of onder derzelver oprichters of inteekenaars be

hooren." Zij waren, voor het geval tot haar oprichting toestemming 
werd verleend, toch voor vele kinderen gesloten. 

De officiëele boekenlijst voor de openbare scholen was ook niet 
naar den zin der Roomsehen, evenmin als het Bijbellezen met Protes
tantsche verklaring. Hun eisch was, dat van de gemengde school niet 
aIle2n het leerstellig, maar alle onderwijs van godsdienstigen aard 
moest verwijderd blijven. 14) 

Buitengewoon ontstemd waren de Roomschen over de maatregelen 

der regeering inzake de opleiding der geestelijken. 14 Juni 1825 ver
schenen twee besluiten, die ten doel hadden om de geestelijken meer 
"verlicht" en meer gouvernementeel te maken en door hen de kudde 
in den gewenschten geest te doen opvoeden. 

Het eerste besluit bepaalde dat geen Latijnsche school, Kollegie 
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of Athenaeum mocht bestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van 
het Departement van Binnenlandsche zaken. 

De klein-seminariën, die als voor den Staat en den Souverein ge

vaarlijke schuilhoeken van domheid en onverdraagzaamheid aan 

WILLEM I waren afgespiegeld, moesten met ingang van 1 October 
worden gesloten. 

Het tweede besluit beval de voorloopige oprichting van het Colle

gium Philosophicum te Leuven. Van deze instelling schreef de minister 

GOtiBAL' in een brief aan den koning, dat zij moest dienen, om "den 

schijn van het wezen van den godsdienst te leeren onderscheiden en 

in de groote seminariën niet bij de woorden des meesters te zweren, 

maar zelve de waarheid te onderzoeken, opdat de duisternis eenmaal 

Voor het licht en de domheid voor godsdienstige beschaving en ge
leerdheid plaats make". 

Een decreet van 11 Juli beperkte de opname in de groot-seminariën 

tot hen, die hun studiën aan het Collegium Philosophicum hadden 

voltooid. En 14 Augustus werd den jongelieden, die na 1 October 

buitenslands zouden stuáeeren, de benoembaarheid tot alle ambten en 
geestelijke bedieningen ontzegd. 

Door deze besluiten, die ruw ingrepen in de eigen aangelegenheden 

der Roomsche kerk en wel de belangrijkste aanleiding waren tot de 

scheuring van het rijk, werd het vereischte van de feitelijke vrijheid 

van godsdienst en onderwijs meer in het middelpunt der belangstelling 
van de Roomschen gebracht. 15) 

* * 
* 

Ook in de Staten-Generaal kwam beweging. Tot dien tijd waren 

de weinige Noordelijke Roomschen in de Kamers, ondanks de be

staande grieven, ultra-gouvernementeel evenals de andere Hollandsche 

leden. Dit was mede het gevolg van nationaliteitsoverwegingen en 

ook van de regeeringsinmenging bij de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer, die geschiedden door de Provinciale Staten. 

Daarbij kwam, dat de oppositie der Belgen tot 1825 vooral be

trekking had op financiëele zaken, niet op godsdienstkwesties. 

14 December 1825 werd evenwel door den overigens vOII

bloed oranjegezinden Jhr. LEOPOLD VAN SASSE VAN YSSEL T in 

een groote rede tegen de besluiten van 14 Juni en 14 Augustus 

VOOr het eerst de Roomsche bazuin aan den mond gezet. 16) De 
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overige Noordelijke Roomschen in de Kamer hielden zich echter stil. 

Buiten de Kamer vond VAN SASSE meer steun. 
De Provinciale Staten van Noord-Brabant zonden zelfs een met 

38 tegen 2 stemmen aangenomen adres aan de Kamer, waarin be

zwaren werden ingebracht tegen de genomen onderwijsbesluiten. 

De Protestantsche Gouverneur, die de aanneming van dit adres niet 

had kunnen verhinderen, werd gestraft met een overplaatsing naar 

Zeeland. 
HENRICUS DE WIJS, hoofd ontvanger der in- en uitgaande rechten 

~n accijnzen, die mee de hand had in het voorstel van het adres, moest 

zijn functie neerleggen, omdat hij zich geen overplaatsing uit zijn 

vaderstad Den Bosch naar Friesland wilde laten welgevallen. 

Deze zeer populaire figuur wij dde zich sindsdien geheel aan de 

publieke zaak, werd lid van Provinciale en zelfs van Gedeputeerde 

Staten en bleef, allen lokmiddelen ten spijt, steeds zijn onafhankelijk

heid tegenover het Gouvernement bewaren. 
Ook in de Roomsche pers werd geageerd tegen de beruchte be

sluiten. 
Naast den Godsdienstvriend verscheen in 1826 De Ultramontaan 

met het sarcastisch onderschrift: Tij dschrift voor Dompers en Igno

rantijnen. Onvervaard verdedigde LE SAGE in deze tijdschriften de 

door de Regeering bedreigde en geschonden vrijheid van godsdienst 

en kerk. 17) 

Het in den loop van 1827 gesloten Concordaat met den Paus, dat 

o. m. de instelling van de bisdommen 's Hertogenbosch en Amsterdam 

bevatte, bracht tijdelijk ontspanning, zoowel binnen als buiten de 
Kamer. Te meer, omdat volgens mondelinge afspraak het Collegium 

Philosophicum facultatief zou worden verklaard. 
De Roomschen in Noord en Zuid hoopten op een uitvoering van 

het Concordaat, die hun grieven zou wegnemen. Groot was hun 

teleurstelling, toen mee tengevolge van de felle bestrijding van het 

Concordaat in het Noorden de uitvoering geheel achterwege bleef. De 

oppositiegeest der Zuidelingen nam weer toe en werd nog versterkt 

door de berichten over den strijd voor de vrijheid der Roomschen in 

Rijnland en Westfalen en vooral in Ierland. De leuzen van den 
Franschman DE LA MENNAIS: vrijheid van godsdienst, vrijheid van 

onderwijs, vrijheid van drukpers, ze misten hun uitwerking niet en ten

slotte waren de Belgische Roomschen berèid om saam te werken met 
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hun liberale landgenooten, die vooral over de beperking van de laatst

genoemde vrijheid verbitterd waren, en in het algemeen zich sterk 

oriënteerden naar het ultra-liberalisme in Frankrijk. 18) 

De Unie tusschen de Belgische liberalen en Roomsch-Katholieken 

wekte bij de Roomschen in het Noorden levendige belangstelling. En 

bij de geweldige petitiebeweging uit het Zuiden, in 1828 begonnen, 
sloten de Noordelijke Roomschen in 1829 zich aan, niet alleen in 

Brabant, maar ook boven den Moerdijk. In alle petities werd gevraagd 
om vrijheid van onderwijs, in de meeste ook om vrijheid van drukpers. 

5 Maart 1829 besloot de Tweede Kamer met een meerderheid van 

55 tegen 41 stemmen mededeeling van de petities te doen aan de Re

geering. Het 25 Maart door deze Kamer aangenomen adres, dat de 

wenschen der petitionarissen aan den koning zou kenbaar maken, 

werd echter door de Eerste Kamer afgestemd. Dat was één der redenen, 

waarom in het najaar van 1829 de petitiebeweging op nog forschere 

wijze en nog uitgebreider schaal werd hervat. Het intusschen opge

richte dagblad de Noord-Brabander speelde daarin een groote rol, 
ook door zijn voortdurend wijzen op de achteruitstelling der Roomschen 

bij benoemingen (b.v. van de 104 notarissen in Noord-Brabant waren 
er slechts 31 R.K.). 

Wel had men door de wet van 16 Mei 1829 meerdere drukpers

vrijheid gekregen en wel was bij K.B. van 20 Juni 1829 het Collegium 

Philosophicum officieel facultatief gesteld en wel werden 2 October 

1829 enkele bijzonder beperkende bepalingen voor het onderwijs der 

R.K. geestelijken opgeheven, maar doordat men het alles in den vorm 

van met tegenzin gegeven en soms daarna weer half teruggenomen 
concessies verkreeg, bleef het wantrouwen en de ontevredenheid 
bestaan. 

Men wilde onderwijsvrijheid in het algemeen, vrijheid voor bijzon

dere personen om op hun kosten scholen te stichten en wering op de 

gouvernementsscholen van alle onderwijs dat kwetsend zou kunnen zijn. 

Aldus ook Mgr. VAN BOMMEL, bisschop van Luik, in een anonyme 
brochure. 

Het 26 November 1829 bij de Kamer ingediende ontwerp gaf geen 

bevrediging, omdat daarin voor Lager en ook voor Middelbaar en 

Hooger onderwijs teveel afhankelijk werd gesteld van de beslissing 

van Gemeente, Gouverneur, Gedeputeerde Staten en Regeering. 

Het regende petities, waarin weer allereerst om onderwijsvrijheid 
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en daarbij ditmaal vooral om feitelijke gelijkstelling bij benoemingen 

werd gevraagd. Ook de geestelijkheid nam thans een levendig aandeel 

in de beweging. 19) 

* * 
* 

In Mr. J. A. L. LUYBEN (kamerlid van 1829-1859) kregen de 

petitionarissen een nieuwen pleitbezorger uit het Noorden. Ondanks 

sterke regeeringsinmenging bij de verkiezingen, waardoor H. DE WIJS 
het niet kon halen tegenover den aftredenden Mr. A. G. VERHEYEN, 

werd in den zomer van 1829 VAN SASSE voor Noord-Brabant herkozen 

en LUYBEN voor het eerst gekozen met 22 van de 42 stemmen. 

Vijf dagen na het verschijnen van de bekende Koninklijke Boodschap 

van 11 December 1829, die het ontwerp van een strenge drukpers-wet 

vergezelde, verklaarde LUYBEN in een uitvoerige rede, dat hij, hoezeer 

erkennende het geboden uitzicht op verder herstel van grieven, toch 

om de achteruitstelling der R.K. en om het finantiëel wanbeheer tegen 

de 10-jarige begrooting zou stemmen. Met hem behoorden ook de 

welsprekende VAN SAS SE en de zwijgende INGENHOUSZ tot de tegen

stemmers. 
Bij K. B. van 8 Januari 1830 werden, met anderen, LUYBEN en 

INGENHOUSZ ontslagen, zij als districtscommissarissen resp. van 

Boxtel en Princenhage, omdat zij, gelijk in den uitvoerigen considerans 

van het besluit geschreven stond "in hun openbaar gedrag een vol

strekte afkeer van het stelsel der Regeering hebben aan den dag 

gelegd" en met hun gevoelens "in strijd zijn met de grondslagen 

eener regeering, welker handhaving zij als ambtenaren behooren te 

beschermen en door hunne onderhoorigen te doen eerbiedigen". 

Niet uit het veld geslagen, verdedigt LUYBEN 9 Maart in een groote 

rede de wenschen der petitionarissen en spreekt zich vooral uit vóór 

onbepaalde onderwijsvrijheid en met name tégen het bijna uitsluitend 

Protestantsche schooltoezicht, vóór drukpersvrijheid en tégen de on

evenredige ambtsverdeeling. 

17 Mei houdt hij een felle rede tegen de nieuwe wet op de drukpers 

en behoort 22 Mei met VAN SASSE tot de tegenstemmers, ofschoon 

de wet aanmerkelijk is verzacht. 

Het ontwerp-onderwijswet van 26 November 1829 wordt door de 

Regeering ingetrokken en 27 Mei 1830 wordt de kwestie bij K. B. 

geregeld in een voor de Roomschen gunstiger zin. Maar "Concessiën, 
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hoe gunstig, waren niet genoegzaam om de begeerlijkheid te voldoen 

of om den wrevel en toorn te verbidden (GROEN)." 20) 

* * 
* 

Hoe spraken de Noordelijke Roomschen zich uit over den Belgischen 

opstand? 

LE SAGE wees er op, dat hij gedurende 12 jaar vele gebreken der 

regeering had aangewezen, "maar," schreef hij, "wij hebben daarbij 

ook altoos beweerd dat de opstand ongeoorloofd is." 

LUYBEN verklaarde terstond na den opstand, dat hij het verleden 

wilde laten rusten om alleen het heden en de toekomst gade te slaan. 

En onder den invloed der "geestelijkheid", die den opstand veroor

deelde, hielden de Noordelijke Roomschen zich van den aanvang af 
rustig. 

Zij verlangden trouwens ook niet naar de scheiding van België en 
Noord-Nederland. 

Terwijl de Roomschen de meerderheid der bevolking vormden, had 

er tot dusver, ook voor de Zuidelijke geloofsgenooten, met wie nog 

het meest gerekend werd, reeds veel ontbroken aan de vrijheid en aan 
de gelijkheid met de niet-Roomschen. 

Wat zou het dan wel voor de Noordelijke Roomschen worden. 

indien ze weer als Roomschen in de minderheid kwamen? 

Het was bepaald om deze reden, dat LUYBEN zich tegen de scheiding 

verklaarde (o.a. 13 November 1830). LE SAGE wees er op, dat de 

Roomsch-Katholieken bij scheiding nauwelijks iemand als verdediger 

hunner rechten in de Kamer zouden overhouden. 

"Een afscheiding," zoo schreef hij, "zou noodlottig zijn voor den 
Catholijken Godsdienst". 

Oneindig beter achtte hij het, om langs wettigen weg evenredige 

vertegenwoordiging - en daarmede de meerderheid - in de Staats
colIeges te verkrijgen. 21) 

Toen de scheiding intusschen meer en meer onvermijdelijk bleek, 

werd het de vraag, aan welke zijde Noord-Brabant zou gaan staan. 

"Had het kunnen profiteeren van het thans zoo befaamde zelfbe

stemmingsrecht der volkeren, dan zou de trek naar 't katholieke Zuiden 

wel de sterkste zijn gebleken, ofschoon vermoedelijk ook in het oude 

Generaliteitsland, zelfs na de weinig aantrekkelijke regeering van 

WILLEM I 't gevoel van nationale saamhoorigheid met het Noorden 
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zich verrassend sterk zou hebben doen gelden". Aldus een bevoegu 

beoordeelaar van Roomsche zijde in 1919. 

Zeker is, dat VAN SASSE, toen er nog sprake was van de vorming 

van een zelfstandig België onder den kroonprins èn bij dezen èn bij 

den koning de aansluiting van Noord-Brabant bij het Zuiden heeft 

bepleit. 
De kans, dat het Zuidelijk deel van het Rijk, althans voor de 

dynastie, zou behouden blijven, was echter dra verkeken en de aan

wezigheid van een aanzienlijke militaire macht doemde elke poging 

tot deelneming aan den opstand, gesteld dat het verlangen daartoe 

in de harten der Noord-Brabanders leefde, tot volslagen mislukking. 

Een moeilijke tijd brak nu aan voor de Noordelijke Roomschen. 

Vooral omdat zij met de Roomschen uit Zuid-Nederland hadden deel

genomen aan de petitie-beweging, werden zij als halve Belgen be

schouwd. Vele Protestanten zouden gaarne gezien hebben, dat de 

regeering zou intrekken, althans die besluiten, waardoor zij met het 

oog op het Zuiden noodgedwongen iets was tegemoetgekomen aan 

de klachten der Roomschen over achteruitsteIIing. De regeering deed 

dit niet, maar wel hield zij nog angstvalliger vast "aan vermeende 

rechten van den Staat, onvereenigbaar met het wezen eener kerk". 

(GROEN). 
"Men kan gerust zeggen," dus luidt de conclusie van boven be

doelden Roomschen historicus, "dat de Hollandsche Katholieken na 

1813 nooit moeilijker jaren hebben gekend, minder geschikt voor 

eenige actie, van welken aard ook." 

De "Papieren VAN MAANEN", in het Rijksarchief aanwezig, bewijzen 

duidelijk, dat deze kwade genius van WILLEM I er een volledigen 

spÎonnagedienst tegen de R.K., vooral tegen DE WIJS, LUYBEN, VAN 

SASSE en de "geestelijkheid" op nahield. 22) 

VAN SASSE hield een vergadering der Tweede Kamer met minder 

dan 56 leden (de helft plus 1 van het in 1815 vastgestelde getal) 

voor ongrondwettig en stelde zich bij zijn periodieke aftreding in 1832 

niet herkiesbaar. 

Hij werd vervangen door den ultra-gouvernementeelen A. J. J. H. 

VERHEYEN, die het in 1829 niet had kunnen halen tegenover LUYBEN. 

De laatste was nu in de Kamer de eenige werkelijke pleitbezorger van 

de rechten en belangen der Roomschen. INGENHOUSZ stemde wel met 

hem mee, maar bewaarde overigens het stilzwijgen. 
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In 1835 verscheen Mr. R. P. ROMME in de Kamer, terwijl in 1839 

INGENHOUSZ werd vervangen door Mr. P. GOUVERNEUR. 

Drie van de Noord-Brabantsche R.K. afgevaardigden waren sinds 

1835 in de oppositie, drie gouvernementeel, namelijk behalve VER

HEYEN, in 1834 vervangen door Mr. J. B. H. VAN DE MORTEL, ook 

VAN MEEUWEN en P. DE LA COURT. 23). 

Het éénige Roomsche dagblad van het Noorden, de Noord-Brabander, 
dat sinds den opstand zich gematigd had geuit, doch zijn eigen stand

punt niet wilde verloochenen, werd in November 1830 door de militaire 

overheid verboden. Na eenige dagen mocht het echter weer verschijnen, 

doch niet dan na telkens een drievoudige censuur ondergaan te hebben: 

van den ambtenaar belast met de buitengewone afdeeling der politie

zaken, van den buitengewonen directeur der politie en van den opper
bevelhebber. 

Van 1835-1839 was het orgaan bijna uitsluitend nieuwsblad, 

Alleen de klacht over achteruitstelIing bij benoemingen werd sinds 

1836 geduld, waarbij het zuiver R.K. blad steun vond in een 1833 

opgericht oppositie-weekblad De onpartijdige (tot 1838), dat door een 

niet-Roomsche opgericht en geleid werd, maar blijkbaar ook artikelen 
van R.K. opnam. 24) 

Van 1835, toen door de beweging der "Afscheiding" de aandacht der 

regeering eenigsins van de Roomschen was afgetrokken, dateert de 

periodiek van LE SAGE, Catholijke Nederlandsche Stemmen. Voor

naamste aanleiding was het bestaan sinds 1834 van de Nederlandsche 
Stemmen, geredigeerd door I. DA COSTA, H. J. KOEN EN en A. M. C. 
VAN HALL. 

In zijn eerste artikel richtte LE SAGE zich tegen de in zijn oog gruwe

lijke vereenzelviging Nederlandsch en Gereformeerd. In zijn tweede 

artikel gaf hij een vurig pleidooi voor de R.K. Kerk als de "oudste 
vaderlandsche kerk". 

In het 25e nummer, "gaf hij", aldus de eerderbedoelde Roomsche 

geschiedschrijver, " op de vraag waarom men zoo bang is voor de 

vrijheid van het Katholicisme, het venijnige antwoord: "Wijl men 

zich te zwak gevoelt om zonder onderdrukking staande te kunnen 
bliJven."" 

In 1837 kwam een reeks artikelen over de gevaarlijke strekking van 

het openbare onderwijs voor de R.K. jeugd. LE SAGE ried aan om 

petities te zenden aan de Kroon en om, indien dat niet baatte. aan de 

i , I 
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kinderen geen schoolonderwijs meer te doen geven, totdat verbetering 
intrad. Vooral drong hij aan op actie, toen Mr. ROBIDÉ VAN DER AA 

benoemd was tot schoolopziener te Arnhem. Deze had de R.K. ge
weldig geërgerd door zijn gedicht "Oproer en Priesterdwang". Welke 
geest dit poëm bezielde, blijkt wel uit deze regels over de R.K. Kerk: 

"Het monster, dat in 't duister woelend, 
Staag aan der volkren welvaart knaagt, 

En slechts op eigen grootheid doelend, 
Het rijk der domheid onderschraagt". 

De aanstelIing van zulk een groven anti-papist was een slag in het 

gezicht van de R.K. 
Toch kwam er weinig van een georganiseerd protest. Er was -

LE SAGE wees er voortdurend op - onder de Roomschen een bijna 
volslagen gebrek aan samenwerking. 25) 

Een bondgenoot in de opwekking der R.K. kreeg LE SAGE, toen 

18 Juni 1839 de Noord-Brabander kon juichen over de opheffing der 
censuur. 

24 Maart 1840 verscheen een hartstochtelijk artikel, dat geschreven 
was mede onder den indruk van het gerucht van 's konings voor

genomen huwelijk met een Roomsche en Belgische gravin. 
De heftige tegenkanting van de Protestanten wekte weer levendige 

verontwaardiging bij de Roomschen, die met het gemengde huwelijk 
op zichzelf niet ingenomen waren, maar zich gekrenkt gevoelden door 
het openbare anti-papisme. 

In het bedoelde artikel straalt ook door de hoop om den koning, 
die in zijn persoonlijken wil door de Protestanten werd tegengestaan, 
gunstiger voor zijn getrouwe Roomsche onderdanen te stemmen. 

Het stuk droeg het opschrift: 

Aan de Katholijke helft der Nederlandsche natie. 

De tragen worden in den aanhef in vlammende bewoordingen op
geroepen om mede te strijden voor vrijheid en recht. Aan het slot 
klinkt het dreigend: 

"Een vereeniging van krachten in Noord-Brabant heeft eene redactie 
van ons Dagblad, in den geest van het vorenstaande, thans mogelijk 

gemaakt; Noord Brabant toch, over de driehonderd duizend zielen 
sterk, en geheel vervoogd onder den invloed eener Protestantsche 
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propaganda, bezit nog te veel levenskracht, om vrijwillig den lijdzaam

heidsdoodsslaap te willen insluimeren. Vandáár zal de kreet der echte 

vrijheid opgaan: ons Dagblad zal, zonder aanzien des persoons over 

namen en zaken spreken, en op een constitutioneele wijze de WAARHEID 

hulde doen; er is gezorgd voor het aanknoopen van banden in Frank

rijk; men wil, dat die WAARHEID in de algemeene wereldtaal, in het 

Franseh, hare stem Europa door zal laten klinken; de voornaamste 

artikelen, met de bewijsstukken er bij, gaan tegelijk in Parijs ter perse. 

Eene Constitutioneele Regeering werkt immers in het licht en moet het 

licht dus beminnen. Publiciteit en samenwerking is het éénige vereischte 

voor het oogenblik, een oogenblik, zooals nimmer meer voor zal komen: 

- de tij den gaan zwanger van groote gebeurtenissen: de Koning met 

zijn Huis zal nu kunnen leeren, wie hem met der daad bemint, het tot 

allen moedwil leidende praedestinatiestelsel der nijdige Protestantsche 

kerk, of de ja, langmoedig-Iijdende en tot den dood toe verduldige, 

maar altijd fiere en onwankelbare leer der Catholiciteit." 

Die hooge toon werd eenige weken volgehouden. 31 Maart en 2 

April werd op heftige wijze aan de geloofsgenooten gebrek aan zelf

vertrouwen verweten en met grooten nadruk betoogd, hoe de rechten 

der Roomschen miskend werden tengevolge van de overtuiging der 

tegenstanders, dat zij nog steeds in den ouden doodsslaap verzonken 

lagen. Daaraan werd verbonden "een felle satyre op de geloofskracht 

van DEN ZWIJGER en een bittere beschuldiging aan 't adres van 

MAURITS". 26) 

AI waren de gevolgen van het alarm van den Noord-Brabander 
niet evenredig aan de kracht van het geluid, toch is er invloed van 

uitgegaan op den in 1840 krachtig aan gevatten onderwijsstrijd en 

op het streven vooral der Noord-Brabanders naar een vèrstrekkende 

grondwetsherziening. 

* * * 
Nadat Koning WILLEM'S kostbaar stelsel van "volharding", waarvan 

LUYBEN en ROMME met eenige niet-Roomschen zich steeds tegen

standers hadden betoond, in 1839 uitgeloopen was op een voor oud

Nederland nog ongunstiger regeling dan in 1831 met verontwaardiging 

verworpen was, (voor de Roomschen had ze deze bijzondere lichtzijde, 

dat Limburg bij 't Noorden kwam), stonden de Roomsche organen 

I I 
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mee in 't voorste gelid bij het vorderen van een aanzienlijke verruiming 

der grondwettelijke volksrechten. 
De Noord-Brabander vroeg o. a. vrijheid van onderwijs, meer even

redigheid bij de bezoldiging der verschillende eerediensten, het getal 
Kamerleden in evenredigheid met het getal inwoners der verschillende 

provinciën en daarbij vrijwel de zelfde eischen als ook door de 

"liberale" organen werden gesteld als: ministerieele verantwoordelijk

heid, rechtstreeksche verkiezingen, openbaarheid van financiëel be

heer enz. 
30 December 1839 verschenen de ontwerpen van herziening, die 

tot het strikt noodzakelijke in verband met de scheiding van België 

waren beperkt. LE SAGE noemde ze een spotternij met het Neder

landsche volk en een spot met de grieven der natie. 27) 
Aan het verslag van het onderzoek van de derde afdeeling der Kamer 

voegáe LUYBEN twee nota's toe. 
De eerste nota was gericht tegen den wensch van de meerderheid 

van die afdeeling om weer in de grondwet te bepalen, dat de Vorst 

den Hervormden Godsdienst moest belijden. LUYBEN bestreed dien 

wensch, als onrechtvaardig tegenover den Vorst, als onsfaatkundig 
tegen de ruim één millioen R.K., die daaruit zullen concludeeren, "dat 

de tij den van de hen of hunne vaderen zoo gevoelig gekneld hebbende 

godsdienstige praedominantie daardoor kunnen terugkeeren" , tenslotte 

als onverdraagzaam. 
De tweede nota leverde nog eens een vurig betoog voor de onderwijs

vrijheid. 
Op aandrang van de Kamer kwam de regeering met nieuwe ont

werpen, die iets verder gingen dan de eerste vijf, ook eenigen meerde

ren invloed toekenden aan de volksvertegenwoordiging, maar niet 

bevatten de, afgedacht nog van veel andere wenschen, vrij algemeen 

gevraagde, individuëele ministeriëele strafrechtelijke verantwoorde-

lijkheid. ~ 
Eerst toen het bleek, dat de Kamer zonder inwilliging van dezen 

eisch de reeds eenmaal met algemeene stemmen op één na (die van 
den minister van Financiën zelf) verworpen begrootingswetten niet 

zou aannemen, gaf de Regeering toe. 
Tijdens de beraadslaging over de begrooting, waarbij de grond

wetsherziening in 't middelpunt stond, gaven ROMME, LUYBEN en 

GOUVERNEUR in scherpe redevoeringen te kennen, dat zij de Regeering 
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niet konden vertrouwen en dat zij ook de gewijzigde ontwerpen geheel 
onvoldoende achtten. 

Dat drie R.K. met zooveel vrijmoedigheid op radicale hervormingen 
aandrongen, maakte meerdere niet-Roomschen te meer afkeerig van 
geheel rechtstreeksche verkiezingen, die wellicht ook buiten Noord 
Brabant de Roomschen enkele Kamerzetels zouden brengen, terwijl 
de toevoeging van Limburg aan het Koninkrijk der Nederlanden toch 
hun getal in het Parlement reeds zou vermeerderen. 

Bij de openbare behandeling der herzieningsontwerpen pleitten de 
drie R.K. oppositie-leden vooral nog eens voor vrijheid van onderwijs. 
LUYBEN voert tegen ontwerp 8 als een bezwaar aan dat Holland 2 
Kamerleden te veel en Noord-Brabant en Gelderland ieder één te 
weinig heeft. 

De R.K. oppositie stemde tegen enkele ontwerpen, terwijl de gou
vernementeele R.K. afgevaardigden VAN MEEUWEN, VAN DE MORTEL 
en DE LA COURT met de meerderheid voor de aangenomen ontwerpen 
(alle op één na) stemden. 28) 

Naar de Dubbele Kamer van 120 leden werden 17 R.K. afgevaardigd 
(13 door Noord Brabant, 3 door Holland en 1 door OverijseI), waar
van met LUYBEN, ROMME en GOUVERNEUR, de oude SASSE VAN IJSSEL T, 
de zeer vooruitstrevende STORM en nog 2 anderen THORBECKE in zijn 
radicale oppositie en verwerping van alle ontwerpen steunden, waartoe 
overigens van de niet-Roomschen slechts J. M. DE KEMPENAER, VAN 
DAM VAN ISSEL T en VAN NAGELL TOT WISCH overgingen. 

Negen Roomschen volgden de leiding van den meer behoudenden 
VAN SON, den lateren minister, die met degelijke argumenten de ge
dachte bestreed der stelselmatige verwerping met het doel verder
strekkende voorstellen uit te lokken. 

In zijn opkomen voor vrijheid van godsdienst en onderwijs stond 
VAN SON natuurlijk geheel aan de zijde van den vurigen VAN SASSE. 
Zij vonden op deze punten een bondgenoot in GROEN VAN PRINSTERER, 
ook waar zij beiden veroordeelden de vervolging der Afgescheidenen. 

Het slot van de met bezieling uitgesproken redevoering van VAN 
SASSE. die ook de achteruitsteIling der Roomsohen in de begeving der 
ambten gispte, luidde: 

"Gewoon, van mijn jeugd af aan, als het geweten bij mij spreekt, 
de naakte waarheid uit te drukken, zweer ik U thans Ed. Mog. Heeren! 
bij mijne grijze haren, dat het tijd, hoog tijd is, om aan de billijke 
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vorderingen der Katholijken te voldoen; nog hangt het van U af, of, 

om juister te spreken, van U en van de Regeering, om meer dan een 

millioen menschen tot den stevigen, den hechtsten steun van den 

Staat, of tot een impossiblen, inerten volksdrom te maken, die vreemd, 
in 't land, dat hij bewoont, met de armen op de borst de gebeurtenissen 

afwacht. Nog is llet tijd I" 
Jhr. Mr. J. D. GEVERS, de latere Minister van Buitenlandsche Zaken, 

vertolkte het gevoelen der meerderheid, toen hij betoogde, dat de 
Roomsch-Katholieken inzake godsdienstvrijheid, onderwijsvrijheid, en 

begeving van ambten geen reden tot klagen hadden. 
Tegen dit betoog kwam vooral LUYBEN op. Volgens hem was er 

eerst dan vrijheid van onderwijs, als iedere bezitter van een getuigschrift 

van zedelijkheid en bekwaamheid, in welk gewest dan ook verkregen, 

door het geheele rijk onderwijs mocht geven. 
De onevenredigheid in de begeving van ambten toonde hij duidelijk 

aan, na deze typeerende inleiding: 
"Wanneer de Katholijk dezelfde regten, dezelfde aanspraak op eer 

en voordeelige ambten doet gelden als de Protestant, is hij dan oproer

zuchtig ? Verspreidt hij dan het verderfelijke zaad van tweedragt ? Ik 

weet het, dit poogt men in afgelegen gewesten tegen hem in opspraak 

te brengen, om hem te doen zwijgen, zood ra hij klagten aanheft over 

de ongelijke begunstiging van de Protestanten. Indien de Katholijk 

gedwee en lijdzaam alle lasten draagt; indien hij zwijgt, roept men 

hem uit voor een braaf en vreedzaam burger. Maar nauwelijks verheft 

hij zijne stem tot handhaving zijner staatkundige regten, of hij wordt 

onrustig, wat zeg ik? oproerig. Zoo schreeuwt men in de land
provinciën. Dan, het was mij tot heden toe onbekend, dat dit weerklank 

vond in het verlichte Holland: j a zelfs in deze achtbare Vergadering. 

Dit zal den katholijk echter niet wederhouden om, met een vreedzaam 

en bedaard gemoed, maar met een ernstig gevoel van zijn regt, langs 

den grondwettigen weg, altijd en overal zijne aanspraak op gelijkheid 

voor de wet te doen gelden". 
Hoe het ijveren door verscheidene R.K. voor een meer radicale 

grondwetsherziening, hoe hun steunen van den liberalen grootmeester 

THORBECKE verbonden was mèt en wellicht voortvloeide uit hun 

bijzondere godsdienstige verlangens, is op te maken uit het protest, 

dat de Catholijke Nederlandsche stemmen hooren deden "tegen het 
ontbreken van wij zigingen, waarbij volledige godsdienstvrijheid en 
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vrijheid van onderwijs uitdrukkelijk erkend worden, en tegen het ont
breken der constilutioneele waarborgen door welke die vrijheden tegen 
volgende mogelijke misbruiken worden verzekerd". 29) 

In dezelfde lijn ligt de instemming waarmede de Noord-Brabander 
uit de liberale Amhemsche Courant overnam: 

"Zucht naar waarborgen voor godsdienstige belangen versterkte de 
zucht naar vrijzinnige staatsbepalingen bij de leden uit Noord-Brabant". 

Zooals trouwens ook reeds in het bovengenoemde veelbesproken 

artikel van den Noord-Brabander geschreven werd, "dat ministeriëele 

verantwoordelijkheid en regtstreeksche verkiezingen de éénige waar

borg zijn voor ware vrijheid en constitutioneel Regt". 

Men zag voor feitelijke rechtsgelijkheid sterkere waarborgen in ver

meerdering van volksrechten dan in een autocratie soortgelijk aan die 
van WILLEM I of dan in een aristocratie. 30) 

* * 
* 

Met de troonsbeklimming van WILLEM Ir begon voor de R.K. in 

Nederland een nieuw tijdperk. Was WILLEM I steeds vol argwaan 

tegenover hen en beducht voor de vrijheid van hun organisatie, zijn 

zoon en opvolger had groot vertrouwen in hen en bevorderde hun 
streven naar vrijheid, waar hij maar kon. 

Vooral zijn veelvuJidg verblijf in Noord-Brabant in de jaren 1830-
1839, toen hij veel goeds van de vooraanstaande Roomschen en van de 

Roomsche bevolking ondervond, deed hem het leven en streven der 
Roomschen met een vriendelijker oog gadeslaan. 

En de warme vriendschap, die hij, nog kroonprins, sloot met den 

Tilburgschen pastoor J. ZWIJSEN, vermeerderde nog zijn sympathie 

Voor de Roomschen, die hij voor zijn trouwste onderdanen hield. 

De Roomschen verwachtten veel van den nieuwen koning, al be

grepen zij, dat hij met het oog op "de groote Protestantsche partij" 

voorzichtig zou moeten zijn bij de wegneming hunner grieven. 

Reeds op den dag van zijn plechtige inhuldiging gaf WILLEM Ir 
blijken van zij n den Roomsehen gunstige gezindheid door twee besluiten, 

waarvan het eene de kloosters van Noord- Brabant geheel vrijliet om 

nieuwe leden in hun "samenlevingen" aan te nemen, en het andere het 

klooster der Redemptoristen te Wittem in Limburg, tijdens het voor

loopig Belgische bestuur gesticht, als gewettigd erkende. En nog op 

denzelfden 28 November 1840 werd de eenige bisschop "in partibus 
A. SI.3-m. VI 16 
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infidelium" Mgr. VAN WIJCKERSLOOTH vereerd met het commandeur

schap van den Nederlandschen Leeuw. 
Van de uitvoering van het in 1827 gesloten concordaat moest door 

den Koning worden afgezien tengevolge van den storm van verzet, die 

daartegen uit Protestantsche kringen losbrak. 
Noord Brabant en Limburg kregen echter tezamen 4 bisschoppen 

"in partibus infidelium" en Oost Indië en Curaçao ontvingen ook elk 

zulk een "wijbisschop". 
De klachten over de bemoeizucht van het Departement van R.K. 

Eeredienst leidden tot het ontslag van den Secretaris-Generaal CHARLES 

VAN DER HORST, een volijverige Roomsche, maar volgens de aarts

priesters te eigenlievend en te veel geneigd de "geestelijkheid" onder 

zijn voogdijschap te plaatsen. 31) 

Door het besluit van 31 Maart 1842 waarbij aan den Directeur

Generaal voor de zaken van den R.K. Eeredienst de titel en rang van 

minister van Staat, en daardoor zitting in den Raad van ministers 

verleend werd, kregen de Roomschen nu ook een steun in dat hooge 

kapittel. 
En deze stem werd van groote beteekenis door de spoedige benoe-

ming tot het geëleveerde ambt van den bij de R.K. algemeen hoog

geachten VAN SON. 
In 1842 werd Staatsraad BORRET benoemd tot Gouverneur van 

Noord-Brabant. Met hem verdween nóg een Roomsch lid uit den 

Raad van State. In de vacatures werden twee R.K. benoemd, waartegen 

weer verzet rees van Protestantsche zijde. 32) 

* * 
* 

Intusschen had de Koning ook inzake het onderwijs zich niet on

betuigd gelaten. 
Toen, nog onder WILLEM J, LE SAGE en de Noord-Brabander met 

het oog op de Grondwetsherziening de Roomschen opwekten tot een 

nieuwe petitiebeweging, had de Regeering aan de R.K. kerkvoogden ver

zocht zulk een actie te voorkomen door zelf een adres in te dienen. 

In het adres van 29 Mei 1840 vroegen de kerkvoogden onbewimpelde 

erkenning van vriiheid van onderwijs in de nieuwe Grondwet of in 

ieder geval bevoegdheid tot het oprichten van eigen scholen, zulks ook 

ter wille van de volledige vrijheid van godsdienst. 

31 Juli 1840 zonden Gedeputeerde Staten van Noord Brabant in 
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opdracht van de Provinciale Staten een stuk aan den koning, waarin 

zij klaagden over het overwicht van Protestantsche schoolopzieners 

en onderwijzers in hun R.K. gewest en waarin zij voor zich zelf 

vroegen invloed op de benoeming en het ontslag van onderwijzers. 

tenzij aan de kerk bevoegdheid zou worden verleend tot oprichting van 
eigen scholen. 

Reeds 12 November 1840 (7 October had de troonsafstand van 

WILLEM I plaats) benoemde WILLEM IJ bij K. B. een commissie om 

de klachten van de Roomsche kerkvoogden en de Gedeputeerde Staten 

van Noord-Brabant te onderzoeken. Twee van de zes leden waren 

Roomsch-Katholiek, namelijk Mgr. VAN WIjCKERSLOOTH en het Eerste 

Kamerlid A. VAN HUGENPOTH TOT AERDT. Ook GROEN VAN PRINSTERER 
was lid. 

Ter nadere toelichting van de bezwaren der Roomschen werd door 

den "wijbisschop" DEN DUBBELDEN 31 December 1840 een aanvullend 

adres gezonden, waarin vooral voorbeelden werden genoemd van het 

opdringen door de schoolopzieners van Protestantsche onderwij zers 

aan Roomsche gemeenten, zooals aan Germonde, waar slechts één 
Protestant was, namelijk de onderwijzer. 

Aan den strijd voor de vrijheid van onderwijs namen nu ook de 

Roomschen van boven den Moerdijk levendig aandeel, ja, in den 

persoon van den scherpzinnigen, ijverigen, tadvollen J. F. VAN VREE, 

(directeur van de R.K. onderwijsinrichting te Katwijk, later president 

van het seminarie van Warmond en vervolgens in 1853 bisschop van 
Haarlem), namen zij zelfs de leiding. 

Er was veel te verrichten in verdediging en aanval. 

Terstond na de instelling der onderwijs-commissie kwamen de voor

standers van het openbaar-onderwijs-monopolie in heftige actie. De 

maatschappij tot Nut van 't Algemeen diende een verzoekschrift in. 

Eveneens de Senaten der Universiteiten. Van verscheidene scherpe 

geschriften, die het bestaande stelsel prezen en de vrijheid van onder

wijs verwierpen, moet vooral genoemd worden de Open brief aan 
Groen van Prinstcrer van den Leidschen Professor SIEGENBEEK, die 

vele jaren mede met het schooltoezicht was belast geweest. 

Van het Seminarie te Hageveld schreef hij, dat "de domheid daar
door in het Katholieke Kerkgenootschap georganiseerd was." 

Dat deed den Hageveldschen Professor BROERE naar de pen grijpen. 

Hij was een wijsgeerige geest, die veel bijgedragen heeft tot de 
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versterking van de positie der Roomschen. SCHAEPMAN noemde 

hem later "den onsterfelijken leeraar, den koning onzer wetenschap". 

In December 1840 verscheen van zijn hand de brochure: "De brief 
van den hoogleeraar !vI. Siegenbeek aan den heer !vIr. Groen van 
PrÎnsterer toegelicht." 

Kenmerkend is de volgende aanspraak aan SIEOENBEEK gericht: 

"Er is eene zekere partij, tot welke gij behoort, die de Katholieken 

als Helotes zouden willen gebruiken, en door wier toedoen zij zoo 

lang van al wat aanzien, invloed of vermogen heeft, werden uitge

sloten; hen, die men beroofd had en ten allen tij de heeft onderdrukt, 

acht men goed genoeg om in hunnen burgerlijken of nog lageren kring 

te arbeiden en op te brengen, en dan noemt men zich aanzienlijken 

des lands en zegt: Roomschen, wat zijt gij arm! Hen weert men overa; 

uit alle bedieningen en plaatsen van aanzien en zegt: Roomschen wat 

zijt gij gemeen! Hen belet men, op de alleronrechtvaardigste wijze, 

scholen en instellingen tot hunne geestbeschaving op te rigten, en 

zegt: Roomschen, wat zijt gij dom!" 
Ook de stichter van Hageveld, de Luiksche bisschop VAN BOMMEL, 

mengde zich in den strijd met zijn Brief ... aan den hoogleeraar 
!vIatthijs Siegenbeek. 

Februari 1841 deed deze kerkvorst verder een Kort Begrip ver

schijnen van zijn in België, Frankrijk en Nederland geruchtmakend 

werk Exposé des vrais principes sur l'instruction publique. 
Hij bepleitte daarin vrijheid van onderwijs en vroeg niet alleen 

afzonderlijke, maar zelfs " - waarom niet? - naar evenredigheid 

der bevolking ook bezoldigde scholen". 
In een drietal brochures, die een heldere uiteenzetting gaven van 

den stand en de door hem gewenschte toekomst van het onderwijs 

rekende VAN VREE met den Leidschen hoogleeraar af. 

Uit een en ander bleek, dat de Roomschen zich niet meer straffeloos 

lieten beleedigen en dat zij hun man stonden ook tegenover professoren 

van de Rijksuniversiteiten. En zoo groeide weer het zelfvertrouwen 

en werden meerderen opgewekt tot deelname aan den strijd. 33) 

* * 
* 

Mgr. VAN WIJCKERSLOOTH diende bij de onderwijs-commissie in 

een vooral door VAN VREE saamgesteld Ontwerp van Ampliatiën en 
Alteratiën op de Reglementen, de verordeningen en de instructie der 
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wet van 3 April 1806 en de algemeene schoolorde van 23 Mei 1806, 

met een Memorie van Toelichting eveneens van de hand van VAN VREE. 

VAN VREE ging uit van de gedachte: de wet van 1806 is niet slecht. 

Het komt er vooral op aan, dat de reglementen in overeenstemming 

worden gebracht met wet en Grondwet en maatregelen worden ge

troffen voor een behoorlijke toepassing. 

Erkend moet worden de bevoegdheid tot oprichting van eigen 

scholen, met eigen toezicht, onder waarborgen aan den Staat 1 0. voor 

het gehalte van het onderwijs en 20. tegen een overdadige vermeerde
ring van het aantal scholen. 

Zorg moet worden gedragen, dat van de gemengde school al het 

godsdienst-kwetsende wordt geweerd. 

Mogelijkheid tot dispensatie van vergelijkende examens moet worden 
opengelaten. 

Ook in 't belang van de rust van het land moet aan de R.K. be

vrediging op onderwijsgebied worden gegeven. 

Tot zoover VAN WIJCKERSLOOTH-VAN VREE. 

De helft der commissie van zes was echter beslist tégen de vrijheid 

van onderwijs. 

De hoogleeraar KIST bestreed in een schriftelijke beoordeeling 

o. m. uitvoerig de stelling: De kinderen moeten ook ter gelegenheid 

en door middel van het onderwijs op de scholen tot godsdienstige 

menschen gevormd worden. 

De godsdienstige opvoeding behoorde, volgens hem, bij het huiselijk 

en strikt-godsdienstig onderricht behartigd te worden. 

VAN VREE antwoordde daarop in een schriftelijk verweer, door 
VAN WIJCKERSLOOTH ingediend: 

"dat de Katholieken het toepassen der scheikunde op de opvoeding 

niet goed keuren; dat zij van meening zijn, dat huis, school en kerk, 

ouders, onderwijzers en Godsdienstleeraars in een onafscheidelijk 

verband tot elkaar staan; zij keuren het niet goed, wanneer men, 

door zulke scheidkundige operatiën de beste bestanddeelen uit het 

onderwijs wegneemt en het eindelijk tot een zouteloos weten simpli

ficeert. Evenmin keuren zij het goed, dat men door een nieuwerwetsche 

mengkunde, kinderen van allerlei geloofsbelijdenis in de school als 

in ecnen vijzel tot belijders van een ik weet niet welk algemeen 

Christendom wil zamen stampen." 

De drie voorstanders van het bestaande schoolstelsel waren wel 

,.1 I 
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bereid aan bepaalde bezwaren der R.K. tegen de gemengde school 

tegemoet te komen. Zoo werd in het Rapport der Commissie aange

drongen op evenredige vertegenwoordiging in de Provinciale School

commissies, op de verpliclzting van schoolopzieners om overal een 

plaatselijk schooltoezicht in te stellen, waarin de geestelijken der ver

schillende gezindten naar evenredigheid zouden vertegenwoordigd 

zijn, op het overdragen van de bevoegdheid der Gouverneurs in 

onderwijszaken aan het Provinciaal Bestuur, op maatregelen tegen 
voor R.K. aanstootelijke lees- en leerboeken, waartoe werd aanbevolen 

een algemeene commissie van geestelijken uit verschillende gezindten om 

de boekenlijst te herzien, op verbod om het kosterschap onafscheidelijk 

aan het onderwijzersambt te verbinden, op onpartijdigheid der school

opzieners bij vergelijkende examens, op een bepaling, dat een weigering 

tot oprichting van een bijzondere school alleen om "zeer gewigtige rede

nen" mocht geschieden en dat beroep op den koning zou openstaan. 

Tegen meerdere vrijheid van onderwijs ontwikkelde de helft der 

commissie verschillende bezwaren, waarvan we noemen: 

le. dat een groot gedeelte van het Nederlandsche Schoolwezen 

dan van Rome uit zou bestuurd worden; 

2e. dat onbepaalde vrijheid zelfs bij de Roomschen nog grooter 

ontevredenheid zou teweegbrengen, daar dezen dan èn hun eigen 

scholen èn de openbare zouden moeten bekostigen. (Merkwaardig dat 

men hier reeds een voorgevoel had van de financiëele gelijkstelling 

als noodzakelijke consequentie van de vrijheid van onderwij s). 

De beide R.K. leden der Commissie dienden elk een afzonderlijke 

nota in. Naast enkele verschilpunten waren zij het eens in de hoofd

zaak van vrijheid tot het oprichten van eigen scholen, die daarna 

aan het gouvernementeele toezicht zouden zijn onderworpen. 

19 Januari 1841 werd het Rapport met de afzonderlijke nota's -
ook één van GROEN - bij den koning ingediend. Deze had gaarne 

een royale bevrediging van de R.K. willen geven en zag zich nu reeds 

aanstonds daarin ernstig belemmerd door het Rapport, dat ongetwijfeld 

de in het land heerschende zienswijze weergaf. 

De verschillende voorgestelde kleine tegemoetkomingen trokken den 

koning niet aàn en zoo duurde het tot 2 Januari 1842 eer een Koninklijk 

Besluit met betrekking tot deze materie verscheen. 

Artikel 1 droeg de bevoegdheden der Gouverneurs op onderwijs
gebied aan de Gedeputeerde Staten over. 
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Ook overigens waren de op pag. 246 genoemde voorstellen over

genomen en nog eenige soortgel ij ke bepalingen waren daaraan toe

gevoegd, maar in plaats van een bindend karakter te dragen, werden 

de voorschriften door het telkens herhaalde "zooveel mogelijk", 

"billijk" en "behoudens alle verkregen rechten" veelszins van kracht 

beroofd. En dit was dan een besluit, dat blijkens zijn considerans 

waarborgen moest geven tegen elke, met den geest der wet strijdige 
toepassing. 

Artikel 6 liet bij weigering door een plaatselijk bestuur van een 

vergunning tot oprichting van een lagere school beroep open op het 

Gedeputeerd Bestuur, niet op den Koning, zooals de commissie had 

gcwenscht en bij de bekende gezindheid van WILLEM 11 voor de 

Roomsehen veel gunstiger zou zijn geweest. 

Een volgend artikel hield in dat voor de benoeming van onder

wijzers "bij nagenoeg gelijke bekwaamheid en verdere geschiktheid 

der candidaten" zooveel mogelijk zou gelet worden op hunne gods

dienstige gezindheid in verband met die van de meerderheid der 
bevolking. 

In artikel 11 werd het onderwijs in het leerstellige van eenig kerk

genootschap opnieuw verboden. Op uitdrukkelijk verlangen van den 

koning was de bepaling toegevoegd, dat dagelijks de localen der open

bare scholen één uur voor de bedienaren der verschiIIende gezindten be

schikbaar zouden worden gesteld voor het godsdienstonderricht. 

Natuurlijk waren de Roomsehen door dit Besluit, dat geen vrijheid 

voor de oprichting van eigen scholen bracht en met betrekking tot de 

verbetering der gemengde scholen zoo halfslachtig was, volstrekt niet 
bevredigd. 

Op artikel 10 hadden de kerkvoogden vooral aan te merken, dat 

het de beslissing over bezwaren van godsdienstigen of moreelen aard, 

door geestelijken tegen leerboeken ingebracht, in hoogste instantie 

niet aan de kerkelijke overheid liet, maar aan de Provinciale School

commissie opdroeg. 

Toch wilden de Roomsehen vooral ten opzichte van artikel 10 doen, 

wat de hand vond om te doen. Maar daarbij stuitten zij op de dubbel

zinnige ministeriëele circulaire, die het K. B. vergezelde en op de 

tegenwerking van de onderwijsmannen van hoog tot laag, die door 

de besturende colleges maar al te weinig van hun plicht tot nakoming 
van het K. B. doordrongen werden. 
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Niettemin nam het door de Roomschen bijzonder gelaakte Bijbelsch 

onderricht in Protestantschen geest geleidelijk af. Dit deed weer de 

afkeer van de gemengde school bij de orthodoxe Protestanten groeien 

en hun verlangen naar vrijheid van onderwijs toenemen. En "ook op 
het Katholiek Program bleef deze eisch nummer één". 34) 

* * 
* 

De troonbeklimming en de eerste regeeringsdaden van WILLEM 11, 

wiens bijzondere sympathie voor de Roomschen bekend was, ver

meerderde nog de bezorgdheid van velen in den lande, die reeds 

ontstemd waren over het forsch geluid van Roomsche kamerleden en 
persorganen. 

Men schreef pamfletten tegen het Roomsche gevaar, men richtte 

geheime genootschappen op ter bevordering van het Protestantisme 

door stoffelijke middelen tegenover de dreigende Roomsche over

heersching: Unitas, Phylacterion, Welstand, Tuenda, Christelijk Hulp

betoon (het kamerlid VAN DAM VAN ISSEL T was de groote stuwkracht 

van deze genootschappen). 

In bladen als De Tijdgenoot van J. DE BOSCH KEMPER, richtte men 

zich niet het minst tegen "De Roomsche Propaganda" op politiek 

gebied, waartoe de weinige strijdbare Roomschen werden gerekend, 

terwijl de groote meerderheid voor welgezind en verdraagzaam werd 

gehouden. De Evangelische Kerkbode, onder het peetvaderschap van 

eenige professoren als HOFSTEDE DE GROOT en A. DES AMORIE VAN DER 

HOEVEN en eenige predikanten, bewoog zich meer op kerkelijk gebied 

om te waarschuwen voor "Nederland's vijanden", de "Ultramontanen 

of Overbergschen, dat is Over-Alpischen of Italianen, of priesterpartij, 

parti-prêtre, propaganda of Jezuïeten", te "onderscheiden van de 

Roomsche Kerk; zij is een partij in die Kerk". 

Het hartstochtelijk verweer van LE SAGE in de Catholijke Stemmen, 

clat aan tegenstanders een dankbaar object van critiek bood, was 
velen Roomschen niet fijn genoeg. 

Tegenover het professoren- en predikantenblad De Evangelische 
Kerkbode was er dringende behoefte aan een hoogstaand tijdschrift, 

voornamelijk door R. K. geestelijken en vooral door seminarie

professoren geredigeerd. Tegenover de poging om den koning af te 

trekken van zijn Roomsche onderdanen, wilde men stellen een onder

nemen, dat de band met hem zou bevestigen. 
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Tegenover de voorstelling, dat er twee zeer verschillende groepen 

in de Roomsche kerk waren, poneerde het prospectus van het nieuwe 

tijdschrift De Katholiek: "onderwerping en kinderlijke gehoorzaam

heid, in kerkelijke zaken, aan het Hoofd der kerk is bij alle katholieken, 

ook van Nederland, niet de leus eener factie, maar de uitdrukking, 
de standaard van hun geloof." 

En verder luidde het fier, maar niet zonder overdrijving: 

"Waaraan zouden zij" - de Roomschen - "zich blootstellen, 
indien zij, ruim twee vijfde gedeelte van de bevolking des rijks en 

zeker de talrijkste der daarin bestaande gezindheden, zich zonder 

verdere tegenspraak, openlijk vijanden des vaderlands lieten noemen? 

Zij zouden vergeten, wat zij aan de godsdienst en aan het vaderland 

verschuldigd zijn; zij zouden de regten, hun bij de Grondwet gewaar

borgd, onwaardig wezen; zij zouden de minachting hunner geloofs

genooten in andere landen, mogelijk zelfs die verachting verdienen, 

waarin hen hunne bestrijders in Nederland pogen te brengen. Uit het 

besef dier regten en pligten is het plan van dit maandschrift ontstaan als 

een der geschiktste middelen tot derzelver handhaving en vervuIling." 

De godsdienstige vragen zouden den voorrang hebben, maar niet 

vergeten zouden worden die rechten "wier bescherming van staats

wege door de Godsdienst gevorderd kan worden, als hare vrije uit

oefening, de onafhankelijkheid harer hiërarchie, haar invloed op 
opvoeding en onderwijs". 

In Januari 1842 verscheen het eerste nummer van De Katholiek 
met het bekende devies Vindicamus hereditatem nostrorum: Wij hand

haven het erfdeel onzer vaderen. BROERE opende met een artikel over 

De toestand van het Protestantisme, waarvan hij den naderenden 
ondergang voorspelde. 

Rechtstreekschen invloed op politiek terrein had het nieuwe tijd

schrift door zijn goed gedocumenteerde artikelen over het onderwijs, 
het recht van placet enz. 

Indirecte beteekenis op staatkundig gebied had De Katholiek door 

de bezieling, die op de Roomschen uitging van hun wetenschappelijke 

periodiek, die zich mat en meten kon met vooraanstaande organen 
van andere richting. 

Een buitengewonen steun in de politieke opvoeding der Roomschen 

kreeg De Katholiek in het 17 Juni 1845 opgerichte dagblad De Tijd, 
dat eerst in Den Bosch, doch spoedig in Amsterdam verscheen mei 
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als eigenaar en persoonlijk verantwoordelijk redacteur de bedachtzame, 
zakelijke SMITS, die als priester slechts met moeite van zijn superieuren 
verlof ontving om zich geheel aan de journalistiek te wijden. In 1846 
werd de vurige, veelzijdige medicus J. W. CRAMER mederedacteur. 

Het blad stelde zich ten doel om de R.K. op te wekken, de wettelijke 
gelijkheid in rechten niet door vreesachtige moedeloosheid tot een 
doode letter te laten worden, maar ze met geduld en volharding tot 
feitelijke gelijkheid te doen uitgroeien. 35) 

* * 
* 

Ondanks veel meeleven kwam het bij de Roomschen onder de re
geering van koning WILLEM 11 niet tot een duurzame, krachtige, 
politieke actie. Toen op de eerste voor de Roomschen gunstige 
regeeringsmaatregelen en de meerdere blijken van bewustwording bij 
het R.K. volksdeel verscheidene vooraanstaande "Protestanten" fel 
hadden gereageerd, had de groote meerderheid der R.K., nog altijd 
schuchter, met vele aanzienlijken zich angstvallig teruggetrokken, mede 
uit vrees voor groote stoffelijke schade van de zijde van "de meerder

heid van getal, maar vooral van intellect en kapitaal". 
Maar ook de vrijmoediger geesten toomden zich in. In de Kamer 

waren zij wel versterkt door de vervanging van de vroeger genoemde 
VAN DE MORTEL, DE LA COURT en VAN MEEUWEN door de krachtiger 
en onafhankelijker figuren van MUTSAERS, INGENHOUSZ en den ouden 
LEOPOLD VAN SASSE VAN IJSSEL T. Doch tegenover WILLEM Ir was, 
anders dan tegenover WILLEM I, iedere actie allereerst overbodig, 

omdat de koning uit eigen beweging de Roomschen zoovee! mogelijk 
goed zou doen, en daarbij zelfs schadelijk, omdat daardoor aan het 
hoog-oplaaiend antipapistisch vuur, hetwelk den vorst belemmerde in 
zijn streven, nieuw voedsel gegeven zou worden. 

De meeste R.K. kamerleden, ook die in 1840 zoo heftig geageerd 
hadden voor een vèrstrekkende Grondwetsherziening, waren nu gekant 
tegen een voorstel daartoe van de zijde van de volksvertegenwoordiging. 

Ven een herziening en dan geen onbeteekenende als in 1840 waren 
zij ook nu op zichzelf niet afkeerig. Maar zij wilden den koning niet 
onaangenaam zijn en daarom wilden zij wachten. Den vorst ver
trouwden zij, terwijl zij van de publieke opinie noch van de Kamer 
iets goeds voor de rechten en belangen der R.K. hadden te hopen. 

LEOPOLD VAN SASSE VAN IJsSEL T echter bleef aandringen op on-
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middellijke herziening. Zijn zoon LOUIS, die hem, na zijn overlijden 
op 21 Maart 1844, in de Kamer verving, was evenwel van een ander 
gevoelen. 

Het in Juli 1844 in de plaats van INGENHOUSZ gekozen lid Mr. 
L. D. STORM, dien men den "meest vrijzinnigen en trouwsten Thor
beckiaan onder de Katholieken" genoemd heeft, was weer vóór onver
wijlde herziening evenals de drie Limburgers, (w. o. Mr. M. P. STRENS) 

die een Grondwet, geheel buiten hen om tot stand gekomen, ten 
spoedigste wilden herzien. 

STORM behoorde ook tot de "negen mannen", die onder aanvoering 
van THORBECKE 10 December 1844 bij de Kamer een ingrijpend 
voorstel tot Grondwetsherziening indienden. 

Maar STORM vond bij de stemming van de Roomschen alleen 
STRENS met nog één Limburger aan zijn zijde, terwijl hijzelf bij de 
volgende kamerverkiezingen het veld moest ruimen, omdat men in 
Noord-Brabant niet van zijn meedoen met de liberalen gediend was. 

Was er in 1840 van een samenwerking van de R.K. met de liberalen 
sprake geweest, na dien trokken de Roomschen zich meer en meer terug 
in hun isolement, waarin telkens bleek, dat zij in hun streven naar 
vrijheid van godsdienst niet alleen de regeeringsgezinde conservatieven 
tegen zich hadden, maar ook van de liberale oppositie geen hartelijke 
medewerking ontvingen. 36) 

Duidelijk trad dit aan het licht in de placetkwestie, waarin de R.K. 
kamerleden voor het eerst als één man zich weerden. 

Reeds in 1842 hadden de R.K. kerkvoogden, met krachtigen steun 
van de R.K. kamerleden, vooral door hun invloed bij den koning, 
bewerkt, dat een door den minister VAN HALL voorgestelde bijzondere 
bepaling over de afkondiging van kerkelijke bullen niet in openbare 
behandeling kwam: het ontwerp 2e boek Wetboek van Strafrecht, 
waarin ze was opgenomen, werd geheel ingetrokken. 

De liberale .4rnhemsche en Vlissingsche Courant hadden verklaard 
in het placet, in het vereischte van koninklijke goedkeuring voor de 
afkondiging van pauselijke beschikkingen, geen schending der Grond
wet te zien. 

29 September 1846 ontving de tegelijk bescheiden en besliste 
minister van R.K. Eeredienst, VAN SON, van zijn collegq van Justitie 
een ontwerp van het Wetboek van Strafrecht waarin opnieuw het 
placet was opgenomen. 

, . 
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Door nota en brief en gesprek wist VAN SON het bij den koning, 

die hem in hooge eere hield, zóóver te brengen, dat het placet-artikel 
uit het ontwerp werd gelicht. 

Maar daarmede was de kwestie nog niet de wereld uit. 

De Algemeene Synode der Herv. kerk drong in een adres aan 

Koning en Kamer op het placet aan en de Evangelische Kerkbode 
schreeuwde moord en brand. 

De Roomschen kondigden met sterke woorden hun voornemen aan 

om met man en macht zich te verzetten tegen wederopneming van 

het placet-artikel. Men verwachtte hartstochtelijke en hatelijke Kamer

debatten. 

Gelukkig viel het nogal mee. 

Wel werden er, vooral door den fel antipapistischen VAN DAM 

VAN ISSEL T scherpe dingen gezegd aan het adres van Paus en geeste

lijkheid, wel verklaarden velen, dat zij het Strafwetboek in zijn geheel 

zouden afstemmen, indien het placet er niet in was opgenomen, wel 

kwamen van de eensgezinde Roomschen alIen op één na, en sommigen 

zelfs meermalen met kracht en klem voor de hun heilige zaak op, 

maar over het algemeen bleef toch de goede toon bewaard. 

De voorstanders achtten het placet noodig. In het belang van koning 

en land was het, om te grooten invloed van de "buitenlandsche macht" 

(den Paus) tegen te gaan. In het belang van de Roomschen was het, 

hen te vrijwaren voor de gevaarlijke keus van gehoorzaamheid aan 

het geestelijk of aan het wereldlijk gezag. 

De Roomschen bestreden het placet als ten onzent niet bestaande, 

niet noodzakelijk, ongrondwettig, nutteloos bij de geldende drukpers

vrijheid, onmogelijk in een van bisschoppen verstoken en dus recht

streeks aan den Paus onderworpen deel van de R.K. kerk, nergens 

door een strafbepaling bekrachtigd, uitsluitend de 1.200.000 Roomschen 

grievend, de geestelijken zonder resultaat tot martelaren makend, de 

binnenlandsche rust verstorend. Door de enkele liberale tegenstanders 

van het placet als VERWEY MEJAN en LUZAC werden verschillende van 

deze argumenten overgenomen. 

Met VAN DAM VAN ISSEL T, KEMPENAER en ANEMAET, die tot de 

"negen mannen" behoorden, waren de meeste liberalen voorstanders 

van het placet, ondanks het beroep van LOUIS VAN SASSE VAN IJsSELT 

op hen, "die steeds aanspraken maken op vrijzinnigheid en consti

tutionaJiteit", om de vrees van vele R.K. te beschamen, "dat in een 
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nieuw staatsverdrag de verzekering van volkomene vrijheid van gods

dienst te vergeefs zoude worden gezocht". Een en veertig stemmen 

werden tegen den eersten titel van het Wetboek uitgebracht wegens 

het gemis van het placet in den tienden titel. Met de negen Roomsehen 
Waren slechts zes andersdenkenden vóór. 

De minister van Justitie stelde nu een nieuw artikel voor, waarin 

het placet was opgenomen, maar gewetenszaken en onderwerpen van 

kerkelijke tucht en leer werden uitgezonderd. VAN SON bleef den strijd 

volhouden en de kerkvoogden zonden één adres aan den koning en 

één adres aan de Staten-Generaal, dat zij eindigden met het woord: 

"men moet Gode meer gehoorzamen dan den menschen" . 

De Grondwetsherziening van 1848 stelde de behandeling van het 

strafwetboek op den achtergrond en bracht zelf de uitdrukkelijke ver
werping van het placet. 37) 

* * 
* 

Toen 9 Maart 1848 27 ontwerpen tot herziening der Grondwet 
waren ingediend, die door den wil van den koning en tegen den zin 

van meerdere ministers heel weinig vrijgevig waren, schreef De Tijd: 
"Inderdaad, de ministers hebben door hunne voorstellen het bewijs 

geleverd, dat zij als staatsmannen niet de minste aanspraak hebben 
op vertrouwen". 

"Hadde men de vrijheid, de leus onzer eeuw, aangegrepen, en 
gelegd ten grond van onzen Constitutioneelen staat, hadde men dien 

geschreven op den standaard en dien standaard in de koninklijke 

hand geplaatst, het huis van Oranje zou door duizende en duizende 

kreten zijn begroet ... De vrijheid zal het beproeven, zich een weg 
te banen uit de bevolking naar den Troon." 

De ministers kregen de schuld en de koning ging vrij uit! 

Toen 13 Maart de koning, onder den indruk van de revolutie in 

het buitenland en bevreesd voor binnenlandsche woelingen, dus vol

strekt niet van harte, den voorzitter der Tweede Kamer ontbood en 

zich bereid verklaarde voorstellen tot ruimere herziening van de Kamer 

in ontvangst te nemen, bracht hij zijn ministers, die hij volgens zijn 

uitdrukkelijke mededeeling in dit besluit niet gekend had, in een on
mogelijke positie. 

Maar De Tijd schreef: 

"Eere den koning, die zijn tijd en zijn volk begrijpt! Al te lang is 

" , 
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zijn ridderlijk hart geweld aangedaan, al te lang zijn zijne vrijzinnige 

inzigten miskend". 
"Het ministerie laat de teugels los; het geeft ze over aan wie ze 

nemen wil. Welk een gevaarlijke zwakheid". 
Stellig omdat van den koning de meeste tegemoetkoming aan de 

bijzondere R.K. wenschen te wachten was, was het blad van oordeel, 

dat de koning de zittende ministers moest vervangen door "populaire 

vrijzinnige leden" en dan zèlf door hen nieuwe voorstellen bij de 

Kamer moest indienen. 

Welk een "liberale" wind er woei door het Roomsche kamp, blijkt 

wel uit de beoordeeling, door De Tijd van 20 Maart gegeven, van 

de 17 Maart door den koning benoemde commissie ter voorbereiding 

van de Grondwetsherziening en ter advies voor de samenstelling van 

een nieuw ministerie. We lezen o. m.: 

"De Heeren Thorbecke, Luzac en Dirk Donker Curtius zijn mannen, 

die bewijzen hebben geleverd, dat zij de denkbeelden onzer eeuw, te 

gelijk met de behoeften onzer natie begrijpen. Vrij van vooroordeelen, 

verheven boven alle kortzichtige denkbeelden zijn zij mannen van 

wezenlijk verlichte en ordelijke vrijheid. De heer Storm staat naast hen 

zich onderscheidende door dezelfde verdiensten: maar daarenboven 

vertegenwoordigende het katholijk element in den staat dat hij even

wel en naar behooren, geene andere plaats geeft dan die, waarop het 

aanspraak heeft". 

STORM bleef trouw aan de zijde van THORBECKE, ook toen de andere 

Commissieleden hem tegenwerkten. 

VAN SON, die als minister van R.K. Eeredienst werd vervangen 

door LIGHTENVEL T, een niet "practizeerende" Roomsche, gaf voor zijn 

vertrek uit Den Haag ten behoeve van STORM een ontwerp van hetgeen 

de nieuwe grondwet ter verzekering van de godsdienstige vrijheid zou 

moeten bevatten: 

"De volkomen vrijheid van godsdienst wordt gewaarborgd. De staat 

oefent geen den mÎnsten invloed uit op de benoeming of aanstelling 

der kerkelijke overheden en leeraren. Hunne briefwisseling, evenals de 

afkondiging van alle kerkelijke akten is insgelijks vrij, behoudens de 

toepassing der strafwet, nadat een bepaald misdrijf zal zijn gepleegd. 

Het onderwijs is vrij. Dat door den staat te bezoldigen wordt geregeld 

bij de wet. Nota bene: Het regt van associatie niet te vergeten, met 

het oog op kloosterlijke instellingen". 
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Men hoopte deze wenschen zonder bijzondere actie vervuld te krijgen. 

Indien de liberalen of de grondwetscommissie echter de Roomschen in 

den steek lieten, "dan", zoo ried VAN VREE aan Mgr. ZWIJSEN "moeten 

wij met kracht voor den dag komen. Ons redmiddel wordt dan de 

vrees, die ons getal, en die voornamelijk de twee aan België grenzende 

provinciën inboezemen. Die vrees kan veel teweeg brengen, maar eerst 

in nood moet ze opgewekt of liever ten top gedreven worden." 

De Tijd formuleerde 21 Maart zijn vorderingen, eerst de zuiver 

Roomsche, daarna de meer algemeen politieke, welke laatste geheel 
"liberaal" waren. 

't Was al vrijheid waar de klok van De Tijd sloeg. ""Sinds de 

plotselinge "bekeering" van WILLEM II konden de Roomschen nu een

maal hun lang opgekropte liberale gevoelens vrij luchten - en men 

deed het naar hartelusf'" . Zoo schrijft een Roomsche deskundige. 

CRAMER verdedigde in een brochure Volksoppermagf het beginsel 

der volkssouvereiniteit en stelde den Paus voor als een voorstander 

van dat beginsel, waarover hij door zijn leermeester BROERE tot de 

orde werd geroepen en waarvan hijzelf in kalme dagen schreef: 

"Dat de algemeen aangeheven leus Vrijheid in alles en voor allen 
toch eigenlijk geen enkel uur onze leuze moest zijn". 

Maar ,,'t was de reactie op den staat van verdrukking, waarin de 

de katholieken van Nederland, in spijt hunner emancipatie in 1798, 
nu drie eeuwen lang geleefd hadden". 

Van 1 Februari tot 31 October publiceerde CRAMER in De Tijd 

statistieken van de achteruitzetting der Roomschen bij benoemingen. 

Zij waren het resultaat van een door hem ingesteld onderzoek, waaruit 

hem bleek, dat, terwijl onder de bevolking van Nederland de ver

houding van Roomschen tot niet-Roomschen was als 2 : 3, de ver

houding in de rijksambten was als 2 : 25, in de gewestelijke ambten 
als 2 : 15. 

SMITS schreef van uit Den Haag aan CRAMER: "Wij gaan denkelijk 

te schoon spel krijgen, om niet alle voorzichtigheid, dat is sluwheid 
te moeten gebruiken". 

Van de Kamer schreef hij: "Misschien zal zij te leiden zijn door 

intimidatie. Want de meeste leden zijn kapitalisten." 38) 

De liberalen hadden voor de doorvoering van hun staatsrechtelijke 

eischen tegenover de talrijke conservatieven den steun noodig van de 

R.K. Vandaar dat THORBECKE zelfs zeer bijzondere belangstelling 
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toonde voor de door STORM bepleite wenschen. En de "Katholieken 
hebben als één man begrepen, dat de gelegenheid om hunne volledige 

emancipatie te verwerven niet mocht worden verzuimd." (COLEN

BRANDER) . 
Zoo kon DE BOSCH KEMPER het herzieningsontwerp van de Com

missie terecht noemen "liberaal en katholiek". Het bevatte tot vreugde 

der Roomschen ook vrijheid van vereeniging, vrijheid tot het geven van 

onderwijs en meerdere vrijheid van godsdienst. Wat het laatste betreft, 

vooral waren de R.K. ingenomen met de bepaling: "De kerkgemeenten 

hebben de vrije keus harer leeraren en het regt van briefwisseling met 

hare hoofden, gelijk dat om hunne kerkelijke voorschriften af te 

kondigen, behoudens de verantwoordelijkheid volgens de strafwet". 

De liberale organen, ook die vroeger sterk gekant waren tegen de 

afschaffing van het recht van placet, keurden zonder voorbehoud het 

geheele ontwerp goed. 
Een door VAN VREE opgemaakt manifest werd in duizenden exem

plaren over het heele land verspreid. Het was vastgesteld door een 

vergadering van verscheidene vooraanstaande Roomschen, waarvan 

evenwel de meesten uit vrees hun namen niet gepubliceerd wilden 

hebben. 

In het stuk treffen vooral deze woorden: 
"Het plagt een overlevering in Nederland te zijn, dat de katholijken 

er niets waren; die overlevering had al haar invloed nog niet verloren, 

en wij leden de naweeën van derde halve eeuwen verdrukking. Daaraan 

moet nu voorgoed een einde gemaakt worden, de herziene Grondwet 

moet niet slechts uwe gelijke regten en vrijheden in ondubbelzinnige 

woorden erkennen, maar U ook voor het genot dier gelijkheid waar

borgen schenken. De tijd zelf komt U regt doen; zijn geest duldt het 

niet, dat gij daar langer als verstootelingen nederligt, de algemeene 

vrijheid en gelijkheid bevatte ook de Uwe ... " 
En dan wordt gewezen op het gemis aan bisschoppelijk bestuur en 

op de dreiging van het placet: 
"Gij kent de oorzaak, gij weet waarom men ten uwen aanzien aldus 

handelt, de heerschzuchtige kerkpartij, die zich de overhand heeft 

weten te verschaffen, wil geen ander dan een protestantsch Nederland 

erkennen en ziet U derhalve in weerwil van Uwe geboorte, in weerwil 

van Uw getal, in weerwil van de grondwet, niet als Nederlanders aan; 

gij zijt in haar oog geen staatsburgers." 
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Vervolgens wordt gewaagd van de poging om door de school de 
Roomschen te protestantiseeren, van den toeleg om hen van alle in

vloedrijke betrekkingen uit te sluiten en vooral van de geheime genoot

schappen, die de Roomschen willen boycotten. 

Aan het manifest werd een formulier voor een algemeen petitionne

ment toegevoegd, waarin men zich uitsprak voor al de vrijzinnige be

ginselen van het voorstel der Commissie, inzonderheid voor vrijheid 

van godsdienst, onderwijs en vereeniging, alsook voor rechtstreeksche 
verkiezingen. 39) 

* * * 
SCHIMMELPENNINCK, de nieuwe minister-president en NEPVEU, die 

het terstond door den druk algemeen gemaakte ontwerp der commissie 

anti-monarchaal achtten en vóór het recht van placet en tegen vrijheid 

van vereeniging en onderwijs waren, traden 13 Mei uit het ministerie. 

Denzelfden dag uitte De Tijd den wenseh, dat THORBECKE in het 

ministerie, waarvan DONKER CURTIUS nu de voornaamste figuur was, 
zou worden opgenomen. Dit geschiedde echter niet. DE KEMPENAER 

kwam aan het hoofd van Binnenlandsche Zaken. 

In het land werd heftig geageerd tegen het ontwerp, vooral tegen 

rechtstreeksche verkiezingen - volgens de Professoren VREEDE en 

HOFSTEDE DE GROOT bij lagen census leidende tot een slaafsch 

stemmen op gezag van volksleiders of geestelijken -, tegen vrijheid 

van godsdienst, met name tegen het anti-placet-artikel, tegen de vrij

heid van onderwijs en tegen het recht van ver~eniging. 

Men was beducht voor "de ontheffing der heerschzuchtige geestelijk
heid van alle toezicht der wereldlijke macht", voor de vrije hand van 

de geestelijkheid in de vorming van het opkomend geslacht, waarvan 

men twist en zedeloosheid en onkunde, ja 's lands ondergang ver

wachtte, en ook vreesde men voor de onbeperkte vrijheid tot het stichten 
van kloosters. 

Het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap en de Algemeene Syno

dale Commissie der Ned. Hervormde kerk gaven door hun hartstochte

lijk voorbeeld den stoot tot een uitgebreide petitiebeweging. 

Nu traden ook de Roomsche kerkvoogden voor het voetlicht. 16 Juni 

1848 publiceerden zij in De Tijd het adres van 1847 tegen het placet 

en kort daarop dienden zij een door VAN VREE gesteld, bezadigd adres 

bij den koning in, waarin zij voor de verschillende vrijheden opkwamen. 

I St. 3-m VI 17* 
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Een zeer belangrijk adres was ook opgesteld door den meest invloed
rijken "leek", den oud-minister VAN SON en allereerst in zijn woon
plaats Den Bosch ter onderteekening gelegd. Over geheel Noord
Brabant breidde dra onder zijn leiding de petitiebeweging zich uit. De 
anders zoo kalme VAN SON schreef vurige, opwindende artikelen met 
bedekte bedreigingen in Noord-Brabander en Tijd tegen de "domino
cratie" en voor de rechten der twaalf-honderd-duizend. 

In het ontwerp, door de Regeering ingediend, was wel uit vrees voor 
de kloosters het recht van vereeniging beperkt, maar de vrijheid van 
onderwijs werd gehandhaafd, het regeeringstoezicht werd niet uitge
strekt tot Hooger Onderwijs en het recht van placet bleef uitdrukkelijk 
buitengesloten. 

De grootendeels conservatieve Kamer, beducht voor het overslaan 
van de revolutionaire woelingen naar ons land, wilde blijkens het 
Voorloopig Verslag op veel punten toegeven. Ze wilde zelfs berusten 
in het niet-opnemen van het recht van placet, in het recht van ver
eeniging en in de vrijheid van onderwijs maar ... met zekere beper
kingen en, voor wat het laatste betreft, met groote waarborgen voor 
het behoud, en den voorrang van het openbaar onderwijs. 

In de Memorie van Antwoord verklaarde de regeering zich bereid tot 
opneming van het artikel: 

Het openbaar onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg 
der Regeering. 

Volgens het Algemeen Verslag der Kamer bleven vele leden meerdere 
beperking van het recht van vereeniging en vergaderingen, van het 
vrij belijden van godsdienstige meeningen begeeren en wenschten zij 
de verplichting om overal voldoende openbare scholen te stichten, uit
drukkelijk vastgesteld te zien. 

De ministerraad gaf op de genoemde punten meer of minder toe. 
Zoo werd de befaamde zinsnede ingelascht: "Er wordt overal in 

het Rijk van overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs ge
geven" . 

Prof. COLENBRANDER zegt daarvan: 

"Een combinatie van conservatieven en liberalen, combinatie, welke 
een sterk synodale kleur vertoonde, bevocht het artikel ten voordeele 
van de openbare school. Vrees voor Rome overwoog bij die be
slissing." 

Van Roomsehen kant werd verwacht, dat de meerderheid der Kamer 
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zich tenslotte, ondanks de gedane concessies, toch niet goedschiks met 

verschillende "liberale" en voor de R.K. gunstige veranderingen der 

Grondwet zou willen vereenigen. 

Daarom schreef VAN SON aan MUTSAERS: "donder, dat de ruiten 

rinkelen, de muren barsten en het gewelf krake; spuw vuur en vlam, 

dreig stoutmoedig met alles wat u voor den geest komt, zoo alleen 

zult gij op dit oogenblik Uwe provincie waardig vertegenwoordigen. 

Wij zijn op dit oogenbIik heeter en vuriger dan de Pruisen en Oosten

rijkers in Maart ... Houd er U van overtuigd dat er niets meer te 

winnen, maar alles te verliezen is met gematigheid... intimidatie 

alleen, schrik en anders niets ter wereld kan hen tot reden brengen ... " 

De behandeling in de Kamer viel echter den Roomschen mee. Alleen 

over het placet werden door VAN DAM VAN ISSEL T nog krasse woorden 

gesproken, waartegen de jonge VAN SASSE VAN IJSSELTen vooral 

MUTSAERS met kracht zich te weer stelden. Het einde was, dat de 

Kamer zich met 42 tegen 14 stemmen bij de afschaffing van het 

placet neerlegde. 
De Dubbele Kamer koos MUTSAERS tot derden Voorzitter. Ook hier 

werd nog even geprutteld tegen het anti-placetartikel. Door enkele 

Roomschen werd verder de hoop uitgesproken op een onbekrompen 

uitvoering der Grondwet o. a. inzake de distributie van waardigheden, 

ambten en bedieningen en ten aanzien van de vrijheid van onderwijs. 

STORM beriep zich voor zijn beweringen op zijn vriend THORBECKE, 

uit wiens pen hij "nimmer iets middelmatigs, veel minder iets ono0'r

deelkundigs zag hervoort k0'men". 

Met groote meerderheid werden de ontwerpen door de Dubbele 
Kamer aangenomen. Veertien October werd de herziene Grondwet 

afgekondigd. 

De Roomschen hadden de gelegenheid om meerdere grondwettige 

vrijheid te verwerven als één man gebruikt. En zij boekten als winst: 

verwerping van het placet, zoodat niets het vrije verkeer met Rome 

in den weg stond; verder het recht van vereeniging, dat de kloosters 

ten goede kwam, vervolgens meerdere mogelijkheid voor den vrijen 

uitbouw hunner kerkorganisatie en tenslotte erkenning van de vrijheid 

van onderwijs. 

Niet te vergeten is ook het voordeel van nauwere aaneensluiting 

der Roomsche Kamerleden en der Roomschen- in- het-land, in 1847 

reeds inzake het placet en in 1848 bij alle Roomsche belangen en ook 
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vrijwel over de heele linie der grondwetsherziening. Men was zoo een 

stap dichter gekomen bij de politieke eenheid. 

Veelbeteekenend voor een volledige verklaring van het jarenlang 

samengaan der Roomschen en liberalen onder THORBECKE is hetgeen 

een bekwame Roomsche penvoerder over de in 1848 onbevredigde 

wenschen schrij ft: 

"Tegen den zin van Thorbecke was den katholieken de processie
vrijheid onthouden, iets, dat zij altijd als een lacune in hun algeheele 

emancipatie zouden blijven gevoelen. Tegen den zin ook van Thor
becke waren de verschiIlende vrijheden met zoo behoedzame beper

kingen omgeven, dat alles vooral van den geest van uitvoering zou 

afhangen, niet het minst ook ten opzichte van het punt, waarop de 

katholieken geen grondwettelijken waarborg hadden kunnen krijgen, 

n.l. de evenredige ambtsbedeeling. Verwezenlijking in organieke wet 

en praktijk van wat de Grondwet hun bood, dat was de groote, maar 

moeilijke taak der katholieken in de toekomst." 40) 

* * 
* 

Met het oog op de verkiezingen van 1848 na de afkondiging der 

Grondwet, namen SMITS en CRAMER het initiatief tot de samenstelling 

van een Comité om den uitslag voor de Roomschen zoo gunstig 

mogelijk te maken. 
Dit Comité was van oordeel, dat de Roomschen naast conservatieven 

en liberalen een derde zelfstandige partij moesten vormen, die slechts 

in bepaalde gevaIlen onder zekere voorwaarden anderen zou steunen. 

Voor de eerste rechtstreeksche verkiezingen werd besloten, met eigen 
candidaten uit te komen, overal waar maar eenige kans op succes 

bestond en verder in de overige districten de candidatuur voor te 

staan van die liberalen, die door onderteekening instemming wilden 

betuigen met de bijzondere Roomsche politieke wenschen. 

De liberalen beseften, dat zij de Roomschen, die wel evenmin als 

zij en de conservatieven een vaste politieke organisatie bezaten, maar 

die toch door hun saamhoorigheidsgevoel een krachtige eenheid 

vormden, noodig hadden om bij de stembus de overwinning te behalen. 

De liberale clubs zochten daarom verbinding met de Roomsehen. 

Het resultaat was dat door het Roomsche Comité aan de Roomsche 

kiezers vijf en dertig liberale candidaten werden aanbevolen, die de 

gewenschte verklaring hadden gegeven. 
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Was de steunverleening wederzijdsch? In het Zuiden werden twaalf, 

in het Noorden drie Roomschen gekozen (Nijmegen, Twente), nergens 

met hulp van liberale stemmen. Maar de steun der Roomschen had 

aan de kamer een liberale meerderheid gegeven en had THORBECKE 

een zetel bezorgd. 

Weldra moest het ministerie DE KEMPENAER wijken voor de Kamer 

en 1 November 1849 trad THORBECKE op. De Roomsche Mr. H. VAN 

SONSBEEK werd minister van Buitenlandsche Zaken, terwijl ook de 

zaken van den R.K. Eeredienst hem werden toevertrouwd. De afzonder

lijke departementen van Eeredienst werden opgeheven tengevolge van 

de liberale leuze van scheiding van Kerk en Staat. 

* * 
* 

De Roomschen begonnen meer en meer te verlangen naar een 

normaal bisschoppelijk bestuur over hun kerk, wijl de abnormale 

bestaande organisatie groote bezwaren meebracht. 
De Tijd van 3 December 1850 en de Roomsche Kamerleden drongen 

er bij de Regeering op aan om uit te spreken, dat zij de normale 

organisatie der Roomsche kerk in Nederland naar vermogen zou be

vorderen. 12 December 1850 verklaarde minister VAN SONSBEEK, dat 

de Regeering zulk een organisatie wenscheIijk achtte en zooveel 

mogelijk daarin behulpzaam zou zijn. 

VAN SONSBEEK begon de voorbereidende werkzaamheden. 41) Toen 

de koning tenslotte zijn toestemming had gegeven, bracht het pauselijk 

hof groote vertraging, omdat het wilde vasthouden aan het concordaat 

van 1827, dat van weerszijden rechten gaf en verplichtingen oplegde, 

terwijl de regeering met afschaffing van dit Concordaat de organisatie 

geheel vrij aan Rome wilde overlaten. 16 October 1852 eindigden de 

onderhandelingen van de Regeering met het Vaticaan met de be

paling, dat het Concordaat door het feit zelf der herstelling van de 

bisdommen, waartoe de Paus geheel vrij mocht overgaan, zou ver
vallen. 42) 

Tegen het advies van de leidende geestelijkheid, gegeven met het 

oog op het verwachte verzet van de regeering, besloot Paus PlUS 

21 December 1852, dat Utrecht de zetel van den aartsbisschop zou 

zijn met Haarlem, 's Hertogenbosch, Breda, Roermond als bisdommen. 

Na een otticieuse mededeeling van den internuntius deed de regee

ring nog otticieuse pogingen om de keus van den aartsbisschoppelijken 
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zetel op Zwolle te laten vallen. 43 ) Paus PlUS hield echter voet bij 
stuk. Vier Maart verschenen de apostolische brieven waarbij de bis
schoppelijke hiërarchie in Nederland werd hersteld en Utrecht als 
zetel van den aartsbisschop werd aangewezen. De publicatie van 
's Pausen beslissing moest wachten tot na de vergadering van het 
consistorie van kardinalen. Zeven Maart 1853 had deze plaats en 
deelde de Paus in zijn allocutie het herstel der hiërarchie mede. 

Bijna gelijktij dig met de officiëele kennisgeving van het Vaticaan 
aan de regeering kwam De Tijd met de vertaling van de gedenk
waardige stukken. 

In de apostolische brieven wordt eerst gesproken van den bloei 
der kerk tot den tijd, dat de Paus in 1559 het Utrechtsch bisdom 
tot aartsbisdom verhief met 5 suffragaankerken ; "doch," zoo lezen 
we verder, "toen deze beminde wijngaard des Heeren, aldus nauwer 
overzien en met krachtige vestingwerken voorzien, de hoop gaf, van 
dagelijks grooter vrucht te zullen geven, was het te beweenen, dat 
niet zeer lang na dezen de vijandige mensch dien met alle macht 
heeft trachten te verwoesten, te schenden en te ontsieren. En voor
zeker, het is openbaar, hoevele en groote rampen en jammer de 
Calvijnsche ketterij aan die zeer bloeiende kerken heeft berokkend, 
en zoover ging het geweld en de overmoed der ketterij, dat de 
katholieke naam in dat land bijna scheen uitgebluscht en schier 
geenerlei middel overbleef om zoo groote verliezen te herstellen." 

Van het koninkrijk der Nederlanden werd, evenals in de allocutie, 
gewag gemaakt als van het Rijk van Holland en Brabant. 

In de allocutie gaf de Paus onder meer over het verleden ten beste: 
"Ach, dat op die getrouwe volken nimmer waren ingestroomd de 

vijanden van den Katholieken godsdienst, die door hunne streken 
alles hebben gepoogd om de volkeren dier landstreken van den katho
lieken eeredienst af te trekken." 

En over het heden heet het: 

"Wij hebben inderdaad opgemerkt, dat door Gods Gunst de katho
lieke godsdienst in dat koninkrijk met den dag toenam; dat het reeds 
zoo aanmerkelijk getal katholieken, die het bewonen nog aangroeide, 
dat des zelfs edelaardige koning vol welwillendheid en toegenegenheid 
was voor zijn katholieke onderdanen, kortom, dat de hinderpalen, die 
vroeger aan het welzijn van onzen godsdienst in den weg stonden, 
dagelijks minder werden en eindelijk geheel zouden verdwijnen; iets 



DE POLITIEKE ONTWIKKELING VAN DE ROOMSCH-KATHOLIEKEN 263 

waarop de geest van billijkheid en rechtvaardigheid, waarmede zij, 
die de zaken van dat Rijk beheeren en besturen, vervuld zijn, ons 
het vertrouwen inboezemt." 

Hoe reageerden de niet-Roomschen op dit alles? 

GROEN bleef bezadigd, maar hij en zijn volgelingen nog meer keur
den de wijze van invoering der bisdommen af en vooral de slappe 
houding van het ministerie. 

De antipapistische genootschappen riepen ach en wee en de politieke 
conservatieven profiteerden van de opgewekte hartstochten om den 
gehaten THORBECKE ten val te brengen. 

Heel het land kwam door de van Utrecht uitgaande April-beweging 
in rep en roer. Felle woorden werden in bladen en geschriften geuit 
aan het adres van Rome en THORBECKE. 

In veertien dagen tijds teekenden wel twee honderd duizend per
sonen verschiIIende petities. 

THORBECKE'S circulaire van 31 Maart aan de Commissarissen des 

konings in de provinciën, om tot kalmte aan te sporen, had geen 
resultaat, evenmin als de zakelijke uiteenzetting der regeering in de 

bladen van 11 April en weinig meer de herderlijke brief van de 
Algemeene Synodale Commissie der Neder!. Herv. Kerk. 

Het ministerie THORBECKE nam in de houding des konings bij ge
legenheid van de aanbieding op 15 April van een adres in Amsterdam, 

aanleiding om ontslag in te dienen, dat 19 April verleend werd. Op 
denzelfden dag reeds was het ministerie-VAN HALL gereed. 

Toen THORBECKE gevallen was, luwde de storm eenigszins. Nu 
achtte De Tijd het oogenblik van spreken gekomen. 

Om te doen gevoelen hoe diep de Roomsehen gekrenkt waren en waar
dóór hun afkeer van de "Protestanten" en hun sympathie voor THOR
BECKE diepen wortel schoot, laten we hier een uitvoerig citaat volgen: 

"Wij hebben lang gezwegen. Wij hebben eenige wilde volks
menners moeten laten huishouden in het goede Nederland. Wij hebben 
hen moeten laten lasteren en verguizen wat ons het dierbaarst was. 

We hebben Jezus Christus, in het H. Sacrament des Altaars, zien 
bespuwen door mannen, die hoog staan aangeschreven onder de 

Protestanten van Nederland. Wij hebben het zichtbaar Opperhoofd 
der Kerk, den innig geliefden PlUS IX, - een vorst daarenboven, met 
welken ons gouvernement betrekkingen van vriendschap en goede 

verstandhouding onderhield, - zien hoonen en beschimpen, alsof hij 

• + ~ 
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. de laatste en laagste der menschen ware. Wij hebben de een millioen 
tweemaal honderdduizend katholieken van Nederland genegeerd ge

zien als zonen van den vaderlandschen grond. Wij hebben, in honderd
tallen van bladen en pamfletten, hunne heiligste rechten ontkend en 
met voeten getreden gezien. Voor hen, zonder welken Nederland niet 
kan bestaan; voor hen, die, daar zij de meerderheid uitmaken in den 
landbouwenden en nijveren stand, Nederland staande houden, voor 
hen geen grondwet, geen gelijk recht! God weet wat wij bij dit alles 
geleden hebben. Het gekrijsch der woeste logen en lastertaal, waar
mee Nederland drie weken lang in beroering werd gebracht - om 
THORBECKE omver te werpen - voorwaar - wij waren evenmin 

daarvoor ongevoelig als de een millioen tweemaal honderdduizend 
katholieken van Nederland, waaraan een razende horde haar kwaad
aardigen haat zocht te koelen ... Wij hebben gezwegen! ! Hadden wij 

het niet gedaan ... burgeroorlog ware voor lang reeds losgebroken." 
In brochures verdedigden ALBERDINGK THYM, BROERE en NUYENS 

het goed recht der Roomschen. 

Middelerwijl werd op 26 April het besluit uitgevaardigd tot ont
binding der Tweede Kamer en tot verkiezing van een nieuwe Kamer 
op den 17en Mei, welke zou bijeenkomen op 14 Juni 1853. 

Dit besluit ging in de Staatscourant vergezeld van een voordracht 
van het nieuwe ministerie aan den koning, waarin het zijn programma 
ontwikkelde. 

In het regeeringsprogram stond te lezen, dat met inachtnemen van 
de Grondwet in meer behoudenden zin zou worden geregeerd; dat 

zooveel mogelijk het gekwetste gevoel der Protestanten zou worden 
bevredigd met vermijding evenwel van het opwekken van verbittering 
bij de Roomschen. 

De verkiezingen, die als gevolg der Kamerontbinding op 17 Mei 
plaats hadden, werden grootendeels beheerscht door de tegenstelling 
vóór of tégen Rome-THORBECKE, waarbij door de Aprilbewegers ook 
de tegenstelling geproclameerd werd: vóór of tégen Oranje. De uitslag 

van den strijd, waarin liberalen en Roomschen vereenigd optrokken, 
was, dat de liberalen zeventien zetels verloren, die ingenomen werden 

door conservatieven, anti-papisten en anti-revolutionairen. De laatsten 
zagen hun aantal van 3 tot 12 klimmen. THORBECKE was gevallen 
in Leeuwarden, Alkmaar, Leiden, Zwolle, Deventer en 's Hertogenbosch, 
gekozen in Breda en Maastricht. 
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Van den Paus kon het nieuwe ministerie alleen verkrijgen dat het 

eedsformulie~ van de Nederlandsche bisschoppen werd gewijzigd. 

De gewone zinsnede: 

"Ik zal de ketters, scheurmakers en tegenstanders van gezegden 
onzen Heer of zijne bovenbedoelde opvolgers zooveel in mijn ver

mogen is, vervolgen en bestrijden" werd weggelaten en later werden 
nog op verlangen der regeering aan het formulier toegevoegd de 

woorden: 

"Dit alles, en elk in het bijzonder, zal ik des te onkreukbaarder 

houden, hoe meer ik de overtuiging heb, dat daarin niets voorkomt, 

hetwelk zou kunnen inbreuk maken op de trouw, welke ik aan Zijne 

Majesteit den Koning der Nederlanden en zijn opvolgers op den 
troon verschuldigd ben." 

1 Juli werd door VAN HALL ingediend het tot bevrediging bestemde 

ontwerp van wet tot regeling van het toezicht op de kerkgenoot
schappen, dat ondanks een reusachtige petitiebeweging van Roomsche 

zijde, en krachtige bestrijding van liberalen en Roomschen in de 
Kamer, in het Staatsblad kwam, zij het ook gewijzigd. Het had niet 

veel te beteekenen. De hiërarchie bleef en de bisschoppen werden 

bezoldigd. De eenige preventieve bepalingen waren: verbod aan 

vreemdelingen om een kerkelijke bediening te aanvaarden zonder 

's konings toestemming; en het vereischte van goedkeuring voor de 

plaats van vestiging voor synodale vergaderingen en hoofden, die 

kerkgenootschappen vertegenwoordigen of besturen. Verder handelde 

de wet over titulatuur, ambtsgewaad, klokkengelui, enz. 

Hoe geheel naar het hart der Roomschen waren de woorden, door 
THORBECKE in zijn rede tegen het wetsontwerp gesproken: 

"De regeering zoekt in de wet die zij ons voorstelt een wapen tegen 
volkomen geoorloofde, onschuldige, onverdachte daden van kerkge

nootschappelijke vrijheid; zij keere de wapenen der publieke macht 

tegen hen, die zich tegen zoodanige daad uit onverdraagzaamheid 
of vQoroordeel verzettende, onrust wekken. 

"Het is tijd, en het vorig gouvernement heeft het als zijn roeping 
beschouwd, dat wij op politiek terrein voor het denkbeeld van een 

Protestantsche Natie het besef eener Nederlandsche natie in de plaats 

stellen. De toeleg én van het Gouvernement èn van de vertegenwoor

diging moet zijn, zedelijke eenheid en kracht op te bouwen. Deze wet 

daarentegen is, wat men zegge of verbloeme, ik spreek van har" 
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strekking, niet van de bedoeling der voorstellende regeering, eene 

kerkelijke partijwet; eene concessie aan godsdiensthaat en verdeeld

heid; eene concessie, die ik in het belang van mijn vaderland moet 

afwijzen." 
De Roomschen werden door al, wat er geschied was, te meer ver

bonden aan de liberalen en inzonderheid aan THORBECKE, en te meer 

afkeerig van hen, die zij voor bij uitstek Protestant hielden. 

Terecht zegt DE BRUYNE: 
"Een gevolg der Aprilbeweging, dat niet zoo spoedig uitgewischt 

zou zijn en voor de geheele volksgeschiedenis beteekenis zou ver
krijgen, is de verbittering door de houding hunner Protestantsche 

landgenooten opgewekt bij een groot gedeelte der Katholieken, die 

zich in die dagen niet alleen met smaad overladen zagen, maar ook 

in hunne zaken dikwijls ernstig nadeel hebben geleden en geen gunstig 

denkbeeld konden krijgen van de verdraagzaamheid der meerderheid 
van de bevolking." 44) 

* * 
* 

Overzien we de tot dusver bijeengebrachte gegevens, dan komen 

we tot deze slotsom: 

Na eeuwenlange verdrukking en achteruitzetting begeerden de 

Roomschen in ons land vóór alle dingen vrijheid van godsdienst in 

den ruimsten zin des woords en gelijkheid, niet alleen in naam, maar 

ook inderdaad. Was er ook verschil in de keuze der middelen, dàt 

was het ééne groote doel. 45) 

Van wie zij dit het meeste verwachtten, aan dezen gaven zij hun 
steun, ook al was er een groot onderscheid in beginselen. Zoo was 

hun sympathie en hun hulp in de 18e eeuw voor patriotten en om

wentelingsmannen, zoo waren ze in de eerste helft van de 1ge eeuw, 

vooral omstreeks 1830, 1840, en 1848 niet vrij van revolutiesmetten, 

zoo werden ze de bondgenooten van de liberalen. 

Het zijn de liberalen geweest en vooral THORBECKE, met wie ze in 

1848 de kerkelijke vrijheden hebben veroverd op de conservatieven. 
Aan THORBECKE hebben zij het hooggewaardeerde herstel der bis

schoppelijke hiërarchie te danken. 

Met de Thorbeckianen hebben zij in 1853 smaad en verguizing 

moeten verduren. Lief en leed heeft hen een tijdlang hecht ver
bonden. 46) 
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Afkeerig van de Puriteinsche levensopvatting en levenspraktijk 
voelden de politieke leidslieden der Roomschen zich ook in dit op

zicht het meest aangetrokken tot de liberalen, die het evenmin zoo 
nauw namen: 

"waren de liberalen in de dingen van het dagelijksch leven niet 
veel hebbelijker dan de steile reactionairen en Groenianen? En waren 
er door de langdurige en innige vereeniging niet veel persoonlijke 

sympathieën ontstaan, die blind maakten voor principiëele tegen
stellingen ?" 47) 

De strenge Calvinisten werden als de historische vijanden beschouwd 
en wie als "Protestanten" het verst van het onvervalschte Calvinisme 

zich verwijderd hadden en daartegen zelfs den strijd aanbonden, 
werden door de Roomschen reeds daarom minder gewantrouwd. 

""Van de calvinisten, "de vromen", zooals men zeide, met hunne 
steile begrippen en hunne voor ons zoo krenkende uitlatingen over 
veel wat onzen godsdienst betreft, moest men heelemaal niets hebben"." 
Zoo verklaren Roomsche historici. 

Dat de principiëele tegenstellingen en de daaruit voortvloeiende 

gevaren voor een samengaan met de liberalen door de overgroote 
meerderheid der Roomsehen niet scherp werd gezien, was echter niet 

het minst het gevolg van een tekort in verstandelijke kennis en geeste
lijke intuïtie. 

Ten tijde der Republiek was door den toestand van onvrijheid de 
opleiding der "geestelijken" dikwijls zeer gebrekkig geweest. Daarbij 
was hun getal veel te gering en zoo ontvingen de "Ieeken", die zich 
toch reeds met een steelsgewijze bearbeiding moesten tevreden stellen, 
slechts een minimale principiëele vorming. 

In de 1ge eeuw bleef door de telkens wisselende en daardoor on
zekere staatkundige verhoudingen en door de afwezigheid van een 
doeltreffende kerkelijke organisatie de voorbereiding voor het 
priesterambt veel te wenschen overlaten, evenals het geestelijk onder
richt der "Ieeken". 48) 

Eerst door het herstel der hiërarchie kwam er geleidelijk meer een
heid en vastheid en verheffing in het peil der principiëele ontwikkeling 
van voorgangers en volgelingen. De lang kwijnende Roomsche theo
logie beleefde weer een nieuwen bloei en toonde duidelijk de tegen

stellingen in de diepte van wat aan de oppervlakte trekken van gelijk
heid toonde. In 1860 stond men evenwel nog pas aan het begin van 
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de aëra en was de nawerking van het oude gebrekkige inzicht nog 
verre het sterkste. 

Zoo vóór als ná stonden intusschen de specifiek Roomsche belangen. 
zooals men ze zag, in aller schatting bovenaan. 

Dáárdoor werd ook bepaald het standpunt, dat men innam tegen

over de staatsrechtelijke vraagstukken als: de verhoudingen tusschen 
Kroon, Staten-Generaal en Kiezers. 

Omdat men onder de regeering van den autokratischen WILLEM 1 
meer heil zag voor de Roomsche belangen in een toenemende demo
cratie stonden de Roomschen, van wie stuwkracht uitging, in dien 
tijd vooraan in het vorderen van ministeriëele verantwoordelijkheid, 
rechtstreeksche verkiezingen e. d. Omdat men onder de regeering van 

den Roomschen-vriend WILLEM 11 voor de vervulling van de bijzondere 
Roomsche wenschen meer verwachtte van den vorst dan van het volk 
en de vertegenwoordiging, gevoelde men toen weer geen behoefte 
om de vroegere staatsrechtelijke eischen te doen hooren en was men 
gaarne den conservatieven koning ter wille. 

Dat in het algemeen de Roomschen in hun hart meer vooruitstrevend 
waren op staatsrechtelijk terrein, en grondwettige vermeerdering van 
volksinvloed begeerden, (ook al waren er steeds vooraanstaanden, 

die op zichzelf meer voor een sterk ovenvicht der kroon gevoelden), 49) 

stond in verband met hun overtuiging, dat op den duur van con
stitutioneele waarborgen ten behoeve van een ruime mate van volks

rechten voor hun bijzondere oogmerken nog het meest te hopen viel. 
Vandaar, dat zij bij de plotselinge koersverandering van WILLEM 11 

op eenmaal weer met groote kracht aandrongen op een herziening 
der Grondwet, waarin veel, tot dusver niet genoten vrijheden, aan 
het volk zouden worden toegekend. 

Bij alle actie waren het echter steeds maar enkelen, die met open 
vizier durfden strijden. De schrik voor de eeuwenlang ondergane be

jegening zat er bij de Roomschen diep in, ook bij vele vooraanstaande 
figuren. 

De Tijd en De Katholiek hadden een moeizame worsteling mede 
"tegen moedeloosheid en vreesachtigheid, tegen inertie en misplaatste 
lijdzaamheid, die onder den druk der vervolging bij de Katholieken 
tot een tweede natuur was geworden." "Men was zoo lang gewend 
geweest te duiken, dat men verleerd had, zich vrij te bewegen." 50) 

En het telkens fel oplaaiend anti-papisme, gevoegd bij het feit, dat 
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de Roomschen in getal en invloed in de minderheid waren, was daarbij 
verre van geschikt om het openlijk optreden voor de Roomsche be

langen in de hand te werken. 

Dat de machtige liberalen hun steun begeerden en zij gezamenlijk 

met hun bondgenooten verschillende belangrijke "vrijheden" ver

wierven, schonk aan de Roomschen geleidelijk meer zelfbewustzijn, 
vrijmoedigheid en vastigheid. 

Toch bleven ze na 1848 bijzonder beducht voor een nieuwe Grond
wetsherziening, ten aanzien van wèlke artikelen deze dan ook zou 
plaats vinden. 

Er mocht eens getornd worden aan de verkregen rechten, men 

mocht eens terugkeeren tot het oude stelsel van onderdrukking, 
wanneer de Grondwet op de helling kwam! 

Hadden de Roomschen geen reden voor hun wantrouwen? Trachtten 

niet velen de feitelijke gelijkstelling ,tegen te houden en bleek daaruit 

niet, dat zij de grondwettige gelijkstelling eigenlijk met leede oogen 
zagen? 51) 

Het viel den Roomschen bijzonder mee, dat de sinds de April

beweging opeenvolgende, min of meer conservatieve ministeries geen 

enkele poging waagden, om de Grondwet in reactionairen zin te 

wijzigen, veeleer uitdrukkelijk verklaarden, ze volkomen te willen eer
biedigen en handhaven. 

De drang tot aansluiting aan de liberalen werd nu minder sterk. 

Wel verdachten de Roomschen - ten onrechte - de antirevolutio

nairen nog van een streven om terug te keeren tot den toestand van 

vóór 1848 of liever nog tot vóór 1795, maar nu de conservatieven 

hlijkbaar de herziene Grondwet onaantastbaar achtten, had men tot 

behoud van het verkregene de liberalen niet meer zoo noodig. 

En daar het den Roomschen steeds duidelijker werd, dat "de libe
rale beginselen hemelsbreed verschillen van de katholieke, juist in de 

fundamenteele vraagstukken van vrijheid en gezag, van recht en 

moraal, van kerk en staat, van godsdienst en onderwijs" kon ver

wijdering en op den duur scheiding tusschen de op politiek-terrein
nauw-verbondenen niet uitblijven. 

Verschillende zaken droegen het hare er toe bij om te doen 
uiteengaan, wat in wezen niet bijeen behoorde. 

Allereerst de Statenroof, gepleegd in naam van den koning van 

Sardinië, VICTOR EMANUEL, die door zijn bekwamen minister CAVOUR 

':, jo" 
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de Italiaansche eenheidsbeweging leidde met gebruikmaking van de 
revolutionaire leuzen van nationaliteit en volkssouvereiniteit. 

Vanaf 1859 werd het wereldlijk gebied van den Paus tengevolge 
van wederrechtelijke annexaties steeds kleiner. 

Voor de Roomschen gold het in deze kwestie "niet slechts een groot 
beginsel van moraal, namelijk rechtvaardigheid, een groot godsdienstig 
beginsel, dat van vrijheid en onafhankelijkheid van den Pauselijken 
stoel; maar ook een groote liefde, namelijk die voor den Heiligen 
Vader." 

En uitdrukkelijk verklaarde de Paus in de eenige N.B. van den 
nader te noemen syllabus van 1864, dat de "Ieer over de wereldlijke 
vorsten macht van den Roomschen Opperpriester" klaar en duidelijk 
in zijn verschillende allocuties en apostolische brieven was aangegeven 
en "door alle katholieken onwankelbaar betracht" moest worden. 

Dat alle liberale persmannen zonder blikken of blozen zich vóór 
de overweldigers en tégen den beroofde uitspraken, dat zij laatdunkend 
zich uitten over de hulpverleening van uit Nederland door de zending 
van manschappen en geld, griefde de Roomschen buitengemeen. 
NUYENS schreef in 1869: 

"De onderwijskwestie heeft de katholieken in Nederland niet eens 
zooveel van de zoogenaamde liberale partij vervreemd, als die onver
holen sympathie voor de beroovers en belagers van den Paus!" 

"Sinds jaar en dag heeft de zoogenaamde liberale pers een karakter 
van vijandelijkheid en hatelijkheid tegen de katholieken, hunne leer
stellingen, hunne geestelijkheid aangenomen, die allen, welke een 
Katholiek gevoel in het hart ronddroegen, diep gekrenkt heeft. En 
dit geschiedde niet nadat de meeste Katholieken zich tot de zooge
naamde conservatieven gewend hadden, maar voor dien tijd I" 52) 

Van zeer groote beteekenis voor de zuivering der politieke verhou
dingen is ook geweest de Encycliek van Paus PlUS IX van 8 December 
1864, naar de beginwoorden Quanta cura genoemd, waaraan was toe
gevoegd de z.g. Syllabus, bevattende 80 veroordeelde stellingen op 
het gebied van Godgeleerdheid, wijsbegeerte, staat- en zedekunde. 

De grondgedachten van de moderne theologie en de grondbeginselen 
van het daarmee samenhangend politiek liberalisme werden met kracht 
veroordeeld in de beide stukken, die ter nadrukkelijke waarschuwing 
een bloemlezing gaven van vroegere pauselijke uitspraken. 

Voor de samenwerking van de Roomschen met de moderne liberalen, 
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waren niet bevorderlijk passages uit de Encycliek als: "Ook is het 
U niet onbekend, hoe er in deze onze dagen gevonden worden die 

aangespoord en voortgedreven door de ingeving van Satan, zoo verre 

in de goddeloosheid gekomen zijn, dat zij Jezus Christus onzen Heer 
en Heerscher verloochenen, en niet vree zen met snooden moedwil zijne 
Godheid aan te vallen." 

"En dewijl overal waar de godsdienst uit de maatschappelijke 

samenleving verbannen en de Ieering en het gezag der goddelijke 
openbaring verstooten wordt het ware en echte begrip van recht
vaardigheid en menschelijk recht verduisterd en verloren raakt, en 
het stoffelijk geweld in de plaats treedt van de wezenlijke gerechtig

heid en het wettige recht, zoo blijkt daaruit waarom er gevonden 
worden, die na de hechtste beginselen van het gezonde verstand geheel 
verwaarloosd en uit het oog verloren te hebben, durven uitbazuinen 
dat de wil des volks, kenbaar gemaakt door wat zij noemen de 
publieke opinie, of door eenig ander middel, tot opperste wet moet 

verstrekken, onafhankelijk van alle goddelijk en menschelijk gezag, 
en dat op politiek gebied de voldongen feiten, daardoor alleen dat 

ze voldongen zijn, kracht van recht hebben. Maar wie ziet en gevoelt 
niet duidelijk, dat eene maatschappij, die de banden van den gods

dienst en der ware rechtvaardigheid verbroken heeft, bij geen mogelijk
heid een ander doel kan najagen dan rijkdommen te verwerven en op 
te hoopen, en geene andere wet in hare handelingen kan volgen, dan 

de ontembare begeerlijkheid om aan eigen lusten en gemakkelijkheden 
voldoening te geven." 

De Paus gewaagde van "wangedrochtelijke opiniën", "die vooral 
in onze dagen tot groot verlies der zielen en tot schade der burger
lijke samenleving heerschen" . 

Van die "wangedrochtelijke opiniën" door den Syllabus opgesomd, 
noemen we: 

"De goddelijke openbaring is onvolmaakt en bijgevolg onderhevig 
aan een voortdurenden en grenzeloozen vooruitgang, die gelijken tred 
houdt met de ontwikkeling der menschelijke rede." 

"De profetieën en de mirakelen in de Heilige Schriftuur vermeld 
en verhaald, zijn verzinselen van dichters, en de geheimen van het 
Christelijk geloof zijn niet dan de hoofdinhoud der wijsgeerige na
vorschingen." 

"De voorschriften der zeden behoeven geene bekrachtiging van 
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Godswege, allerminst is het noodig dat de menschelijke wetten zich 
schikken naar het natuurrecht, of dat zij hare kracht om verplichtend 
te zijn ontIeenen aan God." 

De laatste steIIing, die veroordeeld wordt, bewijst ten overvloede, 
waartegen de Paus zich voornamelijk richt: 

"De Roomsche opperpriester kan en moet zich met den vooruitgang, 
met het liberalismus en met de nieuwere beschaving verzoenen en tot 
een vergelijk overgaan." 

De Roomschen kwamen door de Pauselijke vermaningen te meer 
tot het bewustzijn van de gevaarlijkheid van het liberalisme. 

En de liberalen gaven, inzonderheid in hunne bladen, op felle wijze 

uiting aan hun afkeer van den Paus en zijn tegen alle moderne op
vattingen ingaande leeringen. 

,,'t Gevolg was: dat niet alleen de inhoud der Pauselijke stukken, 
maar ook de oneerbiedige- en vijandige houding der liberalen daar
tegenover vele Katholieken tot inkeer heeft gebracht." 53) 

Als een factor van beteekenis in het scheidingsproces van Roomschen 
en liberalen mag ook aangemerkt worden het feit, dat geleidelijk meer, 

vooraanstaande Roomschen, in politicis conservatieve neigingen ver
toonden, met name ten opzichte van een zeker overwicht van de Kroon. 

Het meest invloedrijke Roomsche Kamerlid VAN NISPEN TOT 

SEVENAER en de bijzonder begaafde latere minister BORRET dienen 
hier met name te worden genoemd. 54) 

Maar afgedacht van de kwestie over het wereldlijk gebied van den 
Paus is het op staatsrechtelijk terrein toch de onderwijskwestie ge
weest met op den achtergrond het vraagstuk der verhouding van kerk en 
staat, waardoor de Roomschen van de liberalen zich hebben losgemaakt. 

Over beide zeer belangrijke problemen had ook de Paus zich uit
g,esproken. En door theoretische overwegingen, zoowel als door prak
tische ervaringen kwamen de Roomschen juist op deze punten meer en 

meer tot het inzicht van hun antithese met hun vroegere liberale bond
genooten. 

De Roomsche gedachte over beide bedoelde zaken, zooals ze in 
dien tijd werd ontwikkeld, willen we in een afzonderlijk artikel nagaan. 

1) Het Katholieke Nederland, Eerste Deel, Inl. XIII, XIV en blz. 3, 118. 
AUG. C. J. COMMISSARIS, Van toen wij vrij werden, 3e dr., Eerste deel, blz. 

7-15, 20--24. 
Dr. J. H. j. M. WITLOX. De Katholieke Staatspartij, Eerste deel, blz. 6---14. 
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DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CAL VIN 
IN VERBAND MET DIE WETENSKAP 

EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD 

DEUR 

L. J. OU PLESSIS, M. A., B. EcoN., 
POTCHEFSTROOM. 

Il. 

INHOUD: 4. Hoofstuk II: Die staatsteorie self. a. Die grond van die Staat, 
pp. 278-281; b. Die We se van die Staat, pp. 281-283; c. Die Staatstaak, pp. 
283-291; d. Die Staatsgesag, pp. 291-295; e. Die Staatskonstitusie, pp. 295~301. 

As ons nou oorgaan tot die behandeling van KALVYN se staatsteorie 
self, stuit ons dadelik voor die moeiIikheid dat die Staat hom as te~ 

loog en kerkman nie direk geïnteresseer het nie, maar aIleen in so 
ver dit betekenis het vir die kerk en die saligheid, of liewer vir die 
eer van God. Die enigste sistematiese bespreking van die Staat ge
skied dan ook by KALVYN in die Vierde Boek van sy Institusie wat 
handel oor die uitwendige heilsmiddele. En selfs daar kom dit as 'n 
aanhangsel tot die spiritualis fidei doctrina wat veralom twee redes 
nodig geword het, n.l. ter beskerming van die fidei sinceritas teen die 
tydsgevaar van staatsveragting sowel as staatsverheeriiking (Ana
baptisme en Absolutisme) en ook ter bevordering van pietatis studium 
in dankbaarheid vir die weldaad wat God in die staat aan die mensheid 
geskenk het. 

Behalwe in hierdie twintigste hoofstuk van die Institusie: de politica 
administratione, gee KAL VVN slegs sporadiese staatsteoretiese be
skouinge in sy verskillende traktate en veral in sy kommentare, preke 
en briewe. Ons besit egter ook fragmente van sy Geneefse ontwerpe 
vir wetgewing. In elk geval vorm die Institusie die grondslag, terwyl 
aanvulling vir die rekonstruksie van die Kalvynse staatsteorie gevind 
moet word op die ander bogenoemde plekke en veral in die kommentaar 
A. St. 3-m. VI 
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op die dekaloog, die preke op Samuel I en die wetsontwerpe en poli

tieke briewe. 

Nie alleen dus is die stof wat ons moet gebruik, verspreid en waar

skynlik fragmentaries nie; maar ook die gesigspunt waardeur die stof 

beheers word, is eerder religieus, teologies en prakties-reformatories 

as sistematies-staatsregteIik. Soos gewoonlik, laat KALVYN ook hier 

die skeppingsgebied vir sistematies-volledige behandeling ook aan die 

filosowe. Ons weergawe van KALVYN se teorie sal dus geen blote 

transskripsie kan wees nie, maar moet inderdaad word 'n rekon

struksie waarby ons sal probeer om 'n enigsins sistematiese volgorde 

te handhaaf. 

A. Die grond vall die Staat. 
Na wat in die eerste hoofstuk gesê is, is dit byna onnodig om by 

te voeg dat V'olgens KALVYN ook die staat sy grond in God besit. In 

hierdie sin kan ook sy staatsteorie teokraties genoem word, maar nie 

in die Ou-Testamentiese sin asof God direk staats hoof en staatsvorm 

in elke geval sou aanwys of in die M. Eeuse sin asof die Godspriesters 

in die kerk ook oor die staat heerskappij sou voer nie. Immers volgens 

KALVYN werk God in die staat oor die algemeen langs natuurlike weg 

en gee Hy nie aan enige aardse organisasie, ook nie aan die kerk, 

'n universele oppergesag nie. 

Die band tussen God en die staat moet egter nader verduidelik word 

aan die hand van wat tevore gesê is oor skepping en onderhouding, 

oor voorsienigheid en gebod, oor genade en vloek, oor organisme en 

organisasie, oor wêreld en kerk en oor teokrasie. 

As Skepper en Onderhouer van die natuur en die menselewe, ook 

as samelewing, is God dan die oorsprong van die staat. Dit is nie 

bloot 'n natuurlike instelling en is ook nie eers 'n gevolg van die 

sonde nie: dit is deur God in die natuur aangelê en het as gevolg van 

die sonde slegs 'n meer meganiese dwangkarakter van Godsweë verkry. 

Verder is die staat, hetsy goed of sleg, deur die voorsienige Bestuur 

van God in sy ontwikkeJ,ing bepaal. Meer of minder direk en spesiaal 

is dit God self wat die vorm en optrede van die staat bepaal en sy 

verveelvoudiging in die volkerelewe beheers. 

Wat meer is, nie alleen fundeer die wil van God de staat as faktor 

in die menselewe soos alle werklikheidsfeite nie, God sanksioneer 

ook die staat as 'n gesagsinstelling deur sy gebod, soos van nature 
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geopenbaar en skriftuurlik vasgelê. Hy wil nie alleen die staat nie, 
maar Hy wil dit as nOormatief vir die mensheid. Die owerheid tree 
op nie alleen as magsfeit nie, maar as beklee met gesag, as plaas
vervanger van God Oop aarde met 'n bepaalde opdrag. 

Selfs die genadewerking van God gryp die staat aan as middel 
ter bevordering van die uitwendige heil van die mensheid en veral 
van die kerk ter ere van God. Waarlik alsydig is die staat dus ge

grond in die selfopenbaring van God - goddelik in oorsprong en 
gesag en bestemming. 

Andersyds egter, volgens die konsekwente Kalvynse beginsel dat 
niks kreatuurliks in sigself goddelike gesag kan besit nie, bly die staat 

weer in alles afhanklik van GOod, slegs mandaathouer van die Aller
hoogste, gebind aan 'n bepaalde ampsopdrag. Die staatkundige gesag 
is geen persoonlik-eie besit van die owerheid nie; dit is selfs nie 
'n feudale leengoed nie - dit is 'n omskrewe en herroepbare diens, 
"un simple office." 

Daarom is dit ook nie slegs deur Gods gebod gesanksioneer nie, 
maar ook daardeur genormeer, en wel nie so dat die gebod slegs 'n 

grens trek waarbinne die staat vrye speelruimte het nie, maar s.o dat 
die staatshandelinge niks anders as gebodsvervuIIing mag wees nie. 

Die gebod wat die staat normeer is egter minder volledig uitgewerk 
in die Heilige Skrif as die wat die kerkgesag bepaal. Die staat is in 
sy organisasie dus vryer en meer veelvormig, en oOok in sy bevoegd
heid minder skriftuurlik gebonde as die kerk. Daarom is sy konstitusie 

en gesag meer diskresionêr, maar sy betekenis tegelyk ook minder 
sentraaI. 

In verband hiermee staan die stelling dat nie elke onderdaan die 

bevoegdheid het tot beoordeling van die gebodsgetrouheid van die 
staatsgesag nie, soos wel elke kerklid het ten opsigte van die kerklike 

gesag. Hierdie bevoegdheid berus in die staat by konstitusionele amps
draers alleen. Verder gee die Skrif ten opsigte van die staat wel geboOoie 
waarteen die staat alleen kan optree op straf van 'n geoorloofde 
gehoorsaamheidsweiering vanweë enige onderdaan, maar nie soos in 
die geval van die kerk 'n sodanige normatiewe konstitusionele skema, 

dat op grond daarvan enige afwykende staatsinrigting verwerp sou 
mag word nie. 

Terwyl daar dus in die kerk harmonie is tussen gesag en gebod, 
altans in prinsiepe, omdat die gebod breedvoerig en duidelik skriftuur-
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lik gespesifiseer is, en terwyl afwyking daarvan die amptelike gesag 
in die kerk ophef, omdat Christus hier direk die Koning is; is daar 
by die staat geen noodsaaklike prinsipiële harmonie tussen gesag en 
gebod nie, en wel omdat die Skrif in hierdie verband minder volledig 
is en ook die goddelike gesag hier minder direk. God het in die staat 
as 't ware die positivering van sy gebod grotendeels aan mense op
gedra en het die groot massa van die mensheid onderwerp aan die 

positiveringsbevele van die staatsowerhede, behalwe in so ver as 
hulle 'n handeling vereis wat direk in stryd is met skriftuurlike gebooie. 

Maar selfs in daardie geval verloor die staat nie sy hele gesag en is 
verset nie geregverdig nie: alleen die bepaalde bevel mag veronagsaam 

word. Maar dan moet ook geduldig gely word wat daarop volg. 
Die staatsgesag, deur Gods voorsienige bestuur in enige bepaalde 

geval beskik, kan dus die gebod van God in die algemeen skend, 
sonder om sy gesag te verloor; nee meer, juis in so 'n gebodskendende 
optrede kan hy 'n opdrag van God vervul ter tugtiging van sy volk 

of bestrawwing van sy vyande. 
Let ons dus op die voorsienigheidsaspek, dan skyn dit of die gebod 

sy betekenis vir die staat verloor, asof die staat wesenlik 'n mags
instelling is en geen regsorganisasie nie. Ons houding teenoor hom 
word dan irrasioneel, soos t~noor die onontkoombare geweldmagte 

van die natuur wat ook dienaars van God is. 
Andersyds weer, as ons meer die nadruk lê op die gebodsverpligtin~ 

om geen menslike bevel uit te voer wat in stryd is met die gebod van 
God nie, en daaraan dink dat die staat alleen kan handel deur bevele 
aan mense te gee ter uitvoering, dan skyn dit asof die staat prinsipieel 
aan die gebod gebind is. Die vraag is dan maar net hoe ver die gebod 
strek wat die staatsgebied bestryk. Is dit werklik beperk tot die skrif
tuurlik gegewe staatkundige toepassing van die dekaloog, of kan dit 
natuurregtelik uitgebreid word tot alles wat daaruit volg volgens die 
natuur van menslike samelewing in sy histories bepaalde variasies ? 

Hoc meer ons aan hierdie neiging sou toegee, des te rasioneler sou 
ons houding wees teen oor die staat en des te enger die gebied van 

owerheidsdiskresie in die gebodspositivering. 
KALVYN is hieroor nie baie duidelik nie, en aangesien die moderne 

opvatting meer oorhel na die twede alternatief, terwyl KALVYN self 
meer nadruk lê op die eerste, daarom vind ons in die KALVYN-Iiteratuur 
twee rigtinge van interpretasie op hierdie punt -- die eerste meer teo-
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kraties-irrasioneel, die tweede meer rasioneel-natuurregtelik; die eerste 
bepaaldelik by Lutherane en andere teëvoeters van KALVYN, die twede 
veral by moderne Kalviniste en simpatieke liberale. 

As ons egter terugdink aan die ander reeds vermelde blyke van 
.KALVYN se persoonlike agterstelling van die outonoom-natuurlike 
normatiwiteit, dan sal dit nie moeilik val nie om ook in hierdie opsig 
te erken die sterk irrasionele trek in KALVYN se Godsgeloof. In hoever 

KALVYN hiermee inkonsekwent was teenoor sy eie grondbeginsels, dit 
salons eers later kan beoordeel, nadat ons die hele veld oor
si en het. 28) 

B. Die wese van die Staat. 
In elk geval is die staat tweevoudig in die Godsopenbaring gegrond, 

n.1. in die voorsienige bestuur van God die Skepper en Onderhouer, 

en in die gebod van God die Here. In die eerste verband is dit 'n 
heerskappy van Godsweë, in die twede verband is dit regsamp vir 

die positivering van die goddelike gebod. Die heerskappy word naam
lik deur sy doel ges kakel aan die reg en die gebod. 

Die doel immers van die staatkundige heerskappy of regimen is 
die versekering van 'n civilis externaque morum justitia, en daardie 

justitia is die gebodseis sover as dit gerig is op die verwesenliking 
van 'n vreedsame samenlewing. Die vorm waarin die justitia deur 

die staat verwesenlik word, is die van die positiewe staatIike reg of 
leges. En KALVYN noem die staatsowerheid 'n personifikasie van die 
leges. Van die staat as 'n feitIike van voorsienigheidsweë daargestelde 
civilis ordinatio verwag KALVYN dus positivering van die ewige regs

beginsels van aequitas en justitia. Wat meer is, die reg as same
lewingsordening vereis die staatsgesag ter verwesenIiking daarvan. 
Die staat is 'n magsorganisasie deur God beskik, maar dis nie blote 

mag nie: dit is ook 'n bo-persoonlike ampsgesag van die regsorde. 
Die staat is egter geen eenheidsorganisasie van die mensheid nie; 

dit organiseer die mensheid volgens geografiese en nasionale onder

skeidinge in 'n veelheid van volke. Die staat is dus as organisasie 
beperk tot 'n bepaalde gebied in geografiese en personele sin. 

Daardie gebied is in elk geval nie die wêreld en die mensheid nie, 
maar is ook nie noodwendig nasionaal bepaal volgens moderne nasio
naIistiese beginsels nie. Die staatsgebied is vir KALVYN 'n voorsienig
heidsreëling. 
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en maatskappy moet tree, ook nie dat die staat onderwerp word aan 
kerklike voorskrifte nie. 

Immers die staat is normaliter beperk tot en word alleen genormeer 
deur die reg, d. w. s. die politiese aspek van die dekaloog in beide 
tafels daarvan, soos skriftuurlik en natuurregtelik-histories nader ge
spesifiseer. Want die wet van die Tien Gebooie formuleer die algemeen
menslike naturalis aequitas, maar die constitutio of politieke toepassing 
daarvan wordt gedeeltelik bepaal deur wisselende volks- en lands
omstandighede. In hierdie Mosaïse wetgewing as geheel, wat bestaan 
uit natuurregtelike en positief-regtelike (seremoniële en justisiële) ele
men te, het alleen die eerste as sodanig blywende gesag, terwyl die 
twede aangepas was aan die omstandighede van die destydse ]odedom. 
Die kriterium vir moderne toepassing van die blywende materiële regs
beginsels is die formele regsidee van wat vir die samelewingsordening 
noodsaaklik is, met name o. a. van straf as vergelding en eiendom as 
deur God ongelyk verdeelde bruikleen van goed ten bate van die 
gemeenskap. Die staat mag wel oordeel oor die doelmatigste manier 
om die goddelike natuurregsbeginsels te positiveer ter vervulling van 
sy taak, maar die beginsels self bepaal die aard van sy werk. 30) 

Dit saI miskien die duidelikheid bevorder as ons KALVYN se siste
matiese behandeling van die juridiese toepassing van die dekaloog 
weergee volgens sy kommentaar op die laaste vier boeke van die 
Mosaïese Pentateug. 

Die eerste gebod wat afgodery verbied, vereis ook volgens Skrif 
en natuurreg in sy politiese toepassing straf vir skending van die 
ware religie; dit sluit in handhawing van die gesag van die prediker, 
bestrawwing van openbare valse leer met die dood, naamlik in die 
gevalIe waar die suiwere leer ontwyfelbaar gesaghebbend as openbare 
gods diens in die bepaalde staat vastgestel is en waar die valse leer 
gerig is op omverwerping daarvan, m. a. w. wanneer die valse leer 
'n vergryp sou wees teen die regsorde self in sy fondamente. Nie 
kettery moet dus gestraf word nie, maar rewolusionêre skending van 
die reg t. o. v. die religie. Hier is KALVYN se eie woorde: Tenendum 
igitur est, non aliter poenae obnoxium esse impietatis crimen, quam 
si religio non tantum publioo consensu et hominum suffragiis recepta 
fuerit, sed firmis quoque indubiisque testimoniis subnixa veritatem 
suam dubitatione vindicet. Caeterum ut praepostera est eorum seve
ritas qui superstitiones gladio tuentur: ita in poJitia bene constituta 
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mInlme tolerandi su nt profani homines, a quibus religio conveIIitur. 
Strafbaar is egter ook trotse en moedswillige verset teen die kerklike 
gesag wat namens God optree, sol ank dit naamlik die sanksie het van 
Gods gebod; asook private verleiding tot afval vim God, steeds onder 
voorbehoud dat die ware godsdiens publiek vasgestel is en die oor
treding van rewolusionêre karakter is. Hierdie strawwe geld nie net 
enkele persone amptelik of ampteloos nie, maar ook ganse stede en 
volke wat hulself skuldig gemaak het aan afval van God; en is selfs 
gerig teen gedeeItelike korrupsie van die godsdiens-suiwerheid, veral 
deur waarsêery e. d. m.. Eindelik vereis die eerste gebod dat God 
geëer sal word in en deur die owerhede en selfs in oorlog ten volle 
vertrou sal en in alle openbare aangeleenthede erken sal word. 

Die twede gebod vereis dat alle beelde en valse seremonies by die 
godsdiens weggeruim sal word deur die openbare gesag n.l. quaecum
que ad superstitionem fovendam spectant. Ook mag daar nie deur 
politieke of private verbintenis vryheid gegee word virdie invoering 
van valse godsdiens in gelowige kring nie. Verder word die dood
straf gelê op beeldendiens in die geval van 'n lid van 'n regsinnige 
gemeenskap. Dieselfde straf word deur die derde gebod vereis in die 
geval van Godslastering; maar hierdie gebod sanksioneer ook die eed 
ter beslegting van geskiIle. Die vierde gebod word deur KALVYN op
gevat as 'n seremoniële aanhangsel van die eerste tafel, wat wel ook 
deur doodstraf gehandhaaf was, maar sy politiese betekenis vir ons 
verloor het saam met sy seremoniële verpligting. Al wat daaruit vir 
ons oorbly, behalwe sy geestelike strekking, is die verpligting tot 
wyding van een dag (uit sewe) aan die openbare erediens verbonde 
met die diens van barmhartigheid. Sy politiese betekenis gaan dus 
op in die van die vorige en latere gebooie, sodat hierdie gebod in 
KALVYN se kommentaar geen juridiese aanhangsel het nie. 

Daarteenoor by die vyfde gebod, die eerste van die twede tafel, 
wat betrekking het op die menslike samelewing (iustitia), soos die 
eerste betrekking het op die verhouding tot God (pietas ), vind hy 
feitlik alleen 'n politiese toepassing in die Pentateug. Dit vereis naam
lik die doodstraf vir ernstige skending van die ouerlike gesag, eer
biediging van owerhede en bejaardes, en instelling van staatkundige 
ampsdraers, wat ook vereis word insover admonet Deus non posse 
aliter conservari humanum genus, ... non aliter posse stare hominum 
societatem. 
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Die sesde g,ebod lê die doodstraf op vir opsetlike doodslag en ge
Iyke wedervergelding en skadevergoeding vir alle geweldpleging teen 
die persoon, met verskiIlende gradasies en erkenning van versagtende 
omstandighede. Verder bepaal dit dat die doodstraf alleen mag toe
gepas word op afdoende getuienis, dat veiIigheidsmaatreëls g~neem 
moet word by huisbou; ook word menseroof verbied en op verskiIlende 
maniere die strafrnetodes gematig ook in die geval van oorlog. Selfs 
diere-mishandeling word streng verbied. Dis opmerkIik dat KALVYN 

hier sekere maatreëls te toegeefIik vind, maar die gevaHe verklaar 
soos Christus uit 'n toegewing van God aan die hardleersheid van 
die Jode Cn populus indomabiIis). Die strengere strawwe keur hy 
soms ook af vir algemene toepassing én regverdig hy in elk geval 
nie as wraakmaatreëls nie, maar, sê hy, ad omnem vim cohibendam 
merces pependitur pro modo maleficii - dus as vergelding ter voor

koming van geweld. 
Die sewende gebod verbied met doodstraf-sanksie egbreuk, sodomie, 

bestialiteit; verbied ook hoerery en prostitusie, in sekere vorme wat 
gedeeltelik vanweë die "durities" van die volk meer toeskietIik is as 
wat KALVYN volgens Gods gebod sou verwag. 

Die gebod normeer egter ook die huwelik positief in verskillende 
grade en stel die pasgetroude man vir 'n jaar vry van oorlogsdiens. 
en reguleer egskeiding, ook weer op 'n manier wat deur Christus self 
as 'n tegemoetkoming aan die volk se bedorwenheid, 'n juridiese af
watering van God se natuurregtelike insteUing beskryf is. Ook die 
geoorloofde geslagsgemeenskap tussen man en vrou word enigsins 
gereguleer, en verbode grade ter voorkoming van bloedskande opge
stel, wat ook met doodstraf gesanksioneer word. Tenslotte is selfs 
voorsiening gemaak vir eerbaarheid in beweginge en kleredrag. 

By die agste gebod, teen diefstal en ander soorte beskadiging van 
eieendom, is daar natuurlik 'n breedvoerige behandeling van strawwe 
en geregtike prosedure. Hier word weer erken dat die Mosaïese Wet 
in sy politiese toepassing gebrekkig is, 'quia Deus in iis ferendis iustum 
rigorem ad populi duritiem inflexit. Maar tog meen hy dat dit selfs 
so nog die Soloniese en die Romeinse reg oortref. Onder hierdie gebod 
word ook armesorg beveel, en verjaring van skuld en slawerny, ook 
terugvalling van grondbesit aan oorspronklike besitters onder sekere 
bepalinge veral in verband met die jubeljaar, verder erfreg, ens., 
alles in aanpassing aan destydse ekonomiese omstandighede, maar 
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altyd met die strekking om 'n algemene lewensbestaan te verseker. 
Die negende gebod verbied valse getuienis en die aanname daarvan 

selfs by meerderheid van stemme, bepaal ook strenge strawwe daar
teen. Die tiende gebod teen begeerlikheid het natuurlik weer as sodanig 
geen politiese toepassing nie. 31) 

Nou is dit byna nie nodig nie om daarop te wys dat hoewel KALVYN 

baie van hierdie bepalinge aanvaar as algemeengeldig, hy tog nie 
van mening is dat hulle as sodanig toepaslik is in alle state nie. In
teendeel, as God self sy strenge gebodseis matig om dit uitvoerbaar 
te maak met staatkundige middele, dan wys Hy self die weg vir positi
vering van die blywende aequitas-kem van Sy gebod, n.1. dat rekening 
sal gehou word met wat bepaalde maatskaplike omstandighede vereis. 
Wel gee die Mosaïese wetgewing 'n model ter navolging. Maar die 
aangewese weg is om die gebod aan te pas aan plaaslike omstandilg
hede en om die betrokke maatskappy op te voed tot 'n hoërstaande 
regsoortuiging, waar hy nog nie die strengheid van die gebod kan 
dra nie. Veral die aard en graad van straf vir bepaalde misdade sal 
afhang van omstandighede, mits wat God verbied, slegs ook van 
staatsweë teëgegaan word na verhouding van die ems en veelvuldig
heid van die misdaad, ens .. 32) 

Dat KALVYN hierdie beginsels in sy lewenspraktyk gehand haaf het, 
kan reeds as bekend beskou word. Dis egter nodig om kortIiks aan
dag te skenk aan sy wetgewingsarbeid in Genève, om 'n duideliker 
insig te kry in die administratiewe en justisiële toepassing van Gods 
gebod wat KALVYN vir die omstandighede van Genève in sy tyd wenslik 
geag het. 

Oor sy kerkreg het ons reeds gehandel. In verband hiermee kan 
nou egter die grond vir KALVYN se bepleiting van 'n politiese toe
passing ook van die eerste tafel van die wet vol'gens sy verklaring 
van die dekaloog beter begryp word; immers in Genève is sy voor
waarde daarvoor vervul, 'n bepaalde gereformeerde religie is daar 
van staatsweë met volkstemming as openbare godsdiens aanvaar en 
gereguleer. 

Sy eerste voorstel vir 'n kerkorde, van 1537, eis staatkundige reëling 
volgens Gods Woo!1d van die Nagmaal verbonde met "Ia discipline 
de I'excommunication" (deur 'n beSiondere gemengde tugraad), van 
geloofsbelydenis en liturgie, van godsdiensonderwys en van huwelike 
(deur 'n besondere gesaamlike komitee). Dit laat aan die staatkundige 
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gesag oor die toediening van straf vir veragting van die kerkIike gesag 
en die oplegging van onderwysverpligting. Die twede ontwerp-kerk
orde, van 1541, is meer breedvoerig wat betref die kerklike ampte, o. a. 
ook ten opsigte van armversorging, siekeversorging, onderhoud van 
oues, weduwe es en wese in gestigte en andersins, verder ook sakra
mente, huwelik, begrafnis, siekebesoek deur predikante, ook besoek 
van gevangenisse, gesaamlike sorg vir godsdiensonderwys, kerklike 
tug wat in die uiterste gevalle moet eindig by kerklike ban en rapport 
aan die staatkundige owerheid. Daarna het KALVYN nog voortgewerk 
ter verbetering van die kerklike wetgewing, en die resultaat van sy 
arbeid is grotendeels opgeneem in die Ordonnances Ecclésiastiques 

van 1561. 
Hierin is deur die invloed van die predikante op die owerheid 'n 

meer reële veto reg aan die gemeente toegeken by die aanstelling van 
predikante en ouderlinge, terwyl ook die owerheidsregte ten opsigte 
van die kerk meer noukeudg omskryf is. Dit bevat ook 'n breedvoerige 
huweliksreëling, met voorbehoud van geregtelike beslissing in huwe
liksprosesse aan die owerheid. Hierdie huweliksreëling is kerkIik insover 

as die huweliksbevestiging deur die kerk plaasvind en die kerkraad 
daar dus 'n sekere seggenskap in het, maar is tog hoofsaaklik siviel
en straf-regtelik van aard onder jurisdiksie van die owerheid, veel meer 
as die onderwys, armesorg en siekeverpleging. Dit gaan egter veel 
dieper in op die uitwendige reIigieuse en etiese voorwaardes van ver
lowing en huwelik as wat teenswoordig gebruiklik is in staatlike wet
gewing, soos begrypIik is, en normeer dus ook die voorlopige tugreg 
van die kerkraad taamIik breedvoerig. Hierdie breedvoerige reëling 
word uitdruklik gemotiveer deur die besondere bederf wat deur die 
kanonieke reg in die huweliksreëling ingesluip het, en ook natuurlik 
vanweë die buitengewone betekenis van die huwelikswetgewing vir 
die kerk. Die aandeel van elke gesag in die toesig word kortIiks so 
aangedui: Que toutes causes matrimoniales concernantes la conjonction 
personneIle, et non pas les biens, soyent traitées en première instanee 
au consistoire; et que là, s'il se peut faire appointement amiable, qu'iI 
se face au nom de Dieu. S'il est requis de prononcer quelque sentence 
juridique, que les parties soyent renvoyées au Conseil, avec déclaration 
de l'advis du Consistoire, pour en donner la sentence définitive. 
Origens word onderwerping aan die kerklike gesag verpligtend ge
maak vir alle inwoners op straf van verbanning vir 'n jaar of ander 
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korreksie à la discrétion de Messieurs n.1. van die owerheid, wie se 
puissance civile deur die kerklike gesag nie in die minste mag aangetas 
word nie; terwyl omgekeerd die aandeel van die Raad in die kerklike 
bestuur self nie beskou moet word as 'n reëlmatige deel van hul 
wêreldlike gesag nie, maar as 'n plaaslik-histories bepaalde vorm van 
gemeenteverteenwoordiging, sodat raadslede in die consistoire nie met 
hul politieke amptstekens sitting sal neem en kiesbaarheid daarin van
weë die owerheid nie beperk sal wees tot burgers nie. 

Hoever volgens KALVYN die kerklike gesag kan strek, sover dit die 
staatkundige reëling daarvan betref, kan blyk uit die Ordonnances 
sur la police des églises de la campagne (d. w. s. die plattelandse wyks
kerke van Genève) van 1547. Daar word verpligtend gemaak van 
staatsweë onder strafsanksie o. a. die volgende: verwaarlosing van 
kerkbesoek en katkisasie; onkerklike naamgewing en gebruik van afge
keurde doopname vir kinders; bygelowige praktyke in die kerk en 
elders. 

Verder word daarin as strafbaar bepaal: Godslastering, teëspraak 
van Gods Woord, drankmisbruik, Iiederike liedere, dans, oormatige 
rente, wanordelikheid, geidspeie, hoerery en egbreuk. In verband hier
mee het die kerkraad opgetree van staatsweë as hof van eerste in
stansie, terwyl die opgelegde boetes bestee is vir die onderhoud van 
die wykspoliesie en die plaaslike armesorg. KALVYN het hom ook 
bemoei om die wetgewing van Genève self strenger te maak teen 
hoerery, egbreuk, meineed, Godslastering, ens.; maar blykbaar nie 
met veel sukses nie, hoewel sy voorstelIe wat as "trop mdes" beskryf 
is deur Raadslede, vir die sestiende eeu nie besonder radikaal was nie, 
en in elk geval oneindig sagsinniger as die Mosaïese wetgewing. Be
roemd is egter veral KALVYN se konsep-wet vir reëling van hoër onder
wys in Genève as deel van die kerkorde. Die onderwysers wOl'd anders 
as die ouderlinge en net soos die predikante ge kies deur die predikante 
(en professore) en gekeur deur die Raad volgens goedvinde. Origens 
word die skoolreëling blykbaar beskou as 'n saak vir die staatkundige 
owerheid, in oorIeg met predikante en teologe. 

Aan die hervorming van die suiwer staatkundige wetgewing van 
Genève het KALVYN 'n belangrike aandeel geneem op versoek van die 
Raad (waarvoor hy o. a. beloon is met "ung boss ot de vin vieulx de 
celleuy de l'hospital."); maar dis nie seker wat daarin presies van 
KALVYN afkomstig is nie, behalwe wat betref enkele meer formele 
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reëlinge veral ten opsigte van geregtelike prosedure. Soveel blyk in 
elk geval dat hy norme neergelê het vir konstitutionele en administra

tiewe reg, sowel as burgerli\<1e en strafreg; en onder die twede hoof 
vir naturoJlisasie, markregulasie, monopolies, hotelwese, gildewese, 
ouerlike gesag, huislike diens, openbare geboue, weivelde, seereg, ens., 

ens.. In hierdie verband is dit ba ie duidelik dat KAL VYN geen ou
Testamentiese letterknegter is nie, veral uit daardie advies van hom 
dat rente-neming in die Ou-Testament wel verbied was in soveel 
woorde, maar dat die verbod gemotiveer was deur Joodse omstandig

hede en dat ons nie aan die letter moet hang nie, maar volgens die 
bedoeling van die verbod rente alleen mag neem volgens die eis van 

die ekonomiese behoefte van die tyd en nie in stryd met charité en 

équité nie. 
Bostaande sal wel enigsins 'n indruk gee van hoe volgens KALVYN 

die staatstaak op grond van die blywende goddelike regsbeginsels ge

spesifiseer was vir die omstandighede van sy tyd en omgewing. Om

trent die algemene sosiaal-historiese proses egter waarlangs die regs
beginsels gepositiveer word vil' staatlike handhawing, daaroor laat hy 

hom as teoloog en sestende-eeuer nie eigelik uit nie; behalwe dat die 
kerkregteIike reëling op advies van die bedienaars van die goddelike 
Woord moet vasgestel word, met goedkeuring van die gemeente. Hoe 

ver die staatsowerheid self deur hom bevoeg bes kou is om die regs
beginsels nader uit te werk volgens goedvinde, kan beter behandel 
word onder die volgende hoof. Hier mag egter daaraan herinner word 
dat die staat hier ruimer bevoeg,dheid het as die kerkgesag, omdat 

laasgenoemde beperk is tot die voorskrifte van die goddelike gebod 
en die opdrag van Christus, terwyl eersgenoemde bevoeg is om die 
skriftuurlike bepalinge ten opsigte van staat sake doelmatig aan te 

pas aan histories-gewysigde omstandighede. 

D. Die Staatsgesag. 
Die gesag van die staat word nie soseer daardeur bepaal dat dit as 

amp deur God ingestel is of selfs deur Gods gebod genormeer is nie: 
want die eerste geld van alle ampte en die twede is eerder 'n gesags
beperking as 'n gesagsfundering, soos blyk in die geval van die kerk
like amp wat so volledig genormeer is, ook konstitusioneel, dat dit 

buitedie uitdruklike gebodsvoorskrif gesagloos is. Die staatsgesag 

is anders van aard; dit verskil veral van die kerklike gesag nie alleen 
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deurdat dit meer uitwendig is en dwangmatig nie, maar ook hierin -
en dit is van die uiterste gewig - dat dit geld as onaantasbare gesag 

selfs waar dit die gebod van God met voete vertree. Die staatsgesag 
berus op die voorsienige bestuur van God, maar met die besondere 
opdrag om namens God orde te verseker in die mensIike samelewing. 
So lank as dus deur 'n bepaalde organisasie van menslike mag die 
samelewingsorde êrens verseker word, moet ons aanneem dat daardie 

magsorganisasie soos 'n god op aarde is, onaantastbaar. Nie die 
persone van die owerheid as sodanig is giddelik nie, maar hulle amp 

is Godgegewe en goddelik van gesag. Teen die gevestigde staats
organisasie of owerheid mag daar hoegenaamd geen verset wees nie; 
inteendeel dit moet van harte geëerbiedig word as minister divinae 
iustitiae, hetsy dat hy goed of kwaad doen, so lank as hy werkIik 'n 

bepaalde orde handhaaf en dus die staatsfunksie uitoefen. Want God 
doen sy werk ook deur die staat, hy oefen sy voorsienige geregtigheid 
uit eweseer in die vorm van subjektiewe goed as kwaad. En God eis 
teenoor die staat as dit sleg is, nie soos teenoor natuurlike rampe die 
gebruik van afweer- en geneesmiddr::>ls nie; deur sy uitdrukIike gebod 

eis Hyalleen onderwerping. In die kerk is dit anders, want hier heers 
Christus direk deur Sy Woord en Gees. Maar in die staat, soos in 

mindere mate ook by ander wêreldlike gesagsverhoudinge, b.v. die 
van die ouer, geld onderwerping teenoor die bestaande gesag. Dit is 

uitdruklike gebod van God, maar is ook nodig met het oog op same
lewingsorde, wat 'n noodwendige vereiste is vir alle hoër levens
waardes. Die staatsgesag moet dus nie net geduld of geëerbiedig word 
nie; dit moet ook verdedig en gebruik word selfs deur Christus in hul 
eie belang en terwille van die reg. Regsverkryging deur staatsgesag 

is nie in stryd met Christelike liefde nie. Immers die staatsgesag is 'n 
gawe van God ten goed van die Christen, wat nie gering geag mag 
word nie. 

Sodra daar 'n staatkundige organisasie is wat merkbare same
lewingsorde verseker, dan vereis die regsgebod van God eerbiediging 
van daardie deur voorsienigheid ingestelde gesag. Die eerste staat
kundige regseis is dan ook eerbiediging van die ingestelde staatsgesag, 

volgens die eerste gebod van die twede wetstafel. Die reg self vereis 
die staatkundige ges ag as noodsaaklike regsinstituut. Dis belangrik 

om hierop te let dat nie elke mag eerbiediging verdien nie, maar wel 
elke regsgesag, elke staatsowerheid wat as regsamp funksioneer ter 
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versekering van samelewingsorde deur vergeldingsdwang. Die gesag 
van die owerheid is dus 'n regsbevoegdheid van 'n formele aard, d. w. s. 
gekenmerk deur erkende dwangmatige ordeversekering. Wanneer as 'n 
feit die samelewingsorde, hoe ook al, deur 'n georganiseerde mag verseker 
word, dan geld daardie mag regtens van Godsweë as staatsgesag. 

Hierdie gesag is onafhankIik van enige ander aardse gesag, en het 
die bevoegdheid om regsdwang uit te oefen op elke ander mensIike 
gesag en elke persoon binne sy gebied. Op die bepaalde terrein van 
versekering van uitwendige samelewingsorde in 'n bepaalde volks
gemeenskap is die staatsgesag uitsluitIik, selfstandig en voorsien van 
opperhoogheid teenoor alle onderdane. Hoe die gesag gekonstitueer 
is, is hierby onverskiIIig; en eweseer, hoe dit funksioneer. Outokraties 
of nie, regverdig of tirannies - elke bestaande staatsgesag is as 
sodanig soewerein, mag deur geen onderdaan weerstaan word nie. 
Quoquo modo rerum potiuntur - omnes ex aequo sancta ilIa maiestate 
esse praeditos, qua legitimam potestatem instruxit. Verlossing van 
staatsgeweld mag dus aIleen van Gods voorsienigheid verwag word. 
Hy sorg daar ook voor op sy tyd, soms deur besonderlik gematigde 
wrekers, soms deur ander geweldenaars of andersins. 

Vóór BODIN reeds, maar in ooreenstemming met die absolutistiese 
teorie van sy tyd veral in die destydse toepassing van Romeinse regs
beginsels, miskien onder invloed van BUDÉ, huldig KALVYN dus die 
moderne soewereiniteitsteorie selfs in die sin dat hy elke moontlike 
owerheidsbevel, hoe onregverdig ook, beskou as formeel voorsien van 
regskrag, n.l. tot so ver dat dit nooit deur 'n onderdaan as sodanig 
met geweld weerstaan mag word en dat dit selfs uitgevoer moet word, 
mits dit nie direk in stryd is met 'n gebod van God nie. In die laaste 
geval verlies dit sy regskrag, omdat die staatkundige soewereiniteit, 
hoe hoog ook al, tog 'n bevoegdheid is wat van God afgelei is en 
dus nie kan geld teen God self, wat die bron is van die staatkundige 
gesag nie. Origens kan die staatsowerheid formeel-juridies legibus 
solutus verklaar word. Hier het ons dan waarskynIik vir die eerste 
keer 'n algemene juridiese bepaling van die staatsgesag in die gees 
van die moderne soewereiniteitsleer. Immers waar sulke leringe vroeër 
verkondig is, was die toepassing op die Keiserryk of die Pousdom of 
'n bepaalde owerheid soos veral die Franse monargie, maar nie op elke 
staat as sodanig nie, behalwe miskien deur LUTHER. Maar by hom mis 
ons die juridiese formulering en motivering. 
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Tog is KALVYN se soewereiniteitsteorie nie absolutisties nie: immers 
vir hom is die owerheidsgesag nie die enigste selfstandig-soewereine 
gesag nie. Op staatkundige gebied is dit wel die enigste; maar daar 
is ook ander gesagsgebiede. God het naas die staatkundige owerheid 
ook ander gesagdraers beskik en huLle is eweseer geregtig en selfs 
verplig tot handhawing van hulle gesag teen alle menslike mag, wel 
nie met geweld en dwang nie (want dit is staatsprerogatief), maar 
dan tog deur besliste weiering om ingryping in hulle gebied te erken. 
Dit geld veral van die kerk, maar dit geld ook van die ouerlike gesag 
en ander dergelike van Godsweë ingestelde gesagsvorme. Nou is dit 
begryplik dat 'n staatsowerheid spoedig sy feitlike mag en daarmee sy 
soewereine gesag sal verloor, as hy volhard om te oortree op die gebied 
van ander gesagdraers, veral daar hulle grotendeels onder beskerming 
gestel is van die kerkJlike gesag as direkte bedienaar van die Woord 
van God. Immers 'n owerheid wat stelselmatig genegeer word, sal 
homself nie kan handhaaf nie. 

Deur hierdie wending van die soewereiniteitsleer kry by KALVYN, 

anders as by die eigelike soewereiniteitsleraars, die normering van die 
owerheid deur die gebod van God en die natuurreg en selfs enigsins 
deur die daarop gebaseerde positiewe regsreëls indirek 'n positiewe 
sanksie wat die beperking van die soewereiniteit deur die materiële reg 
(ook deur die absolutiste enigsins erken) eers effektief gemaak en die 
staatsabsolutisme by die wortel afgesny het. In ooreenstemming hier
mee vind ons ook dat KALVYN die absolutistiese soewereiniteits
formule - legibus solutus - wel steeds formeel erken, maar materieel 
steeds meer beslis afkeur as tirannie-bevorderend. 

Hierdie aspek van sy gesagsleer het veral klem gekry deur sy be
handeling van die gesagsinstelling van magistratus populares, waar
deur hy sonder ondergrawing van die owerheidsgesag deur die leer 
van volksoewereiniteit, tog die volksvryhede kon verseker en so nie 
alleen grondvester geword het van die moderne soewereiniteitsleer nie, 
maar ook van die moderne konstitusionalisme. Hieroor handel ons 
egter in die volgende afdeling. 

Hier moet nog net daarop gewys word dat soos elders KALVYN se 
leer ook ten opsigte van die soewereiniteit gekenmerk word deur 'n 
besonder onmiddellike Godsvertroue. Dit gee wel aan sy gesagsleer 
en ook aan sy vryheidsleer 'n onwrikbare grondslag, maar bewerk 
daarin ook 'n sekere irrasionaliteit wat deur sommige as antinomies 
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gevoel word. Die geval is naamlik dat die staatsgesag, hoewel in die 
reg gefundeer, tog so direk met die irrasionele goddelike voorsienig
heid in betrekking gebring word, soseer, as ons dit mag sê, vergoddelik 
word, dat die materiële reg en veral die positiewe reg as selfstandige 
orde geen regsgrond lewer vir gehoorsaamheidsweierering nie, behalwe 
waar die reg weer direk in God gefundeer is, hetsy as skriftuurlike 
gebod (of verbod) of as bepalende 'n deur God gesanksioneerde 
andersoortige gesag. 

Vir die praktyk bring dit mee dat geen onderdaan as sodanig ge
regtig is om konstitusie-wysiging of orwerheidsverandering na te streef, 
hoe sleg die bestaande ook mag wees, selfs nie ter verwesenliking van 
die indirek skriftuurlik genormeerde modelkonstitusie of van die direk 
skriftuurlik neergelegde gebod van God nie. Polities word hier dus 
'n sekere kwiëtisme geleer, wat vreemd afsteek by die kerkregteIil{e 
opvatting dat enige kerklid in die amp van gelowige geregtig is om 
'n kerklike gesag te verwerp wat in stryd is met Gods gebod en die 
oorspronklike evangeliese kerklike konstitusie. Tog is daar ook hier 
geen inkonsekwensie nie. Immers beide Ieringe word gefundeer op die 
gesag van die Heilige Skrif. As daar antinomie is, sou KALVYN die 
antinomie kan toeskryf, voIgens sy opvatting, aan God self. 

In elk geval word die skynbare kwiëtsme op staatsgebied prakties 
geneutraliseer deur sy kerkregtelike opvatting en sy konstitusionalisme. 
Die eerste immers tref die destydse staatsgesag so fundamenteel, dat 
dit indirek ook kon dien as fondament vir staatkundige hervorming 
deur staatkundig amptelose persone soos KALVYN self was; en die 
twede erken 'n staatkundige bevoegdheid van gesagdraers wat nie 
identiek is met die owerheid nie, soos in die volgende afdeling sal 

blyk. 34 ) 

E. Die Staatskonstitusie. 
Omtrent KALVYN se leer in verband met die staatskonstitusie is daar 
'n besonder sterk getekende menigsverskil onder sy uitleggers: dit 
word naamIik deur een groep beskryf as demokraties, deur die ander 
as outokraties-konservatief, terwyl 'n derde groep daarby berus om 
op altwee aspekte te wys as 'n onversoende innerIike teenstry;digheid 
in KALVYN se leer op hierdie soos op ander punte. Hierdie menings
verskil berus eensdeels op die tweesydigheid van KALVYN se opvatting 
van die staatsgesag, anderdeels op die verskil tussen die houding van 
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KALVYN en die van sy onmiddeIIike volgelinge, wat veel meer rewo
lusionêr of radikaal was. Oor een punt is min of meer alma:1 dit egter 

eens, dat KALVYN vir die ontwikkeling van die "konstitusionele" staat 
van oorwegende, miskien selfs beslissende betekenis was, al was dit 
dan slegs deur middel van sy volgelinge. 

In ooreenstemming met sy fundering van die staatsgesag in eerste 
instansie op die soewerein-voorsienige bestuur van God Almagtig, 

erken KALVYN ook geen natuurregtelike of van Godsweë algemeen
geldige beginsels van konstitusionele reg nie, behallwe die een formele 

beginsel dat die reg 'n potestas publica vereis. Wat die organisasie
vorm van die staatsgesag egter sal wees, is vir hom 'n saak van die 

voorsienige bestuur van God in die historiese ontwikkeling van die 
menslike geskiedenis, deur meer of minder direkte of algemene be

paling. Uit sy leer dat die reg wel langs histories-sosiale weg ge
positiveer word deur verskillende gesagsverbande, konkludeer hy nie 
tot 'n direk geldende regseis dat die staatskonstitusie voorsiening moet 

maak vir medewerking van die gemeenskap in die staatsbestuur en met 
name in die wetgewing nie. Die staat se regsgesag is nie afhanldik 

van sy konstitusionele vorm nie; dit is selfs oorbodig en skadelik vir 
private burgers, wat geen aandeel het in die staatsbestuur nie, om oor 

die konstitusie en veral konstitusionele hervorming te diskussieer, aan
gesien die tyd al reeds rewolusionêr genoeg is. 

Slegs op een punt beskou KALVYN 'n konstitusie as 'n direk en 
algemeen geldende regsreël, naamlik ten opsigte van die kerkbestuur, 
soos reeds geblyk het. Virdie algemene staats reg het hy egter alleen 
I1egatiewe konstitusionele beginsels, naamlik : 

1. Die staatskonstitusie kan nie ook geld vir die kerklike reëling 

I1ie -waardeur hy hom onderskei van die patristiek en die Duitse 
Reformasie. 

2. Die staatskonstitusie is nie noodwendig of by voorkeur universeel 
monargaal, hetsy op grond van die Skrif of die natuur of die historie 
I1ie - waarin hy verskil van die hoog-skolastiek. 

3. Van nature is nie vereis volksoewereiniteit nie, soos wel geleer 
deur die laat-middel-eeuse nominalisme. 

Hierdie negatiewe beginsels bring egter positief dit mee dat die 
staat kon bes kou word as van Godsweë gekonstitueer op nasionale 
of tenminste plaaslik bepaalde grondslag. En dit nie maar net as 'n 
feitlike gegewe wat eigelik in stryd is met die universele eenheid van 
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mensheid of 'Christendom of met die Christelike indiwidualisme nie, 
maar as 'n .normatiewe reëling van die goddelike voorsienigheid, hoe

wel miskien nie met absolute regsgesag nie. In elk geval het hier·deur 
die nasionalisering van die staat 'n gewyde karakter verkry, iets waar
voor ook 'n Christen homself kon offer. 

Dit is dus geen natuurregtelike vereiste dat die staat monargaal 
moet wee nie: die Dawidiese koningskap is slegs van tipologiese be

tekenis, d. w. s. 'n voorafskaduwing van die geestelike en eschatolo
giese koningskap van Christus. Maar ook is dit geen natuurregtelike 

vereiste dat die volk medeseggenskap of beslissende seggenskap in 
die staatsbestuur sal hê nie. Elke staatsreëling, as dit gevestig is, het 

volle regsgesag, selfs die heerskappy van vroue soos in die geval van 
DEBORAH en die "monstrous regiment of women" van daardie tyd 
waarteen KNOX so gefulmineer het, hoewel die vroue-heerskappy seker

lik 'n besondere voorsienigheidsbeskikking is en in stryd met die legi
timus ordo naturae. 

Dit is dan ook onjuis om, soos BEYERHAUS, b.v. sekere uitinge van 
KALVYN oor wetmatigheid van regering of, soos DOUMERGUE, sy reli

gieuse en kerkregtelike "demokratisme" direk staatsregtelik toe te pas. 
Want wel is dit waar dat KALVYN wette wat nie die naturalis aequitas 

beliggaam nie, nouliks as wette wil erken, en ook is dit waar dat hy 
die Ieuse van vorstelike wetsongebondenheid as tirannies beskryf en 

sterk voorkeur gee aan staatsbestuur volgens wette wat op algemene 
ooreenkoms berus; en ook is dit juis dat KALVYN 'n religieuse egali
tarisme en verbondsverhouding belyen kerkregtelik aan alle gemeen

skapslede 'n ampsbevoegdheid toeken; maar in geen van beide gevalIe 
het hierdie beginsels direkte staatsregtelike gelding, as of 'n staat wat 

anders gekonstitueer is, geen regsgesag SOLI besit nie. 
Dit nou is die een kant van KALVYN se leer oor die staatskonstitusie 

wat reeds feitlik opgesluit lê in sy soewereiniteitsleer. KALVYN se 
konstitusie-teorie is positief-regtelik en in so ver behoudend, d. w. s. 

hy leer met die grootste nadruk die gelding en gesag van elke be
staande staatsvorm, met besondere beklemtoning van die goeie reg 
van nasionale en plaaslike differensiëring. Hy sluit hom dus aan by 
die staatswerklikheid soos hy dit vind en met name ook by die nasio
nale monargie wat destyds so belangrik was. Dit juis het dit vir hom 
moontIik gemaak om hervormend in te werk op die staatskonstitusie, 
dat hy naamIik nie gekom het met natuurregtelike konstitusionele 
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ideë wat die ges ag van die bestaande staatsvorme feitJik sou ontken 
en daarby geen aansluiting vind nie. 

Om hervormend in te werk, sè ek, want KALVYN se konstitusionele 
teorie het nog 'n ander kant. Niet alleen stel hy teenoor die soewe
reiniteit die materiële goddelike regsnorme nie, maar hy stel ook 
teen oor die empiriese konstitusie die reëling wat mees ges kik sou wees 
om daardie norme te verwesenlik, naamlik 'n reëling waarby daar 

nóg outokratiese willekeur sou wees nóg oglokratiese anargie, 'n reë
ling waarby uitgesoekte lei ers die toon sou aangee, maar die ganse 

betrokke gemeenskap reg sou hè tot beoordeling van hulle leiding, 
'n soort gemengde konstitusie, 'n aristokrasie op demokratiese grond

slag, 'n regering volgens ooreengekome wette, 'n "konstitusionele" 
staat. Niet dat so 'n konstitusie 'n absolute regseis is wat die gesag 
van anders gevormde state sou ophef nie. Dit onderstel tog 'n baie 

hoë politieke vorming by die volk, 'n seldsame maatskaplike gaafheid, 
wat 'n hoë voorreg is en nie oral gevind word nie. Tog is dit 'n ideaal, 
'n rigsnoer vir hervorming en boweal 'n skat wat teen die hoogste 
koste gehandhaaf moet word, as dit eenmaal verkry is. Blykbaar het 

KALVYN gemeen dat 'n volk wat daarvoor ryp was, dit wel sou kry 
- hetsy alleen vanweë sy vertroue op die wyse voorsienigheids

beskikking van God of op grond van 'n intuïtiewe insig in die wet
matige proses van maatskaplik-staatkundige ontwikkeling. In elk geval 
so 'n konstitusie is nie so seer iets wat opsetJik nagestreef moet word 
deur 'n volk nie; nog minder is dit staatsregtelik noodwendig - dit 

is 'n goddelike weldaad, wat die kosbare besit van vryheid verseker. 
Gepaard met hierdie positiewe ideaal by KALVYN het gegaan 'n 

groeiende afkeer van die outokratiese monargie. Uit die aard van die 

saak, uit die ervaring en selfs uit die skriftuurlike openbaring het dit 
vir hom vasgestaan dat die monargie te veeleisend is, te 'n hoë weelde, 

om die draer nie tot tirannie te vervoer nie. Monargie as sodanig is nie 
sleg nie, 'n "konstitusionele" monargie, waar die vors hom laat lei 

deur raadgewers en hou aan die ooreengekome wette, is zelfs baie 
goed - maar 'n alleenheerskappy voer prakties tot magsoorskryding. 
Die kwaad van die monargie is aksidenteel en nie essensiëel nie. Maar 
hierdie aksidentele kwaad word desnieteenstaande deur KALVYN In 
die skrilste kleure geskilder . 

Beide aspekte van sy konstitusionele leer, hoewel hulle teenstrydig 
Iyk, is gelyklik gefundeer in die eenheid van sy Godsbegrip. Elke 
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konstitusie is gesaghebbend omdat God almal in sy voorsienigheid 
bepaal en deur sy gebod sanksioneer, ja selfs besonderlik die monar
gale Caesarisme noem; aan die ander kant is weer die "konstitusio
nele" staat wat berus op samewerking van die gemeenskap die ideaal, 
omdat so die soewereiniteit van God beter erken word, as die gesag op 
aarde naamlik oor baie mense verdeel is, en sy regsgebod meer kans op 
verwerkliking het, as die willekeur van die aardse gesag beperk is. 

Miskien het ook die predestinasie-gedagte en die kerkregtelike be
ginsels van KALVYN indirek hierdie ideaal gefundeer, soos dikwels 
beweer is, aangesien daarvolgens die gelykgeregtigdheid van elke ge
lowige vas staan. Maar hierdie invloed kon slegs indirek gewees het, 
omdat anders as by die Anabaptiste en latere Puriteine, die predesti
natoriese gelykheid vir KALVYN slegs geestelike en kerklike betekenis 
gehad het. Egter die mens is 'n eenheid, en regte wat hy op een 
gebied geniet, moes ook op 'n ander gebied om verwesenliking roep, 
veral by so 'n religieuse realis soos KALVYN. 

Daarnaas sal in elk geval ook gedink moet word aan die invloed 
van die humanisme van die Italiaanse republieke en die republikanisme 
van die Switserse hervorming, om nie te vergeet die direkte invloed van 
die klassieke filosowe wat KALVYN so sterk ondergaan het, en die 

juridiese vorming van sy jeug in die Romeinse privaatreg as onskend
bare ratio scripta. 

Hoofsaak bly egter die direk religieuse wortel van sy leer, soos 
bo aangedui, en die daarmee verbonde opvatting van die Israelietiese 
rigter-republiek as 'n Godgegewe staatsmodel. Die twee antitetiese 
aspekte van KALVYN se konstitusionele teorie, wat tot so uiteenlopende 
beoordeling aanleiding gegee het, was dus religieus verenig. Maar die 
betekenis daarvan vir die moderne konstitusionalisme het nie alleen 
daarop berus nie. Die angelpunt van KALVYN se leer, waardeur dit 'n 

hefboom geword het om die destyds monargale absolutisme uit sy 
voeë te lig, het daarin gelê dat die twee aspekte ook staatsregtelik 
verenig is, deurdat KALVYN in die destydse monargale staat, wat hy 
as staatsregtelik gesaghebbend erken het, 'n ampsinstelIing gevind 
het waarin hy sy konstitusionele ideaal kon veranker. 

Ons het naamlik reeds gesien dat ons outeur naas die staatsgesa:s 
ook ander gesagsinstelIinge erken het, wat volgens hom eweseer ge
regtig is op erkenning as die staatsowerheid. Ook het ons gesien 
dat hy ampspIig as juridies verpligtend beskou het ook teenoor die 
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owerheidsbevel. Die verbod van verset teen die staatsowerheid het 
hy beperk tot blote onderdane, private burgers; maar ampsdraers 
was vir hom in eerste instansie gebonde van Godsweë aan hul posi
tiewe ampsplig. Onderwerping geld teen oor alle gesag, elk in sy 
kring. Nou het hy in die gemeenskapsorganisasie van sekere tye en 
ook van sy tyd 'n positiefregtelike ampsgesag gevind wat ook staat
kundige betekenis gehad het. 

Dit was geen owerheidsgesag, of liewer dit was geen soewereine 
of opperste owerheidsgesag nie; dit was 'n ondergeskikte, hoewel self
standige owerheidsgesag met positiewe bevoegdheid in die onderdele 
van die groot soewereine state, met name die territoriale monargieë. 
Maar ten opsigte van die soewereine owerheidsgesag, die monargie naam
lik, het hierdie instelling 'n hoogs belangrike negatiewe ampsbevoegd
heid gehad, naamlik om inbreuk deur die vors op die verkreë regte van 
sy ampsbevoegdheid en sy onderdaanskap te verhinder, desnoods met 
dwang. Die juridiese dwangbevoegdheid van die soewereine staats
gesag is gedeel met hierdie ondergeskikte gesagsinstelling. 

Nou is hierdie ondergeskikte meer plaaslike owerheid nie alleen 
geregtig om die soewereine staatsgesag teë te staan nie, maar daartoe 
selfs ten strengste verplig as van Godsweë ingestelde bewaker van 
die volksvryhede in hul plaaslike differensiasie. Hierdie plaasIike ower
he de was vanself in intiemer kontak met die behoeftes en regsoor
tuiginge van die volk in sy kleinere plaaslike geledinge en kon dus 
feitlik as volksverteenwoordigers optree. Hoewel die volk dus as 
onderdaanskap geen positiewe regte kon laat geld teen die staatsgesag 
nie, kon so 'n optrede tog indirek regtens plaasvind deur middel van 
hierdie magistratus populares. 

Ons sal nog sien uit die staatspraktyk in die volgende hoofstuk, 
dat die positief-regtelike bevoegdheid van hierdie ampsdraers destyds 
so ruim was en so essensieel vir wat ons teenswoordig beskou as 
vanselfsprekende volksregte en volksvryhede, dat hulle op hierdie 
manier 'n uiters belangrike demokratiese funksie kon vervul. En blyk
baar het KALVYN hierdie betekenis van hulle wel deegIik gepeiI. 

Aan hulle het hy dus feitlik die verwesenliking van sy staatsideaal 
opgedra. Sy konstitusionele regspositivisme het hom l1ie alleen die 
moontIikheid gegee om aan te sluit by die bestaande staats reg van die 
destyds heersende staatsvorm nie, maar het hom ook die sleutel ver
skaf om daardie staatsvorm oop te sluit vir sy konstitusionele ideaal. ;I
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:n Sleutel wat aangegryp is deur die Monargomage en hulle politieke 
erfgename om die Westerse konstitusionalisme, parlementarisme en 

selfs republikanisme te fundeer. 
As ons naamlik sê dat dit gegaan het oor die funksie van die des

tydse rykstande of "state", dan sal hierdie konklusie in die oog spring. 
Dis immers bekend dat die moderne konstitusionele staat, waarby die 
volksverteenwoordigers 'n direkte aandeel gekry het in die soewereine 

staatsbestuur as parlementslede, 'n historiese ontwikkeling is uit die 
dualistiese standestaat, met sy tweeheid van rex en regnum, en wel 

juis as gevolg van die weiering van die stande in Kalvinistiese lande 
om hul verkreë regte prys te gee, waardeur die vorste gedwing was 

om aan hulle 'n positiewe kontroleren de aandeel te gee in die staats
bestuur ter voorkoming van konstitusionele skaakmat. Dis die ironie 

van die geskiedenis dat die demokrasie wat die konsiliêre entoesiaste van 
die veertiende eeu nie kon verwesenlik met hulle natuurregtelike rasiona
lisme nie, in die absolutistiese sestiende eeu verwesenlik is deur die streng

sobere kerkhervormer KALVYN met sy positief-regtelike konservatisme. 
Erken moet egter word dat KALVYN wel enigsins aanleiding gegee 

het tot die natuurregtelike wending wat deur sy direkte volgelinge 
aan hierdie teorie van hom gegee is - ek dink aan HOTMAN, KNOX, 

ou PLESSIS-MORNAY, ens. - naamlik deur sy sterke beklemtoning van 
die skriftuurlik en natuurlik gefundeerde verkieslikheid van veelhoof
digheid en wetmatigheid en die elektiewe stelsel, asook deur sy ver

gelyking van die stande-stelsel met Bybelse en klassieke instellinge 
en sy radikale veroordeling van die monargisme, om niet te vergeet 

sy kerkregtelike beginsels nie. Die laaste moes tog 'n groot invloed 
hê, toe staat en kerk nog so nou verbind was. Ook die drang van 
omstandighede het hiertoe meegewerk en die moderne ontwikkeling 
van die staatsregswetenskap as 'n juridiese wetenskap, waardeur die 

staatsreg gelyke selfstandigheid en regskarakter begin verkry het as 
die privaatreg en dus eweseer genormeer is deur die goddelik-natuur
like regsbeginsels. En as die staatsreg eers definitief verbind is met 
die goddelike regsgebod eerder as met die voorsienigheid, dan moes 

volg dat ook hierteenoor gehoorsaamheidsweiering geregtig was by 
strydigheid met die natuurreg of liewer die gebod van God. KALVYN 
sou self waarskynlik hierdie konsekwensie nie aanvaar het nie, ewemin 
as hy dit gedoen het by die privaatreg, behalwe waar 'n uitdruklike 

gebod van God aangewys kon word. Maar gegewe 'n verswakking 
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van die voorsienigheidsoptimisme op staatsgebied en 'n versterking 
van die gebodsrigorisme ook op natuurregtelike terrein, m. a. w. 'n 
geringe rasionalisering van KALVYN se spiritualisme, soos bevorder is 
deur die destyds beginnende ontwikkeling van die natuurfilosofie, en 
die aangeduide oorgang was gemaklik. 35) (Slot volg.) 

28) V gI. die ganse teks met die aantekeninge hieraan voorafgaande. Verder 
kan verwys word na die volgende: KUYPER - Stone-Lectures, pp. 99--127; 
DOOYEWEERD - Calvinisme en Natuurrecht, pp. 19--29; BARON, pp. 18-57; 
115-120; BEYERHAUS, pp. 86-102; HAUSZHERR, pp. 1-17; CORNELISSEN, pp. 
58-88. Van minder belang is die volgende verwysinge: KNODT, pp. 1-48; 
ELSTER, pp. 164-174; DUNNINO - Luther to Montesquieu, pp. 26-37; MURRAY 
- History of Political Science, pp. 144-149; GETTELL, pp. 153 vv.; ALLEN, pp. 
49-97; PIERSON, Eerste Reeks, pp. 221-2; Derde Reeks, pp. 180-1. Kern
agtig, hoewel misleidend, is die twee kante van KALVYN se staatsfundering 
uitgedruk in hierdie sin by GOOCH: Political Thought in England - from Bacon 
to Halifax, London, 1914-15, op pp. 9--10: It has been truly said th at Calvin 
led the revolt of the Reformation Church against the Reformation State. Wat 
ons egter al mag dink van die innerlike harmonie van KALVYN se staatsteorie, 
sal dit nog vir ons blyk waar te wees wat ALLEN op pag. 52 van sy aange
haalde werk sê: The teaching of Calvin, by word and by deed, involved the 
construction of a true theory of the State. It was the one theory of the State 
that was produced in any sense by Protestantism as such. . 

29) Inst. IV, 20. 1-3, 14-15; Inst. (1536), cp. 6. HAUSZHERR, p. 52. Laas
genoemde vergelyk KALVYN se staatsoptimisme met die van MACHIAVELLI ! 

DOOYEWEERD - Calvinisme en Natuurrecht, pp. 19--21, gaan byna na die 
ander uiterste deur die staat heeltemal in die reg te laat opgaan eweseer as 
die kerkgesag in die opdrag van Christus volgens die Evangelie berus. "Het 
overheidsgesag," sê hy op p. 20, "is een in het wezen des rechts geworteld 
ambtsgezag, daarom ook gebonden aan de geheele positieve rechtsorde, voor
zover deze op het primaire natuurrecht (d. w. s. "de natuur van het positieve 
recht op het geheel der wezenseigenschappen, die iedere rechtsorde qua talis 
aan moet wijzen, zal zij op den naam van recht aanspraak kunnen maken - pp. 
15-16) is gefundeerd. Het overheidsgezag is derhalve een bovenpersoonlijk 
gezag van een bovenpersoonlijk rechtsinstituut (de overheid)." Hierby word 
enigsins uit die oog verloor die Kalvynse opvatting van die staat as voor
sienigheidsproduk van God, as direkte mandaathouer van God, Iieutenant de 
Dieu. Wie se ges ag supra omnes leges eminet, wat wel nie exlex is nie, maar 
tag legibus solutus, quia ipse sibi et omnibus lex est, odat rectissimum est 
quidquid facit. (Calvini Commentarius in Exodi cp. 111. 22). So 'n God sal tog 
seker nie in sy opdrag aan 'n ondergeskikte (die staatsowerheid hier) gebonde 
wees aan die (natuur van die) positiewe reg nie. Daar is in die staat selfs 
as gesagsorganisasie ook 'n irrasionele ajuridiese of metajuridiese magselement 
volgens. KALVYN. KOFFYBERO, pp. 14-38; KUYPER - Antirev. Staatkunde, I, 
pp. 681-695 huldig die opvatting wat in die laaste deel van die teks gewraak 
word. 

30) Inst. IV. 20. 2-3;9--13; 14-16; Inst. (1536), cp. 6. ELSTER, pp. 174-
211; DOOYEWEERD - Calvinisme en Natuurrecht, pp. 20-29. Laasgenoemde 
gee 'n waardevolle modernisering van KALVYN se sogenaamde politiese natuur
regsleer ,do W. S. die normering van die positiewe regsvorming. 

31) Calvini Commentarius in Mosis reliquos Iibros quattuor in formam har
moniae digestos, Opera, XXIV, koll. 354-376; koll. 545-560; koll. 573-576; 
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kol I. 575-602; kol I. 605-612; koll. 619-642; koll. 643-668; koll. 687-712; 
koll. 713-720. 

32) V gl. Inst. IV 20. 15 VVo 

33) Opera, X. 1. koll. 5-266. 
34) Inst. IV. 20. 4-8; 17-32; Inst. (1536), cp. 6; Calv. Homiliarum in I Lib. 

Sam., XXVIII et XXIX. ELSTER, pp. 185-8; CORNELISSEN, pp. 88-103; BEYER
HAUS, pp. 1-60. Laasgenoemde wys daarop dat KALVYN die bekende soewerei
niteitsterme gebruik ook met toepassing op God, n.l. maiestas, souverain, summa 
potestas, summum imperium, legibus (of lege) solutus, ens .. Merkwaardig is 
dit dat hy in KALVYN se Seneca-kommentaar, anders as gewoonlik gedoen word, 
nie sien 'n bloot humanistiese studie nie, maar 'n werk wat harmonies verbind 
sowel juridiese en humanistiese asook teologiese beskouinge, onder invloed van 
BUDÉ, ERASMUS, AUGUSTINUS, e. a. B.v. die goddelike gesag van die owerheids
amp illustreer hy uit klassieke filosowe, maar formuleer dit Romeinsregtelik en 
motiveer dit ook uit nostra religio. In die teks wyk ek af van BEYERHAUS se 
opvatting dat KALVYN later selfs formeel-juridies die formule legibus solutus 
verwerp het. V gl. volgende aantekening. 

35) Behalwe die referensies in vorige aantekeninge, kan hier verwys word na 
die volgende: 

Inst. IV. 20. 8, 31; Inst. (1536), cp. 6. 
ELSTER, pp. 177-80; BEYERHAUS, pp. 105-145; DOUMERGUE in Les Demo

craties Modernes, pp. 98-120; KUYPER, A. R. stk. I, pp. 628-652. Laas
genoemde haal ook aan ter stawing van KALVYN se demokratisme sy kommen
tare op Deut. I : 13-14; Matt. XX : 25; Gen. XII : 5. VAN SCHELVEN, pp. 
43-49; WOLZENDORFF, pp. 95~97; 132-3; HAUSZHERR, pp. 54-73. 

HAUSZHERR sien kans om ook die Pruisiese monargie aan KALVYN se invloed 
te verbind, wat histories nie onmoontlik is nie, vanweë die aandeel van Kalvi
niste in die Brandeburgse politiek. Dit herinner egter enigsins aan die verbinding 
van MUSSOLINI se kerkregtelike praktyk met Kalvinistiese beïnvloeding in sy 
vormingstyd om en by Genève! 

BARON, pp. 59-93; CORNELISSEN, pp. 104-110. 
Om die belang van die saak gee ek hier die beroemde passaat uit Inst. IV. 

20. 31; met kommentaar daarop: 
Si qui nunc sint populares magistratus, ad moderandam regum Iibidinem 

constituti, quales olim erant qui Lacedaemoniis regibus oppositi erant Ephori, 
aut Romanis consulibus Tribuni plebis, aut Atheniensium senatui Demarchi, et 
qua etiam forte potestate, ut nunc res habent, funguntur in singulis regnis tres 
ordines, cum primarios conventus peragunt, ad eo iIIos ferocienti regum Iicentiae 
pro officio intercedere non veto, ut si regibus impotenter grassantibus et humili 
plebeculae insultantibus conniveant, eorum dissimulationem nefaria perfidia non 
carere affirmem, quia populi Iibertatem, cuius se Dei ordinatione tutores positos 
norunt, fraudulenter produnt. Hierdie selfde formulering kom reeds voor in 
die Institusie van 1536. 

Die Analyse des bestehenden Rechtszustandes durch Calvin isf nicht mehr und 
nicht weniger als die Grundlage der monarchomachischen Lehre - WOLZEN
DORFF, p. 97. 

Die verankerung der Aristokratie in der Monarchie der Gegenwart musz als 
die eigentliche Bedeutung dieser Lehre Calvins vom Widerstandsrecht der magis
tratus populares für seine Staatsanschauung angesprochen werden - BARON, 
p. 93. 

Les autorités inférieures ... sur lequelles repose cependant tout Ie système 
politique de Calvin, tout, tout entier - DOUMERGUE, p. 115. 
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(WENSCHEN EN MOGELIJKHEDEN) 

DOOR 

DR. W. J. KOLKERT JR. 

11. (slot). 

B. De paedagogisch-technische bouw van het middelbaar onderwijs. 

Inhoud: Omschrijving van het M.O .. Leeftijdsgrens tusschen L. O. en M. O. 
(bL 304). Omschrijving van Algemeene vorming (bI. 306). Groepeering der leer
lingen naar aanleg en karakter (bI. 308). Scholen voor algemeen vormend middel
baar onderwijs (bI. 310). Het gymnasium-A (bI. 313). De hoogere burgerschool-B 
(bL 314). Het gymnasium-B (bI. 315). De hoogere burgerschool-A (Litt.-econo
mische H.B.S.) (bI. 322). Het lyceum (bL 329). Het middelbaar onderwijs voor 
meisjes (bI. 332). De klachten over het M. O. (bI. 333). Gemeenschappelijke 
fouten (bI. 335). Opleiding der leeraren (bI. 339). Tekortkomingen der leerlingen 
(bL 348). Fouten der middelbare-school-inrichting. Onderbouwen bovenbouw 
(bL 353). De middelbare school zesjarig (bI. 355). De normalisatie (bI. 359). 
Overlading der programma's (bI. 361). Overlading bij de H.B.S. (bI. 362). Klassi
caai en individueel onderwijs (bI. 365). Ontaarding van het klassicale stelsel (bI. 
367). Montessori-stelsel (bL 369). Dalton-stelsel (bI. 370). Lichamelijke oefening 
(bL 378). De toelating tot het M. O. (bI. 381). Staatsexamen of school
eindexamen (bL 384). Effectus civilis (bI. 388). De inspectie van het M. O. 
(bL 391). Samenvatting (bI. 392). 

Omschrijving van het M. O. 
Wat is middelbaar onderwijs? 

Het is dat onderwijs dat, voortbouwende op den grondslag van 't 
elementaire onderwijs der lagere school, algemeene vorming nastreeft. 

In deze omschrijving eischen twee dingen nadere toelichting. De 
eerste vraag is: Waar ligt de natuurlijke leeftijdsgrens tusschen L. O. 
en M. O.? 

De tweede vraag is: Wat is te verstaan onder het begrip Algemeene 
vorming? 

Die beide zaken zijn voor den paedagogischen en technischen bouw 
van het M. O. van groot gewicht. -
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Leeftijdsgrens tusschen L. en M. O. 
Op de eerste vraag geeft de natuur zelve in beginsel een antwoord. 
Het groeiproces toch onzer kinderen treedt met den 12-14 jarigen 

leeftijd een nieuwen toestand in, dien der puberteit, met al de eigen
aardige verschijnselen, lichamelijke en geestelijke, welke dien overgang 
naar de rijpende jeugd kenmerken. In onze luchtstreken heeft dat 
proces zijn beslag niet gekregen vóór 't 18de-20ste jaar. In die 
periode komt steeds duidelijker het onderscheid uit tusschen kind en 
volwassene; tusschen jongen man en jonge vrouw; tusschen de ver
schiIlende intellects- en karaktertypen. Allerlei tot nog toe sluimerende 
krachten en gaven van lichaam en ziel komen tot ontwaken bij den 
aanvang dier beslissende jaren. 

Welk onderwijs nu is het geschiktste voor dien leeftijd? 
Het spreekt vanzelf dat tot aan het begin van dien Sturm-und

Drang in zijn stoffelijk en geestelijk bestaan, het kind behoefte heeft 
aan en slechts profijt kan trekken van eenzelfde soort elementair 
onderwijs in de fundamenteele vakken. Dat kan alleen de lagere school 
verschaffen. Doch even duidelijk is het, dat onderwijs en schooltype 
niet dan tot nadeel van 't kind en van zichzelf de caesuur verwaar
loozen kunnen, die de natuur zelve in 't onhvikkelend leven der kinde
ren slaat bij het optreden der puberteit. Het lager onderwijs heeft dan 
zijn pionierstaak volbracht, althans voor die leerlingen die verder 
moeten studeeren. Het kan door zijn éénvormigheid niet langer tege
moet komen aan de steeds verder uiteenwijkende behoeften en be
langen van onderling zoo verschillende groepen leerlingen. Daarvoor 
is een onderwijs noodig, dat met zijn onderscheiden typen van scholen 
meer beantwoorden kan aan die verschillen van aanleg en sexe. Het 
L. O. moet de leerlingen die voortgezet onderwijs behoeven, uiterlijk op 
circa 12-jarigen leeftijd overdragen aan een onderwijs dat, anders geleed, 
voldoen kan aan de onderscheiden behoeften der rijpende kinderen. 

Zal een schooltype dan ook als samenhangende eenheid vol
doen aan één groeiperiode der leerlingen, en, in bouw, methode 
en doelstelling kunnen rekenen met de eigenaardigheden van één leef
tijd, dan kan de lagere school die kinderen welke verder moeten stu
deeren, slechts tot -+- het 12de jaar bearbeiden, en zal het M. O. 
daarna zijn taak aanvaarden en het werk voortzetten. 

Noch de Duitsche opvatting, waar ze de jaren 9-12 bij de middel
bare school voegt - al zijn er ontegenzeggelijk practische voordeelen 
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aan dat stelsel verbonden - noch het streven om den onderbouw van 
de middelbare school, den leeftijd van -t- 12-15 jaar, te annexeeren 
voor 't (M) U. L. 0., of tot een soort van autonoom schooltype te 
bevorderen, voegt m. i. zich naar de duidelijke aanwijzingen der natuur. 
Het Duitsche stelsel toch doorbreekt de physieke grenzen in 't ont
plooiend kinderleven. Het (M) U. L. O. is krachtens zijn naam, 
aard, en werkprogramma lager onderwijs, en derhalve iets geheel 
andersoortigs dan het M. O. wil zijn. En het in de derde plaats ge
noemde streven wil de kool en de geit sparen. 

De vraag waar 't hier om gaat, is echter niet zoo zeer of die jaren 
onder het M. O. behooren, maar of op dat terrein, in den onderbouw 
dus van 't M.O., de juiste methode van onderwijs wel gevolgd wordt. 

Het valt immers moeilijk te ontkennen dat er op dat gebied ernstig 
gezondigd wordt tegen de natuurlijke belangen van 't ontluikende 
kind, doordat het uit de lagere school met haar klasseonderwijzers 
overgeplaatst wordt, zonder wezenlijk geleidelijken overgang, naar de 
middelbare met haar telkens wisselend docenten personeel. 

Hoe toch is de gang van zaken? Het zesjarig kind komt op de 
lagere school rechtstreeks uit het gezin, de opvoedingssfeer bij uit
nemendheid, waar karakterleiding en verstandsscholing nog de ééne 
en ondeelbare paedagogie vormen. Daar is het door de ouders samen, 
meestal door de moeder alleen opgevoed. Bij het overnemen van de 
verstandelijke scholing, en voorzoover noodig en mogelijk, ook van 
de karakterleiding door de lagere school, op den grondslag van de
zelfde zedelijk-geestelijke levensbeginselen als 't g,ezin belijdt, leenen 
zich haar elementaire vakken (Nederlandseh, Rekenen, enz.) tot een 
behandeling, in de stof zelve en in de methode, door één onderwijzer. 
Eli als die onderwijzer dan niet slechts een goed docent is, doch niet 
minder een verstandig paedagoog, intellectueel op de hoogte van zijn 
vak, en met een hart vol begrijpende Hefde voor 't opgroeiende kind, 
is zijn arbeid, als opdracht van 't gezin, waaraan de jonge leerling 
met al de vezelen van zijn bestaan nog vast zit, van onberekenbaar 
vèrstrekkenden invloed. 

Nu begint de puberteit beslissend door te breken. De bovengenoemde 
verschillen in geestelijk en stoffelijk opzicht treden duidelijker en werk
zamer op. Het rijpende kind groeit langzaam-aan naar de zelfstandig
heid toe. Het vraagt juist daardoor, zij 't ook onbewust, om een anderen 
kring voor verstandsontwikkeling en karakterontplooiing, en de middel-
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bare school, met een bouw, daarop ingesteld, en met als doel de 
algemeene vorming der jongens en meisjes, opent haar poorten. Ge
lijken tred met dien overgang van kind tot knaap en meisje, dienen 
nu ook school en onderwijs te houden. Die rijping is geen sprong
variatie, maar een evolutieproces, en het onderwijs moet evenzeer dat 
geleidelijk evolveerend karakter vertoonen, zal het toch reeds zoo 
moeilijk te vinden evenwicht nog eenigermate gehandhaafd blijven 
tusschen groei en daaraan beantwoordende opleiding. Een te plotse
ling vervangen van 't lager onderwijs met zijn één--docent-paedagoog 
voor minstens één cursus lang in elke klasse, door een M. O. met 
zijn vakleeraren bijna elk uur, stoort uiteraard den rustigen overgang 
op een leeftijd dat het kind juist geen schokkende veranderingen ver
dragen kan. Het is een aanwijzing van de natuur zelve, waarnaar de 
inrichting der school zich te voegen heeft, dat het M. O. in zijn onder
bouw niet elk lesuur een nieuw leeraarsgezicht voor de jonge kinderen 
zet. Voor hoofd en hart is 't gewenscht bij 't wel zeer onevenwichtige 
kind van -I- 12-14 jaar, dat daar zoo weinig mogelijk leeraren les 
geven. De opleiding der M.O.-docenten en hun bevoegdheden behooren 
rekening te houden met die belangen vooral der lagere klassen. -

Omschrijving van Algemeene Vorming. 
Wanneer onder M. O. dat onderwijs te verstaan is dat voortbouwt 

op den grondslag, door 't L. O. gelegd, en dat in dien arbeid algemeene 
vorming nastreeft, moge in de tweede plaats ook kortelijk worden 
uiteengezet, wat het wezen van die algemeene vorming eigenlijk is. -

En dan is algemeene vorming de evenwichtige scholing der eigen
schappen van hart, hoofd, en hand in de rijpingsjaren. Het is die 
ontwikkeling van geest en lichaam, welke de hedendaagsche samen
leving en cultuur verwachten mag van de jongelieden wier toekomstige 
roeping de zedelijk-geestelijke leiding is der maatschappij in haar 
onderscheiden lagen. Of ze academisch verder zullen studeeren, dan 
wel op 18- à 20-jarigen ouderdom terstond het werkende leven in
treden, doet in dezen weinig ter zake. 

Die middelbare scholing moet organisch aansluiten bij het elemen
taire onderwijs der lagere school. Ze heeft bovendien, juist om den 
leeftijd en de toekomstige maatschappelijke taak der leerlingen van 
het M.O., veel meer in schooltype en leerwijze rekening te houden 
met de verschiIlen in geslacht, in verstandelijken aanleg en karakter-
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bouw der kinderen, dan het L. O. dat kan of behoeft te doen. 
Ze is in zich zelf eindonderwijs, voltooid als ze wordt in de jaren 

dat de geestelijke en lichamelijke rijping in beginsel haar beslag krijgt, 
en ze heeft de universiteit niet noodig als sluitstuk. 

Tegenover het éénvormige lager onderwijs zal het algemeen vor
mend onderwijs derhalve in den loop van zijn duur al meer een uiteen
loopend karakter moeten vertoon en in de natuurlijke verbijzondering der 

vakken en der groepen van vakken. Aan den anderen kant echter heeft 
het zich te wachten voor al wat zweemt naar wetenschappelijke vak

studie, omdat daarvoor alleen de universiteit de eigenlijke plaats is. -

Die algemeene vorming kan in onzen tijd van verbijzondering, het 
spreekt wel vanzelf, niet meer algemeen zijn in den strikten zin des 
woords. Ze zou dan haar opvoedende waarde ten eenen male inboeten, 

en in oppervlakkig geIiefhebber ontaarden. Van tevoren dat vast te 
stellen, is heden ten dage allerminst overbodig. Want de naam: alge
meene vorming is op zichzelf inderdaad verwarrend. Op het eerste 
hooren wekt hij allicht de begrijpelijke dooh niettemin onjuiste voor

stelling, alsof algemeene vorming bij machte zou zijn de leerlingen 
der middelbare school thuis op alle markten te brengen. Het weinig 
nadenkende publiek eischt al meer zulk een kaleidoscopische kennis, 
en de school, in plaats van fier te weigeren wat ze toch nooit leveren 

kan, heeft in de laatste tientallen jaren aan die steeds stijgende ver
wachtingen trachten te voldoen. Ofschoon bijna amechtig door de 
filmsnelheid der op elkaar volgende evoluties en experimenten, meende 

ze nochtans daarin trouw de veelmisbruikte spreuk te verwezenlij ken: 
non scolae, sed vitae. 

Er is terugkeer tot bezinning te bespeuren, zij 't ook nog sledhts 
een wolkje als eens mans hand, bij beide belanghebbende partijen. 
Dat mag een geluk heeten. Want juist dat jagen naar 't nieuwe is 
een der kenmerken van onzen vervlakkenden sensatietijd. Ook onze 
eeuw schijnt geen hooger ideaal te kennen dan "wat nieuws te zeggen 
en te hOOTen." .... 

Er is geen uitvinding of men wil er kennis mee maken. 

Er verschijnt geen nieuw boek of men moet het lezen, om toch 

maar aanspraak te kunnen maken op den eerenaam van "algemeen 
ontwikkeld" menseh. 

Er lokt geen nieuwe mode in kleeren, in sport, in kunst, op sociaal 
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of religieus gebied - of men vliegt in z'n onrust van het oude, al 
is dat beproefd-degelijk, naar het ongekende nieuwe. En dat niet omdat 
het beter gebleken is, doch alleen om den prikkel van een nieuwe 
spanning te smaken. Bovendien: men mocht eens voor ouderwetseh, 
voor verzuurd, of erger nog: voor doctrinair en conservatief aangezien 
en uitgekreten worden, als men publiekelijk achter zou blijven in 

den ren! 
Onze tij d is vol van "nieuwe dingen", echte en onechte, zooals er 

wellicht vroeger geen periode geweest is. En nu is dit de dwaasheid 
dat men ook en vooral door middel van de school de kinderen van 
die nieuwe en nieuwste snufjes op de hoogte gebracht wH zien, met 
name wanneer die nouveauté's voorzien zijn van een buitenlandsch 
merk. Dat heet dan eisch van "de cultuur", een dooddoener waarmee 
men allles tracht goed te praten. Zoo dreigt de school, de lagere zoowel 
als de middelbare, een Mädchen-für-Alles te worden. Zoo verbastert 
ze tot een warenhuis, een toko, in plaats van een paedagogium te 

zijn in den edelen zin des woords ... 
Ik ben er van overtuigd dat op waarachtige vernieuwing, op ge

zonde reorganisatie van ons middelbaar onderwijs niet te hopen is, 
tenzij men dien toestand als ziektebeeld diagnoseert, en met sterke 
hand de eenige therapie durft toepassen: 

naast verbetering der onderwijsmethode, vereenvoudiging van de 
programma's door alle overtollige vakken weg te snoeien; 

het wekken van actief begrip en inzicht meer dan het bijbrengen 
van passieve encyclopedische veelweterij; 

een aldus welbewust stellen van het multum boven het muIta; 
wering van alIe verstandelijk voor het M. O. niet geschikte candi

daten. 

Groepeering der leerlingen naar aanleg en karakter. 
Doch niet slechts om de voorkeur die degelijke kennis en inzicht in 

betrekkelijk weinige vakken verdient boven een oppervlakkig vernis 
in vele, is 't wenschelijk dat "algemeene vorming" niet eensluidend 
worde met "bekendheid" met zoo ongeveer aIle wetenswaardige en 
belangwekkende dingen. Ook zielkundig is het onmogelijk door ééne 
"algemeene vorming" en derhalve op één type van middelbare school 
allen leerlingen alles te doceeren. Er is "verscheidenheid der gave", 
zegt de Heilige Schrift. Dat korte, maar klare Bijbelwoord, wel is 
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waar in ander verband gebezigd, geldt nochtans ·ook voor leerlingen, 
onderwijs en schooltype. 

Met die verscheidenheid in geestelijken en IichameIijken aanleg van 
het leerlingenmateriaal dient in de eerste plaats gerekend te worden 
bij het inrichten der middelbare scholen. 

En dan vallen, verdere bijzondere persoonlijke schakeering daar
gelaten, de jonge men sc hen vooral na 't doorbreken der puberteit, 
duidelij ker nog dan daarvóór, in drie groote groepen uiteen: 

"De eerste groep (auditief-primaire functie) omvat waarschijnlijk 
onze latere letterkundigen, theologen, een deel onzer juristen, en die 
voorgangers op het gebied van handel en industrie in wier handen 
de dagelijksche leiding berust. 

De tweede groep (visueel-secundaire functie) omvat waarschijnlijk 
de latere beoefenaren der exacte wetenschap, ingenieurs, geneesheeren, 
en die leiders van groote bedrijven die door hun vooruitzienden blik 
de richting weten te bepalen waarin het bedrijf zich moet ontwikkelen. 
Voorts een deel onzer meer bekwame industrie-arbeiders. 

In de derde groep (sensumotorisch-secundaire functie) treffen we 
waarschijnlijk aan: onze aviateurs, onze voorgangers op het gebied 
van sport, en een ander deel der meer ervaren a~beiders onzer 
industrie" 1). 

Natuurlijk zijn onze leerlingen voor verreweg het grootste deel 
mengtypen, maar dan toch zóó dat in zulk een menging van qualiteiten 
bij de meesten één bepaald hoofdtype duidelijk in het oog springt. 

Aan die groepeering hebben tot vóór betrekkelijk kort de school
soorten voor den leeftijd van -t- 12-20 jaar tamelijk wel beantwoord. 

Het gymnasium, (het oorspronkelijke A-gymnasium bedoel ik), was 
de aangewezen school voor de auditief-primairen; de H.B.S. 5 j c. (de 
wis- en natuurkundige) voor de visueel-secundair aangelegde leer
lmgen; terwijl de derde groep, die der sensumotorisch-secundairen, 
het vakonderwijs, in den ruimen zin van 't woord, kon gebruiken als 
op haar geestelijken bouw 't meest ingesteld. _ 

Uiteraard kan een artikel over 't algemeen vormend M.O., van die 
drie schooltypen alleen het gymnasium en de hooge re burgerschool be
spreken, met wat aan essentiëel middelbaar onderwijs zich uit die 
twee ontwikkeld heeft in den loop der j aren. Het kan al zoo niet 
A. St. 3-m. VI 
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ingaan op het vakonderwijs (middelbaar technische scholen, ambachts
soholen, eigenlijke handelsscholen enz.). Dat alles valt krachtens zijn 
aard daarbuiten, om de eenvoudige reden dat het geen algemeene 
vorming tracht te geven. Het is speciaal vakonderricht met een zuiver 
practisch doel, evenals b.v. de avondcursussen voor boekhouden en 
talen dat zijn ten behoeve van aankomende kantoorbedienden, welk 
onderwijs ook buiten het kader van dat M. O. ligt. 

Scholen voor algemeen vormend middelbaar onderwijs. 
Op het breede veld van het M. O. kent ons vaderland heden ten 

dage meer scholen dan alleen gymnasium en hoogere burgerschool. 
Tooh zijn ze alle ,de kweekschool slechts uitgezonderd, meer of minder 
aan die beide oudste typen verwant. Het zijn: 

gymnasium (A en B., en 't Roomsch-Kath. humanistische gym

nasium) ; 
hoogere burgersohool ( A en B) met 5 j.c. en die met 3 j.c. welk 

type nog maar door enkele exemplaren vertegenwoordigd wordt; 

lyceum; 
middelbare school voor meisjes; 
kweekschool voor onderwijzers. 
De Nederlandsche wetgeving sluit het gymnasium ( en natuurlijk 

ook de classieke afdeeling van het lyceum) en de kweekschool buiten 
het M. O. Het eerstgenoemde bewoont een soort autonoom gebied 
tusschen de lagere regionen van het M. O. en de allerhoogste, die 
van 't hooger onderwijs, in. Dat semi-academisch terrein draagt den 
raadselachtigen naam van Voorbereidend hooger onderwijs. 

De kweekschool valt onder 't lager onderwijs, ligt dus nog beneden 
't gewone middelbaar onderwijs. 

Zelfs in den naam der docenten komt de hierarchie tot uiting. Offi
cieel hebben die der kweekschool slechts recht op den titel van onder
wijzer; het M. O. kent leeraren. Jammer is dat het Nederlandsche 
taaleigen, of tenminste de wetgeving, die met dat taaleigen in den 
regel op hoogst treffende wijze overeenstemt, niet bij machte is ge
bleken voor den tusschenstaat van 't voorbereidend hooger onderwijs 
ook een afzonderlijken docententitel te bedenken, natuurlijk wel wat 
lager dan dien der universitaire professoren, maar toch hooger dan 
't begrip en den naam leeraar ... 

Een enkel woord ter toelichting van mijn opvatting dat beide, het 
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gymnasium zoowel als de kweekschool, tot het M. O. behooren. 
Is 't eigenlijk nog noodig in dit verband de vraag onder de oogen 

te zien Of 't gymnasium al dan niet M. O. is? Is er wel een redelijke 
grond tot twijfelen? 

Het gymnasium behoort, naar zijn wezen, zijn methode en zijn 
doelstelling, vast en zeker tot het M.O., indien althans de boven
staande omsohrijving van wat middelbaar onderwijs is, juist te achten 
is. Het wil algemeene vorming brengen in aansluiting aan de antieke 
cultuur; het vertoont in leerwijze, in bestemming der leerlingen, in 
bevoegdheid der docenten, kortom in zijn geheele schooltype precies 
dezelfde kenmerken als de hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus, 
vooral na de wet-LIMBURG. 

Tegenwoordig prijkt het echter, als gezegd, met den deftiger, doch, 
op den keper beschouwd, eenigszins zonderlingen naam van Voor
bereidend hooger onderwijs. 

Er is waarschijnlijk niemand ter wereld die precies kan aangeven 
wat dat beteekent. Maar wie geen vreemdeling is in 't staatkundig 
Jeruzalem, met zijn "Voor wat, hoort wat", en met zijn partij-gevoelig
heden, die verstaat waarom het gymnasium niet mocht vallen onder 
het algemeen Middelbaar Onderwijs. Zoo ontving het een naam die 
't wezen niet dekt, die, erger nog, volkomen nietszeggend is, een 
naam intusschen die aan zijn drager alleen reeds daardoor een hooger 
plaats in veler schatting verleent dan het ordinaire M. O. inneemt. En 
wel merkwaardig mag het heeten, dat sedert de dagen van VAN 
HEEMSTRA-WINTGENS af tot minister DE VISSER toe, elke poging 
heeft schipbreuk geleden in 't parlement, om ook aan de algemeene 
vorming die gegrond is op de voorbereidende studie der classieken, 
haar natuurlijke incorporatie in 't M. O. te geven. -

Blijft de naam Middelbaar Onderwijs misschien de steen des aan
stoots? Laat er dan een andere (Lyceaal Onderwijs?) maar gemeen
schappelijke gezocht worden. Op de wettelijke nevenschikking van die 
scholen, gymnasium en H.B.S., als volkomen elkaars gelijke in rang, 
komt het aan - al acht ik persoonlijk den naam Middelbaar Onder
wijs uitstekend. 

Wat de kweekschool betreft, die leidt op 't oogenblik, zonder aarze
ling wordt het toegestemd, in een bijzondere richting op, het verwerven 
van de lagere onderwijsakte. Doch ze heeft een hervorming noodig in 
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bouwen personeel, die haar dan ongetwijfeld in aard en wezen zal 
stempelen tot M.O., en haar de gelijke in waarde van gymnasium en 
hoogere burgerschool maken. Overtuigd dat de toekomst die werkelijk
heid aan de kweekschool brengen zal, durf ik haar reeds nu bij 't 
M. O. rekenen, omdat ze daar behoort en die plaats verdient. 

Dat de opleiding voor onderwijzer grondige verbetering behoeft, 
ten bate van de volksschool en van den onderwijzer zelf, is onder de 
deskundigen vrijwel algemeene overtuiging geworden. En ze is 't 
bovendien waard, omdat èn haar personeel èn haar leerlingen ontegen
zeggelijk tot de harde werkers in onze schoolwereld behooren. 

Er is m. i. maar één weg om dat doel te bereiken. Dat is het invoegen 
van die studie in 't algemeen vormend M. O. 2) Het spreekt vanzelf dat, 
met het oog op zijn toekomstigen werkkring, de aanstaande onder
wijzer van de lagere school een bijzondere training niet ontberen kan. 
Daarom is het gewenscht zijn opleiding te doen bestaan in een onder
bouw van algemeen M.O., en een meer verbijzonderden bovenbouw. 
Die eerste is onmisbaar om hem een degelijke algemeene ontwikkeling 
te verschaffen, hetzij hij al dan niet later zelfstandig wil verder stu
deeren; de tweede blijft onafwijsbare eisch door de eigenaardige 
voorwaarden die 't doceeren in de lagere school aan haar dienaren 
stelt. 

Er bestaat in ons land thans genoeg gelegenheid, waar 't noodig is, 
tot het ontvangen van algemèen vormend M. O. Zoo kan de aanstaande 
onderwijzer dan ook overal het begin van zijn vooropleiding vinden 
in den onderbouw van 't bestaande M. O. Het doet er, meen ik, 
weinig toe, op welk middelbare schooltype dat geschiedt. Als 't M. O. 
in zijn beide schooltypen, gymnasium en hoogere burgerschool, ratio
neel zal zijn hervormd, vooral als 't in zijn onderbouw een meer ge
sloten, concentrisch geheel zal geworden zijn, is die onderbouw een 
alleszins voldoende grondslag voor den opstal der verdere bijzondere 
kweekschoolopleiding. Die geheele opleiding zou dan bestaan in zes 
jaar: een onderbouw van drie jaar 3), gymnasium, H.B.S. (zesjarig, 
zoo als die moet zijn naar mijn meening), of lyceum (H.B.S.-afdeeling); 
en een driejarige afzonderlijke studie daaropvolgende. In die laatste 
drie jaren behooren dan die vakken onderwezen te worden die meer 
rechtstreeks verband houden met de eigenlijke onderwijzerstaak. Tevens 
kunnen dan de gewone elementaire vakken: nederlandseh, rekenen, 
geschiedenis en aardrijkskunde, zóó gedoceerd worden, dat ze den 
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toekomstigen onderwij zer in staat stellen die met vrucht op de lagere 
school te geven. 

AI die vakken zijn voor eIken aanstaanden onderwijzer onmisbaar. 
Daarnaast zal, als in 't ontwerp-DE VISSER, de bovenbouw, maar dan 

driejarig, een splitsing moeten hebben in een meer wiskundige en een 
meer taalkundige afdeeling, naar den aanleg der leerlingen. 

De mogelijkheid acht ik niet uitgesloten dat ook de bovenbouw, (de 
eigenlijke kweekschool, zoo men wil), een integreerend deel van de 
gewone middelbare schooltypen zal zijn. Want de inrichting van allerlei 

schoolsoorten, op het L. O. volgend, is niet het zuinigste stelsel. Boven
dien is m. i. voor den werkelijken bloei van 't algemeen M. O. een soepe

ler rooster en vakkenprogramma noodig, die meer mogelijkheid tot diffe
rentiatie biedt. En vooral komt het mij gewenscht voor, den aanstaanden 

onderwijzer zoolang mogelijk een gemeenschappelijke opleiding te geven 
met die voor andere beroepen, ten einde kastegeest' te ondervangen. 

Gedurende zijn studie in de eigenlijke kweeksc'hoolvakken dient hij 
't laatste jaar ook gelegenheid tot practisoh werken te ontvangen, in 
den vorm van 't doceeren aan de leerscholen. 

Het behoeft geen nader betoog dat ook de leeraren van den boven
bouw middelbare bevoegdheid moeten bezitten in al de vakken die 

daar gegeven worden. Alleen dan zijn ze wetenschappelijk genoegzaam 
op de hoogte van een vak, om 't behoorlijk te doceeren aan bijna 
volwassenen. 

Het gymnasium (A). 
Een korte toelichting over den historischen gang van zaken op het 

terrein van 't M.O., en over de onderlinge verhouding van zijn ver
schillende scholen, moge hier een plaats vinden. 

Van die alle is het gymnasium de oudste. Het prototype er van, een 

soort latijnsche school, is in de middeleeuwen reeds de eenige inrich
ting van wat we tegenwoordig middelbaar onderwijs zouden noemen. 
Ze was noodig, en ontstond door die maatschappelijke behoefte dan 
ook, in een tijd toen de algemeene vorming nog in letterlijken zin één

en-ondeelbaar was. Het is dat tijdvak der geschiedenis dat, in West
Europa ten minste, de ééne Roomsche Kerk, tezamen met het Romein
sche recht alom het leven in kerk en maatschappij beheerscht, en een 
latijnsch stempel drukt op geheel de samenleving. Het is de tijd 

waarin van realia-studie zoo goed als geen sprake is, doordat onder 
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de geestelijke leiders alleen de dichters de natuur uit IiefdevoIle aan
schouwing, in rechtstreeksche ontroering kennen, de geleerden haar 

evenwel slechts uit de boeken bestudeeren: ARISTOTELES is in alles 
het einde van alle tegenspraak. En wat deze niet-gecanoniseerde 
heidensche heilige leeraart, is in wereldsche zaken evangelie. Het is 

ten slotte de tij d waarin een veel beperkter handel en verkeer tusschen 
de volken de studie der levende talen nog niet zoo tot een strikt nood

zakelijke onderwijstaak maken als nu. 
Als het herfstgetij der middeleeuwen overgaat in een nieuwe ge

schiedenisperiode, beginnen humanisme en renaissance oppermachtig 
de geesten te beheerschen, met een gelouterd inzicht in en dieper kennis 
van de schoone antieke kunst en wetenschap. Latijn en grieksch als 
de talen dier vereerde oudheid blijven wel is waar een eerste viool 
spelen, doch in 't rijk der geesten verandert sedert den aanvang der 
16e eeuw toch alles. De renaissance, met haar strijd voor de ontvoog
ding van de menschelijke rede, de reformatie met haar ideaal van de 
vrijheid van den Christenmensch, beide voorloopig nog onbewust van 
haar innerlijke vijandschap, veroveren samen, tegen de Roomsche 
levens- en wereldbeschouwing, een alzijdige vrijheid als de middel
eeuwen nooit gekend hadden. De studie der realia leeft op; en met 
de ontdekkingsreizen en 't snel aanwassend verkeer der volkeren 
onderling, maakt dat alles de wereld zooveel wijder en grooter dan 
ze tot nog toe scheen: een volkomen nieuw tij dvak is geboren. 

In de wetenschap behouden de humaniora wel haar eerstgeboorte
redht en plaats, doch ze moeten in den natuurlijken gang der be
schaving langzaam maar zeker een al grooter deel van het gebied 
afstaan aan de opkomende realia. En het zal nog wel lang aanhouden, 
vóór die vasten voet veroverd hebben, en als gelijke in rang en reCiht 
zich zullen kunnen handhaven naast de classieken - haar wasdom 
echter is niet meer te stuiten, doordat die wortelt in de onweerstandelijke 
werkelijkheid der levensontwikkeling. Toch duurt het in ons land tot 
1863, als THORBECKE'S wetgevende meesterhand het middelbaar onder
wijs organiseert in de hoogere burgerschool met vijf jarigen cursus. 

De hoogere burgerschool (B J. 
De oorspronkelijke doelstelling van THORBECKE'S wet op het M. O. 

was "de vorming van die talrijke burgerij, welke, het lager onderwijs 
te boven, naar algemeene kennis, beschaving en voorbereiding voor 
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de onderscheidene bedrijven der nijvere maatschappij tracht." 
Langzamerhand heeft zich daarnaast als doel van 't M. O. geplaatst 

de voorbereiding voor hoogere, academische studie. 
Om dat nieuwe sohooltype kan sedert dien het middelbaar onder

wijs kristalliseeren, totdat de wet-LIMBURG die algemeene vorming 

gedeeltelijk gelijk stelt in waarde aan de c1assieke vooropleiding. 

Het gymnasium (B). 
Daarnaast ontstaat het B-gymnasium. Die school dankt eenerzijds 

haar leven aan de vrees, in de kringen van 't gymnasium, voor den 
kennelijken bloei van de wis- en natuurkundige H.B.S. Aan den anderen 
kant echter is haar oprichting de erkenning, misschien noodgedrongen, 
dat de humaniora op 't gebied der cultuur, en van 't onderwijs in 't 
bijzonder, het rijk niet langer alleen hebben. Ze moeten, willen ze 
niet geheel verdrongen worden, zooals ze duchten, een rechtmatige 

plaats afstaan naast zich aan de realia. 
In de 1ge eeuw, den tijd van een wonderlijken, alzijdigen wasdom 

der natuurwetenschappen, lag de opkomst van een exacte middelbare 
school in de lijn der natuurlijke ontwikkeling van zaken. Daar 
dat nieuwe schooltype, THORBECKE'S sohepping, algemeen insloeg, was 
de angst voor concurrentie van die zijde tegenover en tegen het gym
nasium met zijn antieken zeer begrijpelijk te achten. En vooral toen 
de exacte wetensohappen, aan de universiteit, doch meer nog onder 
de mindere goden der H.B.S.-Ieeraren, weldra even eng- en hooghartig 
bleken te denken over de dusgenaamde geestelijke, (theologie, letteren, 
rechten), als deze dat vroeger gedaan hadden ten opzichte van de 
realia-studie, was die vrees alleszins te verontschuldigen. 

De hypnose der natuurwetenschappen, alsof zij per saldo de eenige 
echte scientiae waren, is evenwel in den overgang van de 1ge in de 
20e eeuw weer gebroken, 't eerst op de academie, en langzamerhand 
ook in de exacte middelbare school. De vrees van 't gymnasium is 
volkomen ongerechtvaardigd gebleken, en zijn papieren zijn nog steeds 
stijgende. Natuurlijk moest dat zoo loopen. Zoomin toch als de cultuur 
de studie der natuurwetenschappen missen kan, is haar leven en wel
varen mogelijk buiten den voortdurenden, bevruchtenden invloed der 
humaniora. Zelfs is er weer kans op een doorslaan naar het andere 
uiterste. De opkomst van het avondgymnasium is in dat opzicht een 

merkwaardig teeken des tijds. 
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Hoerneer echter 't waardeeringsevenwicht, al gaat het slechts lang
zaam, hersteld wordt tusschen humaniora en realia, des te meer zullen 
de beste vertegenwoordigers van beide wetenschappen elkanders on
misbaarheid erkennen. En de tijd nadert dat aan gymnasium en hoogere 
burgerschool plaats en groeiruimte zal gegund worden als de vol
komen gelijken in alles naast elkander, als de philologische middelbare 
school naast de exacte. 

Dan echter is het B-gymnasium een overbodige inrichting geworden. 
Maar, ze is er nog. 

Sommige die-hard-humanisten schijnen dien onnatuurlijken uitbouw 
aan een zuiver taalkundig schooltype als 't gymnasium is, verdedigbaar 
te achten, doordat ze de studie der classieken eigenlijk nog steeds 
blijven beschouwen als den eenigen, onmisbaren grondslag voor die 
van alle overige wetenschappen. 

Maar, mag men vragen, waarom blijven ze zich zelve dan niet 
gelijk, en ontzeggen ook aan alle andere middelbare schooltypen niet 
bestaansgrond en bestaansrecht, den naam en de eere van ware studie? 
Waarom keeren zij niet eerlijk terug tot de toestanden der opper
machtige renaissance? Durft men dat aan? Er zijn er misschien die 
diep in hun binnenste dat niet ongewensdht zouden achten. Doch 
royaal 't uitspreken en 't als paedagogisch-onontbeerlijk te bepleiten, 
waagt bijna niemand meer. De vele groote denkers geheel buiten den 
invloed der classieke opleiding bewijzen hier alles. Hoevele Nobelprijs
winners hebben nooit latijn en grieksch geleerd in hun middelbare
schooljaren, en hebben zich moeten "tevreden" stellen met een simpele 
H.B.S.-studie all één, of met nog minder? 

* * 
* 

In de ontwikkeling der menschelijke cultuur hebben de antieken een 
gewichtig aandeel gehad. Het heeft Gode behaagd aan Athene en 
Rome een zeer bijzonder talent en taak toe te vertrouwen in dien 
grootschen bouw. En hun letterkunde vormt ongetwijfeld de opperste 
bloei van 't avondlandsche litteraire schoon, naar inhoud en vorm, 
innerlijk en uiterlijk, in gedachte en verwoording - maar dat slechts 
tot dien tijd toe. Hun invloed werkt als een deesem door, en gelukkig! 
in heel de Westersche kunst en wetenschap tot in onze dagen. Hun 
cultuur ligt nog steeds als een sterke grondveste onder de heden
daagsdhe. Moet het evenwel niet onwaaraohtig heeten, in de twintigste 
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eeuw het nog te willen voorstellen, alsof, na de gouden eeuw der 
antieken, de geestelijke wereld zooal niet braak gelegen heeft, dan toch 
geen oogst meer opgeleverd, vergelij~baar bij wat de oudheid ons 
geschonken heeft? 4) Dat streven staat gelijk met willens of onwillens 
't oog te sluiten voor wat, toch ook door Goddelijke voorzienigheid, 
aan schoon gewrooht werd door een Dante, een Shakespeare, een 
Goethe, een Vondel - zeker niet de minderen van de grooten onder 
de antieken. 

Het is de oude hoogmoed van de renaissance, die in aristocratischen 
waan al het overige in 't rijk der gemeene gratie beneden zich stelt, 
zoowel de exacte wetenschap als de nieuwe letteren, of die terreinen 

hoogstens als een afhankelijk gebied der souvereine humaniora wil 
erkennen. 

Voor alIes wat inleidt tot taalstudie, in haar wijdsten omvang, ook 
tot de moderne, is en blijft het A-gymnasium het aangewezen school
type. Doch de studie der realia is op zichzelf allerminst van lageren 
rang en waarde dan die der humaniora. Wie dat meent en bepleit, 
\'ergeet de Goddelijke evolutie en variatie in de menschelijke cultuur. 
De realia hebben behoefte aan en recht op een volkomen zelfstandige 
plaats in de universitaire studiën. Die hebben ze dan ook onweer
standelijk en glorieus veroverd. Doch hebben ze dan in de middelbare 
schoolwereld niet evenzeer aanspraak op een afzonderlijke, souvereine 
school als de H.B.S., op voorwaarde dat de leeftijd der middelbare 
scholieren de elementaire beoefening van zulk een wetenschap toelaat? 
En verdient die H.B.S. ook maar in één opzicht de minderwaardige 
onder 't gymnasium te heeten in de openbare schatting? Is ze integen
deel niet in vollen rechte de gelijkwaardige er naast? 

Wie nu de volle maat der exacte vakken voor het gymnasium blijft 
opeischen in zijn B-afdeeling, handelt even oppervlakkig, als wie van 
de H.B.S. blijft verwachten dat ze, behalve voor haar cardinale onder
wijs, de wis- en natuurkunde, ook nog voor de talen de geschikte 
middelbare opleidingsschool zou kunnen zijn. Wel maakt de huidige 
algemeene vorming der M.O.-leerlingen 't wenschelijk dat beide 
scholen niet eenzijdig worden. De gymnasiasten hebben 't noodig 
dat ze aUhans met de beginselen van het exacte denken in aanraking 
komen, (natuur- en scheikunde is m. i. voor hen al "overtollig goed 
werk"). En de leerlingen der H.B.S. kunnen de nieuwe talen niet ont
beren. Maar op 't gymnasium dient de taalstudie 't middelpunt te 
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blijven. In de eerste plaats die van de oude talen, doch daarnaast 
en in organische aansluiting daaraan moet die school veel meer 
nieuwe talen en veel minder wiskunde c. a. geven dan zelfs 't 
huidige A-gymnasium doet. En evenzoo behoort het programma der 
H.B.S. als samenhangend geheel, in natuurlijke neven- en onder
schikking der verschillende vakken, zich te groepeeren rondom de 
exacte wetenschap en de nieuwe talen, met wegsnoeiïng van alles wat 

in dat opzicht daar overbodig is. 
Het B-gymnasium nu wil van twee walletjes eten, zijn leerlingen 

classiek vormen, en tevens exact. Dat is een zware, m. i. eigenlijk een 
onmogelijke taak. Op heel het gebied van het M. O. is er dan ook 
geen moeilijker eindexamen dan dat der B-gymnasiasten. Te moeilijk 
zelfs mag 't genoemd worden, omdat men veel te ver gaat, als men 
in beide richtingen, taalkundig en wis- en natuurkundig, het volle 
pond van de candidaten eischen wil. En geen wonder. Het tweeslachtige 
van het B-gymnasium druischt in tegen den intellectueelen bouwen 
karakteraanleg van de meerderheid der jongelieden van + 12-20 
jaar. Uitzondering zijn daar degenen die èn philologisch èn exact ge
noegzaam aanleg hebben om naar beide zijden tegelijk van 't onderwijs 
te kunnen profiteeren, zonder schade voor hun geestelijke en lichamelijke 
gezondheid, vrees ik; zonder gevaar voor intellectueele indigestie; zonder 
een slechte kans ook voor de degelijkheid van beide soorten onderricht. 

Maar, werpt men misschien tegen, waarom aan het B-gymnasium 
verweten de verbinding exact-litterair als een te zware eisch, wat toch 
de B-H.B.S. vergt in haar wis- en natuurkunde en de vier talen? 

Hiertegen voer ik dit aan: 
In de eerste plaats omvat de taalkunde op het B-gymnasium zes 

talen, naast een studie in de exacte vakken die in beteekenis niet 
minder is dan die der B-H.B.S. 

Ten tweede: De moderne talen nemen op de H.B.S. niet den rang 
en de plaats in van de c1assieke op een gymnasium. 

Ten derde: Persoonlijk acht ik den vollen eisch voor alle drie 
moderne talen op de H.B.S. ook te zwaar. 

Het A-gymnasium en de B-hoogere burgerschool hebben naast 
elkaar hun eigen taak, aangewezen voor bepaalde typen onder het 
leerlingen materiaal, elk naar zijn aard. Het eerste is en blijft de voor
bereidende middelbare school voor de in hoofdzaak auditief-primairen, 
het tweede die voor de visueel-secundairen. 
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Hoe eerder het B-gymnasium zou verdwijnen, des te beter zou dat 
zijn voor de werkelijke gezondmaking van ons M. O. Als onnatuurlijk 
mengtype van A-gymnasium en B-hoogere burgerschool staat het den 
werkelijken bloei van die beide zuiverder typen nog altijd in den weg. 

Het zal waarschijnlijk voorshands evenwel niet verdwijnen. Want 
nog altijd glanst in de oogen van velen om de gymnasiale opleiding een 
gloor die de H.B.S. tot nu toe mist. In veler schatting staat het gym

nasium nog steeds boven de hoogere burgerschool. 
Men zou zulk een overschatting van 't cIassieke onderwijs alleen 

of allermeest in de kringen der renaissancisten-in-hart-en-nieren 
moeten verwachten. Dat ook de gelederen der Roomsch-Katholieken 

zulke voorstanders in menigte opleveren, is, zooal niet te rechtvaardi
gen, dan toch te begrijpen. De positie hunner kerk, en haar eeuwenoude 
liturgische band aan één dier oude talen, verklaart in dezen veel. 

Vreemd genoeg vindt men ook onder de rechtzinnige Protestanten 
dien voorkeur nog veelvuldig. Waarin mag de reden liggen dat velen 

ook onder ons nog steeds 't gymnasium boven de hoogere burgerschool 
stellen? Waaruit vloeit het wantrouwen voort dat daar tegen de 

hoogere burgerschool blijft heerschen, ongetwijfeld niet meer in die 
mate als voor 25-50 j aren, maar toch nog onloochenbaar? 

Ik stem gaarne toe: het gymnasium, 't eigenlijke gymnasium, is ook 
naar mijn overtuiging, als schooltype, technisch beschouwd, een betere 
school dan die van THORBECKE te achten. Het was, en is ook nu nog, 
meer een historisch geworden eenheid, een school waar de verschillende 

vakken, gelukkig niet zoo vele in aantal, in evenredige schikking ge
legen zijn om 't ééne middelpunt, de cIassieke talen c. a. De H.B.S. 
daarentegen omvat te veel vakken, neemt teveel hooi op haar vork, 
en werkt daardoor versnippering en ondiepte in de hand. Bovendien 
is het tempo van onderwijs op 't gymnasium met zijn zes jaren, in 

paedagogisch opzicht, veel beter dan dat op de vijfjarige H.B.S. Het 
A-gymnasium kan daardoor nog altijd meer er naar streven om multum 

te geven, en in dat pogen slagen. Aan de H.B.S. is 't ondoenlijk in 
verscheiden vakken verder te komen dan een multa. 

Niet echter om zijn beter, natuurlijker, meer samenhangenden bouw 
verkoos het Protestantsch-rechtzinnige volksdeel het gymnasium boven 

de hoogere burgerschool. Dat volk in zijn breede lagen gaf zich weinig 
of niet rekenschap van zulke technische onderwijszaken. 

Waarom ligt er dan toch, voor het besef van zoo velen onder ons, I r ~ 
I' 
I, 
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nog steeds het odium van minderwaardigheid op de H.B.S.? Naar 
mijn inzicht is de verklaring elders te zoeken. 

Elk volksdeel leeft onder de suggestie van zijn geestelijke leiders. 
En misschien is nergens die invloed zoo sterk als juist onder de 
Ohristelijke partijen. Dat spreekt vanzelf. In hoofdzaak is dat daar 
het geval, doordat de saamhoorigheid des geloofs zulk een machtige 
factor is. Doch mede daardoor is ook in de wereldsche dingen het 
vertrouwen in onze geestelijke leiders onder ons zoo sterk. Nu is de 
groote meerderheid van onze Protestantsche voorgangers, predikanten 
en juristen, op het gymnasium gevormd, en niet van de H.B.S. af
komstig. Zoo had reeds daardoor in de schatting van ons rechtzinnig 
volk het gymnasium een voorsprong boven de hoogere burgerschool. 
Maar er is meer dat die voorkeur in de hand werkte. De tweede 
helft der vorige eeuw kenmerkt zich ook, misschien wel vooral 
ten onzent, door allerlei geestelijke ketterijen, wier oorsprong wel niet, 
doch wier stelselmatige, wetenschappelijke propaganda zonder twijfel 
terug te voeren is tot de Fransche revolutie en haar doorwerking. In 
den staat overheersciht weldra 't liberalisme, in de theologie 't moder
nisme, op de katheders der openbare universiteiten de zoogenaamd 
"vrije", indifferente wetenschap, straks het ongebreidelde Darwinisme 
en materialisme, zij 't ook verfijnder van formuleering dan het grovere 
van den man-in-the-street. Dat alles is vrucht van de revolutionnaire 
theorieën der lBe eeuw, vrucht, in laatsten aanleg, van 't humanisme, 
dat per saldo den "Mensch" stelde eerst naast, toen boven God Al
maohtig en Zijn openbaring in natuur en geschiedenis, bovenal in Zi.in 
Woord. 

De verwoestende invloed nu, op al wat religie was, van dat Darwi
nisme en materialisme, dat weldra hand over hand toenam, werd in 
onze kringen mede geweten aan de overheerschend wis- en natuur
kundige studie ook op de H.B.S. En dat verwijt werd alras gehanteerd 
als een wapen tegen die school. Men zag voorbij dat misbruik van 
een in zichzelf onbet\vistbaar schoon vak als wis- en natuurkunde, 
het gebruik zelf toch niet veroordeelt, en het goede verandert in iets 
verkeerds. 

De H.B.S. heeft inderdaad in den bloeitijd van Darwinisme en mate
rialisme dikwijls het goede zaad verstikt, en veel verdorven. Maar 
rijst in dit verband niet terstond de gerechtvaardigde vraag, of de 
renaissancistische beginselen, die het gymnasium wetens of onwetem 
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propageerde, een minder gevaarlijk gif bracht in de zielen der leer
Iingen? Zeker: het Darwinisme en materialisme, dat van de academie 
uit langs de H.B.S. in lagere regionen doordrong, was vijandig aan 
't Schriftuurlijke Christendom, doch 't was een vijand in elk geval met 
opener vizier dan 't verfijnde humanisme, dat diezelfde universiteit, 
met dezelfde "vrije", z.g. voraussetzungslose wetenschap, door be
middeling van 't gymnasium kon verbreiden in de hoofden en harten 
der jonge menschen. Dat bleef uiterlijk meer behoudend en schijnbaar 
waardeerend tegenover godsdienst en zedelijkheid. Evenals de Atheners 
in Paulus' dagen dat waren, is dat humanisme dikwijls "alleszins gelijk 
als godsdienstiger". Het mint, aristocratisch en conservatief als het 
van aard is, de fijnere vormen een er aesthetische religie, ook al onder
mijnt het evengoed als Darwinisme en materialisme bij slot van reke
ning den eenig-waren geopenbaarden Godsdienst. Van 't Hellenisme 
af, over humanisme en renaissance, tot in onze dagen toe, schuilt 
daarin de gevaarlijkste vijand van 't Evangelie. 

De toekomstige geestelijke leiders nu der Protestantsche orthodoxie, 
in kerk, staat en maatschappij, met name onze predikanten en juristen, 
ontvingen op dat gymnasium hun vooropleiding. Daar werd vooral 
toen ter tijd weinig of niets aan wis- en natuurkunde c. a. gedaan. 
Zoo bleven ze althans in de jaren waarin voor verreweg de meeste 
jongelieden de beslissende levenskeuze valt, in hun dagelijksche school
studie, buiten den invloed van Darwinisme en materialisme. Wel 
kwamen ze in die puberteitsperiode, opgevoed als ze meerendeels 
werden op openbare gymnasia, in aanraking met, waarschijnlijk tijden
lang zelfs onder de narcose van dat fijnvormige humanisme. Doch juist 
door de uiterlijke fijnheid en elegantie daarvan waren ze in die jaren 
nog niet bij machte den gevaarlijken inhoud er van te onderkennen. 
Ze zagen "den Geist der stets verneint" in driester optreden en feller 
aanval van Darwinisme en materialisme in de H.B.S.'en en schreven, 
student geworden, straks afgestudeerd, allicht te veel schoons op 't 
credit en te weinig verleidelijks op 't debet van hun gymnasium. Zoo 
bleef voor hen, voor 't meerendeel uit het A-gymnasium stammend, 
over hun jongensstudie daar de zachte goudglans liggen van dat 
fijnere humanisme. En door hun woord vond alzoo in onze rechtzinnige 
kringen de valsche meening ingang dat de H.B.S. beslist van God en 
Zijn dienst moest afvoeren en dat dus die school te mijden was. 

Laten we nuchter zijn: ligt bij beide, zoowel bij de studie der clas-
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sieken als bij die der exacte vakken, de zonde niet gelijkelijk "voor 
de deur" ? Meent men dat het gevaar van de eerste wel geneutraliseerd 
kan worden door 't doceeren van geloovige leeraren op een Christelijk 
gymnasium, doch dat van de tweede op een Christelijke H.B.S. blijft 
bestaan en dreigen? Kunnen humaniora en realia, mits geplaatst in 
't Schriftuurlijk Jicht, niet allebei opvoeren tot aanbidding van dien 
God, uit Wien, en door Wien, en tot Wien alle dingen zijn? Heeft 
een classiek gevormd man als BAVINCK, die de antieke cultuur kende 
en op den juisten prijs stelde als weinigen, niet volkomen gelijk, als 
hij 't uitspreekt dat een Christelijke H.B.S. onzen kinderen evengoed 
ten geestelijken zegen kan zijn als 't gymnasium? - - -

Als beider scholen bouw gesaneerd zal zijn naar den eisch harer 
centrale vakken, zullen die vakken op zich zelve, vooral bij 't Christe
lijk M. O. geen hinderpaal meer zijn om het schoone paedagogische 
doel van alle Christelijk onderwijs na te streven en, voor zoover in 
deze onvolmaakte, zondige wereld mogelijk is, te bereiken, nI.: de 
vorming der jongelieden tot men sc hen Gods, tot alle goed werk vol

maakt toegerust. 
Dan zal 't gymnasium de antieke oudheid en haar schoone cultuur, 

als de onontbeerlijke basis van onze hedendaagsche beschaving, 
brengen aan leerlingen die naar hun aanleg daar thuis behooren. En 
de H.B.S., 6-jarig van cursus dan geworden, zal de exacte vakken 
doceeren aan zulke jongelieden als verstandelijk daarop inge

steld zijn. 

De hoogere burgerschool (A) (Ult.-economische H.B.S.j. 
Nog later splitst zich van de gewone H.B.S. een nieuwe schoolsoort 

af, de litterair-economische of A-H.B.S. Ze bedoelt tegemoet te komen 
aan nieuwe behoeften en belangen op 't gebied van 't middelbare 
onderwijs, in onzen bij uitstek socialen tijd. De maatschappelijke vak
ken, zoo is de redeneering, zijn langzamerhand niet slechts op de 
universiteit doch ook in den kring van het M. O. mondig geworden 
en om afzonderlijke behartiging komen vragen. En zoo moest, meent 
men, vanzelfsprekend ook daar een nieuw schooltype ontstaan, eener
zijds als algemeen vormend onderwijs tegenover het gespecialiseerd 
vakonderwijs van de oude, eigenlijke handelsschool - anderzijds als 
rationeeler, meer gesloten en zelfstandig economisch type tegenover 
het exacte karakter van de gewone wis- en natuurkundige H.B.S. 
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In het benoemen van die nieuwe middelbare schoolsoort is de wet
gever al weer niet bijzonder geslaagd. "Litterair-economisch" is even 
weinig treffend te achten voor die A-H.B.S. als "Voorbereidend hooger 
onderwijs" dat is voor het gymnasium. Wh at 's in a name? Het 
ideaal is wel dat de naam uitdrukking geve aan het wezen der be
noemde zaak, doch bij slot van rekening is dat wezen toch 't eigenlijke 
en voornaamste. En de werkelijke waarde der nieuwe school is m. i. 
boven twijfel verheven. 

De vraag evenwel waar het op aankomt, is: 

Welke is die waarde van de nieuwe school? Voor de praktijk of 
ook voor verdere academische studie? 

Ik meen op die vraag te moeten antwoorden, dat ze alleen als eind
studie beteekenis heeft voor het practische leven, en niet opleiden kan 
voor de studie en de examens der universiteit. 

Gymnasium en hoogere burgerschool toch zijn beide scholen in 
welker vakken één groep uitsteekt waaromheen, als om een kern, alle 
andere zich groepeeren, of behooren te groepeeren, in meer of minder 
organischen onderlingen samenhang. Bij het eerstgenoemde zijn dat 
de oude talen en cultuur, bij de tweede is het de wis- en natuurkunde. 
Beide schooltypen zijn daardoor geschikt haar leerlingen te oefenen 
in abstrakt denken, in het scherp stellen, ontleden, en uitwerken van 
problemen, elk op haar gebied. 

Ik heb uiteengezet hoe zulk een concentrische bouw voor een middel
baar schooltype noodzakelijk te achten is in verband met aanleg en 
karakter van twee der groote groepen van leerlingen, de auditief
primairen en de visueel-secundairen. Dat verband is gewenscht èn 
voor de methodische en vruchtdragende scholing van de geestelijke 

gaven onzer kinderen "naar hun aard", èn voor de opvoedkundige 
waarde en den wezenlijken bloei der scholen als samenhangende, niet
verbrokkelde inrichtingen van onderwijs. 

Wanneer men dat wederzijdsch verband tusschen school- en leer
Jingtype als een natuurlijke betrekking aanvaardt, rijst vanzelf de 
vraag: 

Welke vakken zijn er nu in het program der litt.-economische school 
aan te wijzen, die als kern kunnen gelden voor een dergelijke doel
bewuste opleiding tot verdere studie? 

De heer BOLKESTEIN betoogt, in zijn bekende artikelen in Opbouw 
en Volksontwikkeling, dat er "drieërlei wetenschappelijk object is: 
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de menschelijke geest, de natuur, de maatschappij. ZO'o behoort er 
Ü'ok drieërlei school van Voof1bereidend hooger onderwijs te zijn, met 
de humaniora, de natuurwetenschappen, de maatschappij tot kern van 
onderwijs." En hij noemt dan als zulke economische wetenschappen: 
de economie, de economische geografie, het staatsrecht, het burgerlijk 
recht, het handelsrecht, het boekhouden, het handelsrekenen, de 
handelskennis. -

De volgende opmerking zij mij veroorloofd. 
Gesteld al dat die driedeeling opgaat, dan behoeft uit het feit dat 

die groepen aan de universiteit een afzonderlijk object van weten
schappelijk vorschen zijn, nog niet voort te vloeien dat, evenwijdig 
daaraan, ook drieërlei middelbare school behoort ingericht te worden. 

Immers voor de noodzakelijkheid van een bepaald schooltype van 
middelbaar onderwijs is het niet uitsluitend beslissend of zijn kern
vakken in de wetenschap een zelfstandige groep uitmaken. Voor vol
wassene studeerenden aan de academie is dat voldoende. Maar voor 
het M. O. komt toch ook de vraag aan de orde of de leeftijd der 
leerlingen rijp genoeg te achten is voor zulk een studie, al gaat het 
doceeren niet uit boven het elementaire dat elke middelbare school 
slechts kan beoogen. 

De theologie b.v. heeft op de hoogeschool haar eigen, souverein 
gebied. Maar al beslaat ze een zelfstandige plaats dáár, niemand 
zal de mogelijkheid of de wenschelijkheid betoogen van een middel
bare theologische school. Dat is ondenkbaar, doordat de leeftijd van 
middelbare scholieren nu eenmaal niet in staat is de Godgeleerde 
vraagstukken te doorschouwen, zij het ook maar in de elementair
wetenschappelijke afmetingen, zooals gymnasium en hoogere burger
school dat in hun leerplan bedoelen. -

Welke vakken, ik vraag het nog eens, moeten nu de kern vormen 
van de litt.-economische school, za'l ze door de behandeling daarvan 
algemeen vormend onderwijs kunnen geven ter voorbereiding van de 
studie aan de hoogeschool ? 

De maatschappelijke, zooals de heer BOLKESTEIN wenscht? Met 
het bovenstaande is mijn antwoord daarop reeds gegeven: het komt 
mij ondoenlijk voor. Immers, om die maatschappelijke vraagstukken, 
al is 't in beginsel en groote lijn, maar dan toch in haar aard en 
wezen te doorgronden, is het noodig dat de leerling over veel meer 
algemeene kennis en levenservaring de beschikking heeft dan op zijn 
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onevenwichtigen leeftijd juist op dat punt te verwachten is. En boven
dien moet een levendiger belangstelling aanwezig zijn, en zich op 
die vraagstukken riohten, dan hij uiteraard er voor toont of toonen kan. 

Zulke problemen raken te zeer de diepste levensroerselen van enke
ling en samenleving, dan dat men leerlingen van die jaren, nog niet 
volwassen, zou kunnen opleiden tot zelfstandig in- en overdenken er 

van. Ik erken dat vele leerlingen van zulke vakken niet afkeerig zijn. 

Maar mijn ondervinding is ook dat ze b.v. meer voelen voor Staats
instellingen dan voor Staathuishoudkunde (Staatsrecht en Economie 

heeten die vakken tegenwoordig deftig). En dat is het natuurlijk ge
volg daarvan dat het eerstgenoemde vak hun nieuwsgierigheid, wil 

men, hun weetgierigheid bevredigen kan, terwijl het andere veel te 
diep delft in de gewichtigste nooden, belangen, en behoeften van 
mensch en menschheid om hen werkelijk belang in te boezemen. _ 

Kunnen de talen, Nederlandsch en de nieuwe, dan de kern vormen 
van de H.B.S.-A, zooals weer anderen bepleiten? 

Ook dat acht ik uitgesloten. Naar mijn overtuiging toch, hiervóór 
breeder toegelicht, is het volwaardige A-gymnasium daarvoor alleen 
de geschikte middelbare school. 

Een latijn-gymnasium, zonder grieksch, kan al, het zij opnieuw 
gezegd, geen alzijdige inleiding brengen tot kennis van en inzicht 

in het wezen der antieke cultuur. Het moge uit nuttigheidsoverwegin
gen een tamelijk bruikbare vooropleiding schijnen voor b.v. jurist-in
de-practijk, de volledige cultuur der ouden blijft op zoo'n semi
c1assieke school een gesloten boek. Om de geheele schoonheid 

en waardij der oudheid, in haar denken en haar taal pracht, te ont
sluieren, is het grieksch onontbeerlijk. Liever nog dan een latijn
gymnasium, zou ik er een met grieksch alleen hebben, als ik kiezen 

moest. Doch ook dat zou al evenzeer te kort doen aan de volle eere 
der humanoria. -

Een "neusprachliches" gymnasium, met noch grieksch noch latijn, 
zou in elk opzicht kunnen groeien uit de litt.-economische school, be
pleiten Prof. SCHOL TE e. a. Maar dat is m. i. nog veel minder aan te 

bevelen. Want de studie van die beide talen is en blijft de onwrikbare 
grondslag van alle wetenschappelijke philologie. Zonder dat is ze 

een boom zonder wortel. En niet slechts voor de eigenlijke taalstudie, 
ook en vooral voor 't onderzoek en verstaan van de cultuur in alge-
A. St. 3-m. VI 21 
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meen en zin, (en dat is tooh het hooge wetenschappelijke doel van de 
faculteit der letteren), zijn grieksch èn latijn onmisbaar. Want onze 
gansche Westersche cultuur is met ontelbare levensvezelen onlos
makelijk verbonden aan de classieken. Op die basis rust heel het 
grootsche gebouw der huidige Westersche beschaving. En wie dat 
over 't hoofd ziet, is als de man uit de Evangelische gelijkenis, die 
zijn huis op den zandgrond gebouwd heeft. De stormen vliegen aan, 
de waterstroomen beuken tegen dien revolutie-bouw - en de val van 
dat huis is groot. En bovenal wie Goddelijke voorzienigheid belijdt in 
den samenhang en groei der beschaving, kan niet één of, erger nog, 
beide pijlers van onder dat gebouw der Westersche cultuur wegslaan. 
Hij zou de lijnrechte afstamming uit zijn geestelijke voorouders ver

loochenen. 
In dat streven toch is in laatsten aanleg de grond van al zulk 

pleiten te zoeken. Dat in 't bijzonder Duitschland met zijn latijn
gymnasium en zijn neusprachliches gymnasium in die richting is vóór
gegaan, behoeft geen verwondering te wekken. Meer dan elders eman
cipeert men zioh daar, opzettelijk of onbewust, van wat dieper ligt 
dan de Germaansche oudheid. Die wordt geïdealiseerd, en ten slotte 
in geestelijke waarde verheven boven de antieke. Tracht de hoogmoeds
waan van vele nazi's zelfs niet het Christendom, als een on-Duitsche, 
"Semietische" religie, te hervormen tot een gefatsoeneerden modernen 

Wodansdienst ? 
Al zulk een ontvoogden van de West-Europeesche beschaving is 

in strijd met de historische werkelijkheid; haar voor te stellen als 
oorspronkelijk is volkomen onwetenschappelijk en anti-Schriftuurlijk. 
Men behoeft eenerzijds niet te vervallen in een even onhistorisch ver
heerlijken van de antieke oudheid, om anderzijds niet te willen onder
schatten wat Gods gemeene gratie aan Athene en Rome als wereld
roeping opdroeg in de ontwikkeling van het menschheidsleven. 

En zoo zijn niet alleen voor den humanist doch ook voor den 
Schriftuurlijken Christen grieksch en latijn samen noodig om, via 
gymnasium en universiteit, de Westersche cultuur tot in haar wortel 
te bestudeeren, en is voor ons het eerste zonder grieksch, of zonder 

zelfs de beide classieke talen, niet te aanvaarden. -

* * 
* 

Kan nu naar mijn meening de litt.-economische H.B.S. niet opleiden 
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VOOr verdere academische studie en examens, wat blijft dan nog haar 
bestaansgrond en recht? 

Kort gezegd, ik geloof dat ze uitstekend als middelbare school kan 
dienen voor de toekomstige leiders in de handelswereld, en al zulken 
die algemeen vormend middelbaar onderwijs noodig hebben als eind
onderwijs. 

Naar wat ik uit den mond van verschillende eersterangs-figuren op 
dat gebied meermalen vernomen heb, schijnen die vooralsnog weinig 
van een universitaire opleiding te verwachten. Wil uit die kringen 
een jongeman die later in een grootbedrijf vooraan moet staan, zulk een 
academische scholing beslist hebben, dan is de juridische faculteit, 
mits moderner ingericht en uitgebreid, de bruikbaarste voorden eigen
lijken handel, en de exacte studie aan academie of Technische Hooge
school, voor aanstaande technische leiders. Als de handelsfaculteit in 
Amsterdam of de afzonderlijke handelshoogescholen reden van bestaan 
hebben, zal de toekomst dat leeren. Wat ze op 't oogenblik nastreven, 
zijn m. i. de faculteiten van de rechten en de wis- en natuurkunde, 
met hulpdienst van die der letteren, bij machte te verschaffen. 

En bovendien, iemand die een groote handelszaak later leiden zal, 
moet niet veel ouder zijn dan 18 à 20 jaar ,als hij bijtijds en grondig 
de praktijk van 't zakenleven wil leeren verstaan, buiten de grenzen, 
en straks in eigen land en omgeving. Voor zulke toekomstige leiders 
is m. i. de litt.-economische school geschikt. Aan 't gymnasium als 
overwegend classiek hebben ze niets, als ze toch niet academisch verder 
zullen studeeren; de B-H.B.S. kan hun wel meer geven voor hun taak 
in de toekomst, maar op dit oogenbIik althans is het onderwijs in de 
talen daar nog niet voldoende. Dat vooral kunnen ze vinden op de 
litt.-economische met haar gemiddeld 4 X 4 uur taalonderwijs weke
lijks in de beide hoogste klassen. -

Over de verhouding van handelsschool tot litt.-economische H.B.S. 
een enkel woord. 

Wat bedoelt een handelsschool? 

Wil ze kantoorpersoneel opleiden voor hooger en lager rang? Dan 
is een driejarige school voldoende voor zulke niet-leidende, meer onder
geschikte posities. Een aankomend kantoorbediende moet hoogstens 
± 16 jaar zijn, om met elementaire kennis van talen enz. het practische 
leven in te gaan. Wat dan nog ontbreekt, leert het kantoor en de 
avondcursus hem beter dan welke vijfjarige school ook. Voor dat bij 
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uitstek nuchteren-practische doel, dat niets uitstaande heeft met alge
meene vorming, is het middelbare onderwijs niet bruikbaar. 

Wil de handelsschool opvoeden voor de leidersplaatsen in den 
handel? Dan kan ze na 't bovenstaande niet wel anders dan in alles 
gelijk zijn aan de litt.-economische, en is 't niet noodig tweeërlei 
naam te handhaven. Maar late zulk een litt.-economisch onderwijs 
dan ook niet langer streven naar allerlei vakkennis, als correspon
dentie enz., wat niet valt onder het begrip algemeene vorming. 
De middelbare school, en in 't bijzonder de litt.-economisohe, kan 
haar leerlingen b.v. uitstekend de talen, handelsgeschiedenis en aard
rijkskunde enz. onderwijzen, hen daardoor in vruchtdragende aan
raking brengen met de mentalïteit en de cultuur dier vreemde volken, 
en alzoo hun gezichtsveld verruimen. Maar meer ook niet. Eigenlijke 
handelsterminologie en bijzondere vakkennis leert de practijk spoedig 
genoeg, en veel beter dan de beste school dat vermag, omdat haar 
leerkrachten toch nooit anders dan theoretici zijn. 

* * 
* 

Hoe is toch te verklaren dat de intrede der litt.-economische H.B.S. 
in de Nederlandsche M.O.-wereld niet voorspoedig mag genoemd 

worden? Immers, "toen 't kindje binnenkwam", heeft "heel 't huis
gezin" allesbehalve gejuioht. En 't jubelt nog altijd niet; maar taxeert 
het voor een leelijk wichtje, met Engelsche ziekte, waterhoofd en 
andere symptomen van innerlijke zwakte. - - -

Dat er aan den bouwen het programma der litt.-economische H.B.S. 
nog wel het een en ander mangelt dat verbetering behoeft, wie zal 
't ontkennen? Maar bij gymnasium en hoogere burgerschool is het 
in dat opzicht toch ook niet alles paedagogisoh goud wat er blinkt? 
Laten de overtuigde voorstanders en verdedigers der nieuwe middel
bare school zioh troosten met den troost der geschiedenis van 't vader
landsche M.O .. Heeft indertijd het gymnasium de komst en opbloei 
der wis- en natuurkundige H.B.S. niet evenzeer met scheele oogen 
aangezien, een strabisme dat heden ten dage nog niet heelemaa:l ge

nezen schijnt? 
Ook de gewone H.B.S. is immers jarenlang niet "salonfähig" ge

aoht, en is 't dat in vele kringen nog niet. Ook zij heeft moeten vechten 
voor haar bestaan en de bevoegdheden van :haar einddiploma tegen 
allerlei miskenning in. Er zijn meer "leelijke eendjes" die ondanks 
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aristocratische hoon toch ten slotte flinke, gezonde, nuttige dieren 
geworden zijn ... 

En is 't niet menschelijk-verklaaJ1baar, vooral bij dames van ge
poseerden leeftijd als gymnasium en hoogere burgerschool, dat zij 
samen nu de Iitt.-economische school als min of meer, ik zal maar 
zeggen: ongelijkwaardig beschouwen aan het voorbereidend hooger 
onderwijs en 't orthodoxe middelbaar der wis- en natuurkundige, on

vervalsche THORBECKE-H.B.S. ? Dat oudere broers en zusters zich wat 
gegêneerd voelen over een niet verwacht, en dus wel eenigszins onwel

kom nakomertje, ziet men in de beste families .... 
Dat zal wel wennen en beteren. Blijkt de Iitt.-economische H.B.S. 

metterdaad aan de werkelijke behoefte van het maatschappij-leven in 
zijn huidige ontplooiïng te voldoen, dan zal de staat, als publieke 
organisatie van dat Nederlandsche volksleven, haar inrichting wettelijk 

regelen. En geen classiek of exact dédain zal bij machte zijn haar 
natuurlijken bloei en rechtmatigen invloed tegen te houden. 

Het lyceum. 

Een enkel woord over 't lyceum. Naar tijdsorde komt het vóór de 
Iitt.-economische H.B.S .. Doch daar 't mijns inziens allerminst een 

nieuw type van middelbare school mag heeten, gingen gymnasium en 
hoogere burgerschool A en B voorop in deze bespreking. 

Het lyceum is inderdaad een belangwekkende proefneming in den 
kweektuin van 't Nederiandsche onderwijswezen. Na het bekende 
Gidsartikel van Prof. GUNNING en de verwerkelijking van zijn denk

beelden en voorstellen in het Haagsche en straks in vele andere lycea, 
is de veJ1Wachting gewekt, alsof nu de oplossing gevonden zou zijn, 
de uitweg uit het labyrinth onzer M.O.-misère. De beide hoofdtypen 
van dat M.O., gymnasium en hoogere burgerschool, op één wortel, 

zoo heette het. Of, eerder nog zag en bepleitte men 't als een gloed
nieuw type, een samensmelting van beide soorten. Een symbiose, een 
samenleving van twee organismen, tot wederzijdsch dienstbetoon, zoo
als dat voorkomt bij dieren en planten, en zelfs tussohen dier en plant. 

Die hoop is tot nu toe niet verwezenlijkt, voor zoover ik zie. Een 

nieuw schooltype van M. O. heeft het lyceum ons niet gebracht. 
Immers, de opzet van 't lyceum-WoL TJER, van de bekende aaneen

schakelingscommissie, was een humaniora-school, een gewoon, onge
schonden gymnasium, met als aanhangsel een driejarige H.B.S.- I d 
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afdeeling Op den gemeenschappelijken onderbouw van twee jaar met 
latijn en grieksch. Het nieuwe, hedendaagsche lyceum daarentegen 
is, (wat zijn voorstanders ook beweren), een onveranderde, gave 
H.B.S., met na den tweejarigen H.B.S.-ondel1bouw, daarbovenop de 
gewone verdere drie jaren H.B.S.-onderwijs, en daarnaast een toe
voegsel van vier jaren samengeperst gymnasiaal onderricht. (Ik spreek 
in dit verband niet van 't litt.-economisch onderwijs, dat evengoed op 
dien tweejarigen H.B.S.-onderbouw verrijzen kan). 

Er heeft derhalve alleen een samenvoeging plaats gehad van twee 
ongelijksoortige middelbare schooltypen. Of, wil men liever de boven
gebruikte beeldspraak weer opnemen: er vindt geen symbiose plaats, 
maar een onnatuurlijk enten van het gymnasium op den stam der 
hoogere burgerschool; zooals trouwens het Woltjersche lyceum een 
even onnatuurlijk oculeeren zou geweest zijn van drie leerjaren H.B.S. 
op twee klassen gewoon gymnasiaal onderwijs. 

Bij het huidige lyceum blijft de H.B.S. volkomen ongerept en on
gedeerd; 't gymnasium echter schiet er zijn onderbouw bij in. En 
daardoor juist verliest het zijn eigen type en karakter, en 't wint 
niets. Het betaalt bij die ongetwijfeld belangwekkende proefneming het 
gelag, doordat het zijn evenredigen bouwen dus zijn rustig tempo 
kwijt geraakt is- Vier jaren samengeperst classiek onderwijs met -!-

16 à 20 uren per week aan oude talen te besteden, is, opvoedkundig 
beschouwd, een vetkuur voor de leerlingen als van een gans tegen 
Sint Maarten, geen normale voeding. 

Ook heeft men zichzelf en anderen een wederzijdsche inwerking 
voorgespiegeld van de docenten der gymnasiale en hoogere-burger
school-afdeelingen, gehuisvest in hetzelfde gebouw, en werkzaam in 
de beide takken. Van zulk een geestelijke transfusie echter van huma
niora- met realiabloed is allerminst iets gebleken. Het gymnasium is 
tot nu toe het kind van de rekening geworden. En die school is een 
te voortreffelijk type om haar aldus te denatureeren. 

En last not least: het uitgestalde lokkebrood van de verschuiving 
der beroepskeuze van de lagere school naar het einde van de 2e klasse 
der middelbare, is toch wel heel weinig voedzaam gebleken. Zelfs al 
zou inderdaad die beroepsvoorkeur zich bij -!- 14-jarigen niet slechts 
wat scherper, maar beslissend-duidelijk afteekenen, dan nog is althans 
voor de classieke opleiding dat voordeel te duur betaald. Doch de 
lichamelijke en geestelijke rijping, met als een van haar vruchten een 
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welbewuster aansturen in de een of andere levensrichting, voltrekt 
zich in ons klimaat niet zoo vroeg dat 't lyceum ook daarin een be
staansreden zou kunnen vinden. 

Men moet zakelijk blijven. Van een werkelijke beroepskeuze is in 
den lycealen onderbouw even weinig sprake als in de eerste klassen 
van gymnasium en hoogere burgerschool. Tenzij van een voort
schrijdend testonderzoek ook reeds in de laatste jaren der lagere 
school meer gegevens te hopen zijn voor een betrouwbaarder schifting, 
zullen gymnasium, hoogere burgerschool en lyceum hun vergissingen 
op dat gebied blijven boeken. 

Zoo kan ik 't lyceum niet een gelukkige greep achten, en er volstrekt 
niet de ontknooping in zien van onze M.O.-verwikkelingen. Ik zou 
wcnschen dat die nieuwe school en het B-gymnasium nooit in ons 
onderwijs verschenen waren. De vroegere toestand, gymnasium en 
H.B.S., was m. i. gezonder, mits beide inrichtingen gezuiverd wOl'den 
van overtolIige, niet-organische vakken. -

Maar de onloochenbare bloei der lycea zegt toch veel! voert men 
hiertegen aan. Men kan immers het lyceum niet weer opdoeken, evenmin 
als het B-gymnasium ... 

Natuurlijk gaat dat maar zoo niet, tenminste voorloopig niet. Er is, 
zooals bij alIe dingen, ook bij het zoeken naar de beste schooltypen 
een theoretisch-principiëel beschouwen van 't vóór en 't tegen, en de 
vraag van het publiek. Nu is dat zoogenaamde roepen van het publiek 
in vele zaken zeer betrekkelijk. Op den keper beschouwd is het dikwijls 
niet meer dan 't blindelings, oordeelloos volgen eener nieuwe mode, 
door handige reclame gelanceerd. En bovendien: een kleermaker moge 
in zijn aesthetisch gevoel gekwetst worden door 't malle model van 
b.v. een Oxford-broek - als zijn klanten zulk een Oxford-broek 
"mooi" vinden en verlangen, dan levert hij als zakenman zoo'n 
kleedingstuk, ook al bloedt zijn schoonheidminnend en lijngevoelig 
artistenhart daarbij ... 

Zoo eischt het NederIandsche publiek heden ten dage, m. i. vooral 
uit modezucht, zijn lycea. Welnu, het ontvange ze, met al de verant
woordelijkheid er voor, en al de gevolgen er van. - - -

Doch voorshands blijf ik van overtuiging dat noch het eigenlijke 
gymnasium, nooh de hoogere burgerschool hun plaats voorgoed zullen 
moeten ruimen aan 't lyceum, en wel om de eenvoudige reden dat die 
beide schoolsoorten beter beantwoorden aan en meer rechtstreeks in-



i,!!· 
: i ~ i 
, I' 
! ' 

,j'I:, 
IJ '! 
1ï !I 
'j i ! 
, " 
I \ 
" I 
, " 
I, , 

332 DR. w. J. KOLKERT JR. 

gesteld zijn op de natuurlijke scheiding in aanleg-groepen onder onze 
kinderen. -

* * 
* 

Hef middelbaar onderwijs voor meisjes. 

In mijn eerste artikel, dat de principiëele zijde van het M. O. bezag, 
heb ik de noodzaak bepleit van een wettelijk geregeld middelbaar 
onderwijs voor meisjes. Ik heb de wenschelijkheid betoogd van af
zonderlijke scholen voor haar: 10 uit moreele overweging; en 20 omdat 
er vraag is naar een onderwijs, organisch ingericht naar de behoefte 
van haar bijzonderen aard en aanleg. 

Om in de bespreking van 't middelbaar onderwijs geen schakel 
over te slaan, zij 't mij vergund, ook in dit tweede artikel, dat den 
technisch-paedagogischen kant der zaak beschouwt, weer met een enkel 
woord daarop te wijzen. 

De middelbare meisjesopleiding is tot nu toe grootendeels een ge
dachtelooze copie geweest van die der jongens. Zoo ergens, dan is op 
dat terrein ernstig gezondigd tegen de Scheppingsordinantie : "naar 
zijn aard". 

Uit den tijd toen alles genivelleerd werd; toen de exacte vakken over
heerschend werden, en als volstrekt noodzakelijk tot ieders cultureele 
volmaking golden; toen (de ergstschuldige in dit proces), een onschrif
tuurlijke en onnatuurlijke opvatting de vrouw in alles de gelijke ging 
achten van den man - uit die dagen der "grosse Irrungen" stamt het 
tekort aan een middelbaar meisjes-onderricht dat aangelegd is op haar 
eigen natuur en wezen. 5) 

Dat inzicht breekt zich langzamerhand baan in vele kringen. Doch 
bovenal voor den Schriftgeloovige is 't roeping, voor de vrouwelijke 
rijpende jeugd een andere, eigen middelbare opleiding te zoeken. 

De jongens-H.B.S.-B is als overwegend wis- en natuurkundige in
richting over 't geheel onbruikbaar voor de vrouw, doordat ze meestal 
niet in de eerste plaats visueel-secundair van aanleg is. 

Het gymnasium (vooral 't vroegere) is, om zijn hoofdzakelijk taal
kundigen bouw, dan nog veel geschikter voor haar bijzonderen aard. 
Doch voor de meeste jonge vrouwen is de c1assieke opleiding geheel 
overbodig. 

Het Iitt.-economische type komt evenmin in aanmerking. Zijn breede 
talenstudie, mits van handelsdoelstelling gespeend, zou daarin uit-
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stekend er zich toe leenen. Maar de maatschappelijke vakken, die er 
toch de hoofdschotel van 't programma-menu moeten vormen, zijn voor 

den smaak en den eetlust van jonge vrouwen minder geschikt in 't 
algemeen. 

De toekomstige middelbare meisjesschool moet naar mijn meening 
als centrale vakken, afgezien van het Godsdienstonderwijs, dat in 't 
Christelijk onderwijs het middelpunt blijft, de talen omvatten, Neder
landsch en de nieuwe. Daaromheen zal zich moeten groepeeren al wat 
een ontwikkelde vrouw van onzen tijd aan algemeene vorming noodig 

heeft: geschiedenis, aardrijkskunde, handwerken, muziek; aesthetica, 
lichamelijke oefening en gezondheidsleer. Of een dergelijke school veel 

van de exacte vakken, tenzij wat practische natuur- en scheikunde, op 
haar kernprogramma zal kunnen opnemen, betwijfel ik. Ik heb 't 
reeds eerder gezegd: Men moet kiezen of deelen. Een middelbare 
school kan in onze dagen niet meer allen alles leeren. 

Bij de inrichting van 't programma dier meisjesschool zal zoowel 
de bijzondere verstandelijke en karakteraanleg der vrouw den door
slag geven, als haar toekomstige taak in 't huisgezin. 

Daarnaast dient ze echter de gelegenheid te bieden voor onderwijs 
in de karakteristieke vakken van gymnasium, hoogere burgerschool, 

en kweekschool voor leerlingen wier aanleg of toekomstige levensarbeid 
haar die doet kiezen. Dat kan in den vorm van aanvuIlende cursussen 

geschieden. Het programma en de rooster van een zoodanige middel
bare meisjesschool zuIIen, dat spreekt vanzelf, een nog grooter soepel

heid moeten toonen dan de meer speciale inrichtingen Ct gymnasium 
enz.), noodig hebben. 6) 

De klachten over het M. O. 

* * 
* 

Over die verschilIende middelbare scholen nu heeft zoo ongeveer 
iedereen den mond vol van klachten. 

Als men die aIle voor gegrond zou moeten aanvaarden, ware het 
wellicht beter het geheele Nederlandsche M. O. af te breken, en een 

volkomen nieuw op te bouwen. Geen reorganisatie zou dan meer baten, 
doch slechts regeneratie. 

Wel merkwaardig is 't, maar over geen onderwerp bijna heeft elkeen 
in ons land zooveel te zeggen. Men zou den indruk krijgen uit al 
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dat geklaag, schriftelijk en mondeling, alsof Jan-en-alleman verstand 
van onderwijszaken heeft par droit de naissance. Nu is er ongeveer 
geen cultuurgoed waarover het rechtvaardig oordeel zóó uiterst moei
lijk is als juist 't onderwijs. Nochtans matigt iedereen zich het recht 
van critiek aan, en meent elk volwassen (of nog niet volwassen) 
Nederlander van zekere, zij 't ook vermeende algemeene ontwikkeling, 

over het onderwijs te kunnen meesteren. 
De een blaast zuiver persoonlijke ervaringen met een school of haar 

leeraren op tot een nationale grief tegen het onderwijs-in-'t-algemeen, 
en hij neemt, volkomen onnoodig, de vrijheid er terstond een veront

waardigd ingezonden stuk over te ventileeren. 
Een ander ziet niet duidelijk in wat er in de teleurgestelde verwach

tingen op rekening dient te komen van de eigenaardigheden van 

onzen tijd. 
Weer een derde vergeet dat, althans naar principiëele beschouwing, 

het onderwijs dat deel is der opvoeding dat van wege de gezinnen op
gedragen wordt aan de school. En ziet derhalve 't feit over 't hoofd, 
dat er aan een leerling tot zijn volwassen leeftijd steeds twee soorten 
opvoeders arbeiden, ten minste behooren te arbeiden in eensgezinde 
samenwerking: de ouders en de leeraren. En wijt dan het mislukken 
bij voorbaat aan een manco van de school ,terwijl de fout misschien 

alleen of in hoofdzaak te zoeken is bij het gezin. 
Op velen ook is van droevige toepassing de waarheid van de 

nuchtere volkswijsheid, die spreekt van een uil, dien naïeve ouders 

voor een edelvalk houden ... 
Ook niet de meest overtuigde Darwinist gelooft in de mogelijkheid 

van een dergelijke evolutie of mutatie. Geen school althans is tot 

zulk een biologische herschepping bij machte. -
Gelukkig is de toestand van het Nederlandsche onderwijs niet zoo 

ernstig als vele van die openlijke klachten op 't eerste hooren zouden 
doen vreezen. Eerlijke kenners in en buiten de onderwijswereld stem
men volmondig toe dat er veel te verbeteren is aan de school in 't 
algemeen. Maar wat is er onder de menschen feilloos? Niet minder 
vast zijn ze er echter van overtuigd dat ons onderwijs in kern en 
wezen gezond is, en zijn dienaren trouw zijn. Het kan de concurrentie 
met wat het buitenland te zien geeft, glansrijk doorstaan, n'en déplaise 
degenen die 't eigen volk en zijn zeden altijd weer meenen te mogen 
achterstellen bij wat buiten de landsgrenzen aanlokt, maar door 
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schoonen schijn dikwijls bedriegt. Voor chauvinisme, dat brallend 

schimpt op "Gal en Brit en Germaan", en dat blind is voor eigen fouten, 
mogen we bewaard bI ijven. We hebben geen behoefte aan terugkeer van 
het bekrompen optimisme uit de eerste tientallen jaren der 1ge 
eeuw. Aan den anderen kant zou 't evenwel geen schade doen, wan

neer we wat meer in gepaste eigenwaarde fier waren op eigen land, 
op eigen volk, op eigen zeden en gewoonten. "De liefde tot zijn land 
is ieder aangeboren" zegt de dichter toch niet ten onrechte? 

Het vaderlandsche onderwijs is niet krank tot in den wortel, ons 

schoolwezen niet ziek in hoofd en leden. Dat wil echter volstrekt niet 
zeggen dat er geen verbeteringen noodig en mogelijk in zijn. Want 

ook op het gebied van het M. O. zijn onder de klachten er ongetwijfeld 
onderscheidene gerechtvaardigd. 

Die gegronde reclames laten zich, als ik wel zie, onde~brengen in 
twee groepen. 

A. Klachten die betrekking hebben op fouten van de levende be
volking der school: de leeraren en de leerlingen. 

Die beide categorieën der schoolbevolking vertoonen zoowel ge

meenschappelijke gebreken, terug te voeren tot den tijdgeest, waaraan 
geheel het leven onderworpen is; als tekortkomingen, van den docenten
stand en van 't leerlingenmateriaal afzonderlijk. 

B. Aanmerkingen die voortspruiten uit een tekort dat de middelbare 
school zelf, als instituut, aankleeft. Zij functionneert minder goed: 

1. door een te korten cursusduur, met name bij de H.B.S. (A 
en B). 

2. door overlading der programma's, in de breedte, en dus gebrek 
aan diepgang; 

3. door de methodiek van het huidige onderwijs. 

Voor een billijke beoordeeling is het wenschelijk die critieken nader 
te bezien. 

A. Gemeenschappelijke fouten. 

De klachten die betrekking hebben op de beide categorieën der 
schoolbevolking, op leerlingen en leeraren gemeenschappelijk, hangen 
nauw samen met de verhouding tusschen gezag en vrijheid, het kern
vraagstuk bij uitnemendheid in elke sociale groepeering. 

Er is geen volstrekte gelijkheid in de schepping. Het heeft Gode 
behaagd de harmonische eenheid te doen uitkomen in den evenwichts-

i 
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toestand tusschen ongelijkheden. Dat valt overal op te merken: in 
ons lichaam; in het gezin; in de volksgemeenschap; in de menschen

wereld. De bekende Paulinische beeldspraak, op meer dan één plaats 
in zijn diep zielkundige briefwisseling met de jonge Christelijke 
gemeenten gebruikt, is daarvan nog steeds de classieke ver

woording. 
De een is met gezag bekleed over den ander in heel de cultuur

wereld. Ook in het onderwijs, als een der belangrijkste terreinen daar
van is dat zoo. Het is, naar zijn wezen beschouwd, een mandaat van 

het gezin. Natuurlijk niet alsof elk gezin zijn eigen opvattingen zou 
kunnen doordrijven in het beleid der school. Doch wel zóó dat van 

een groep beginselgelijke gezinnen de school een orgaan is. Het is 
dat orgaan dat, naar den eisch en de noodzaak van den modernen tijd, 

de verstandelijke opvoeding der kinderen, op den grondslag van de 
levensbeschouwing dier gezinnen, als zijn taak ontvangen heeft, en 

daarvoor verantwoordelijk is. 
In mijn eerste artikel is uiteengezet, hoe ik de onderlinge betrekking 

zie van de verschiIIende groepen in de één-en-ondeelbare school

gemeenschap: hoe hier wel te onderscheiden, maar niet te scheiden is. 
Ik mag in dit verband daarom volstaan met nogmaals in enkele alge

meene woorden op haar wederzijdsche betrekking te wijzen. Alleen 
als elk van die autonome kringen in de verbinding gezin-en-school 

zijn aangewezen, natuurlijke plaats inneemt, zijn plichten vervult, en 
voor zijn rechten opkomt, in den organischen weg en niet met de 

middelen der revolutie, blijft de klassestrijd verre, en zal de school
gemeenschap als geheel gezond kunnen leven en vrucht dragen. 

Die schoolgemeenschap nu in haar geheel is uiteraard onderworpen 

aan de bijzondere gebreken van den eigen tijd. En het kenmerkende 
van onze dagen is de drieste ontkenning eenerzijds van het gezag, 

allereerst van dat van God Almachtig Zelf en Zijn Woord. Maar 
dan ook, en hoe zou het anders kunnen? als wrange vrucht daarvan, 

de loochening van het afgeleide gezag in gezin, in school, in staat 
en maatschappij. "Laat ons de banden breken!" is 't ideaal en 't 

wachtwoord van de omwenteling in eIken vorm, onder den schoonen 

schijn van een streven naar vrijheid, gelijkheid en broederschap. Die 
wanverhouding tusschen gezag en vrijheid loopt uit op anarchie. - -

Aan den anderen kant vertoont vooral onze tijd weer den hang 

naar de dictatuur, de onwettige machtsoverweldiging van den "sterken 
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man". Het is een neiging die onder allerlei gedaante en mom opdoemt, 
in eIken levenskring de grenzen doorbreekt, en de normale verhou
dingen ontwricht. En het leiderschap in ware, geordende autoriteit, 

dat in Evangelischen zin een dienen is van den naaste met al de gaven 
en talenten die Goddelijke wijsheid "om niet" schenkt, ontaardt dan 
in ongoddelijke heerschzucht in grooter of kleiner kring, en in een 
imperialistisch, caesaristisch overheerschen ... 

Slechts een juist inzicht in 't wezen der ware democratie kan hier 

zuiverend en reddend werken. Niet de zoogenaamde democratie van 

de revolutie, die alles en allen gelijk maakt, en, ironie van de harde 
werkelijkheid, uitloopt op de meest krasse ongelijkheid, op de dictatuur 

van één klasse, proletariaat of aristocratie, en ten slotte in de dictatuur 
van den eenling, den sterke, verbastert 7). Alle despotisme, verlicht of 

niet verlicht, strijdt tegen de levensstructuur die uit de Heilige Schrift 

voortvloeit. Die leert een organische democratie, met haar ingeschapen 
geleding, haar onderlinge waardeering, en de erkenning van aller on

misbaarheid, naar Goddelijk plan en wijsheid. Het wettig gezag in 
al die kringen dient aanvaard, en de natuurlijke vrijheden behooren 

gehandhaafd te worden. En dat is slechts mogelijk waar de Schrif
tuurlijke bron van alle gezag erkenning erlangt: Alle gezag is van 

God, en de machten die er zijn, zijn van Hem verordineerd. Wanneer 
de autonomie van de eigen, zelfstandige, gesloten kringen beleden en 

in de praktijk beleefd wordt onder de souvereiniteit van 't geheel, 

alleen dan kan zulk een geheel ook der schoolgemeenschap vrucht 
voortbrengen. Dat geldt, ik heb het in mijn eerste artikel uiteengezet, 
voor alle belangengroepen in het onderwijs. Zoo slechts zijn de weder
zijdsche betrekkingen zuiver te regelen en te houden tusschen de ver

eeniging der ouders (met haar bestuur), die de school voor hun kinde
ren in leven riep en onderhoudt, en het leerarencollege, met rector 

(directeur) en docenten, die de paedagogische leiding in de school 
hebben. En evenzeer in den eigenlijken kring van 't dagelijksche 
schoolleven blijft die eisch van kracht voor de betrekking van leeraren 
en leerlingen. 

De venhouding van gezag en vrijheid is in elke school de alles
beheerschende. Bij leerlingen zoowel als bij leeraren ontbreekt echter 
daaraan nog wel het een en ander. 

Door de zonde toch is elk mensch geneigd onder gezag te verstaan: 
dwang, en onder vrijheid: het onbelemmerd zich uitleven, een doen en 
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laten wat hem belieft. Hoeveel te meer moeten kinderen dan niet 
mank gaan aan zulk misverstaan, in de onevenwichtige jaren van hun 
Sturm-und-Drang. Nu heeft de Eeuw van het Kind onze leerlingen 

over 't paard getild. Ze staan voor eigen besef op een hoog standpunt, 
en kennen noch to'Onen veel eerbied en ontzag meer voor wie als 

ouderen met gezag over hen bekleed zijn in gezin, in school, in het 
openbare leven. Dan gaan sport, flirt, radio en bioscoop boven en 

vóór gestadigen arbeid in zelfverloochening en in gehoorzaamheid aan 
het Goddelijk bevel en onder menschelijke leiding en toezicht, zoo 

noodig onder menschelijken dwang. 
De schuld van dien toestand lag steeds en ligt ook nu in de eerste 

plaats bij de gezinnen. Voor een deel komt ze voor rekening van het 
dorre, werktuigelijke van ons huidige strak-klassicale doceeren, waar

over ik hierna afzonderlijk en uitvoeriger mijn meening zal zeggen. 
Doch ook valt een deel dier schuld op de leeraren. Niet voor niets 

kenschetst de volkswijsheid den onderwijsman als "frik". En inderdaad 
is de verleiding tot zulk een frikkisme voor al wie doceert groot. 
De meerderheid in jaren, in kennis, bovenal in macht, is van dien aard 

dat de leider van een klasse of van de geheele school licht in een 
dictator ontaardt. 

Het redelijk gebruik van die drie dingen is de groote zegen die van 
den waren leider en opvoeder uitvloeit in de school. En daaraan onder

werpt elke gewone leerling zich vóór en na; ze wekken in hem dat 
kinderlijk vertrouwen, dat ook nu nog, ondanks den schijn van het 
tegendeel, de sympathieke karaktertrek is van alle kinderen, ook op 

de middelbare school. In alle opvoedkundige practijk is "hèt" gelegen 
vooral in het beleidvol aanwenden van zedelijk-geestelijke meerderheid. 

De Christelijke middelbare scho'Ol kan en moet hierin voorbeeldig 
zijn. In het reeds eerder aangehaalde Psalmwoord : Maar bij U is ver

geving, opdat Gij gevreesd wordt, is sprake van kinderlijke vreeze, 
niet van slaafsehe. En zoo is het de kern van alle waarachtig 
Christend'Om. 

Maar het is mede het geheim van de zuivere verhouding tusschen 
leeraar en leerling op school, en van beiden naast elkander als zon

daren tegenover dien God, Wiens vergevende genade èn 'Opvoeder èn 
kind eIken dag noodig hebben. - - -

:;- * 
* 
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Opleiding der leeraren. 
Ik kom tot de bespreking van de gebreken van den docentenstand 

bij het M. O. 

Natuurlijk doel ik daarbij niet meer op algemeen-menschelijke fouten. 

Bij deze nadere beschouwing heb ik het tekort op het oog dat ambtelijk 

bij hen vast te stellen is, dat voortvloeit uit de voorbereiding tot hun 

levenstaak, en te wijten is aan hun opleiding. 

Universitaire opleiding voor alle M. O. docenten. 
De toestand bij het M. O. is heden ten dage deze, dat eensdeels 

zijn docenten uit het L. O. afkomstig zijn, en anderdeels rechtstreeks 

van de universiteit af hun arbeid in die scholen beginnen. 

De leeraren, uit het L. O. naar het M. O. overgegaan, zijn voor verre

weg het meerendeel opgeleid aan de kweekscholen. Die opleiding mag 

niet tot de beste soort van onderwijs gerekend worden, te oordeelen 

naar den algemeen en roep om en het streven, in heel de lager-onder

wijswereld, naar een rationeele verbetering er van. Ze hebben dikwijls 

na die opleiding kracht en tijd besteed (is "verspild" wellicht geen 

juister woord?) aan de hoofdaktestudie - wat heelemaaI geen studie 

is, doch slechts dril. En niet de minsten van hen hebben zich dan 

eindelijk gespecialiseerd op een of andere middelbare aktestudie. Hun 

bevoegdheid voor het M. O. verwerven ze in bewonderenswaardigen 

ijver en met groote opofferingen, door zelfstudie, aan de hand van niet 

steeds wetenschappelijk eerste-klas cursussen of privaatlessen. Eerst 

in de latere jaren zijn er betrekkelijk meerderen die met hun onder

wijzersdiploma in de gunstige gelegenheid zijn de gewone academische 
college's te volgen. Doordat ze echter geen diploma met een jus promo

vendi bezitten, ontgaat de doctorstitel hun, en moeten ze zich aan 't 

M.-akte-examen onderwerpen. Het spreekt vanzelf dat, in mijn beschou

wing van de nadeelen der eigenlijke M.-akte-studie tegenover de voor

deel en der universitaire opleiding, zulke studenten niet bedoeld worden. 

Die langs den ouderwetschen weg middelbaar bevoegd worden, 

komen dan in den regel op rijperen leeftijd dan de academici in de 

middelbare school. Ze hebben eenige jaren, allicht tien à twaalf, paeda

gogische ervaring uit de lager onderwijspractijk. Dat wordt dikwijls 
een voordeel geacht, doch ik meen dat die bewering meer schijn dan 

wezen is. De lagere school toch met haar elementair onderwijs 

aan kinderen vóór den puberteitsleeftijd, stelt aan den onderwijzer 
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andere eischen in doceeren en karakterIeiding dan de middelbare school 
met haar onderricht in afzonderlijke vakken aan leerlingen in de 
rijpingsperiode aan haar docenten doet. Wanneer een onderwijzer in 
de lagere school een goed docent-paedagoog is, is dat op zichzelf nog 
geen waarborg dat hij 't ook op de middelbare zal blijken. 

Totdat hij, komende uit de lagere school, en gewend aan haar 
eigenaardige sfeer, zich aangepast heeft aan het M.O., en daar ge
acclimateerd is, duurt het minstens even lang, als de academicus 
noodig heeft om zeebeenen te krijgen op de woelige wateren van de 
middelbare school. Is hij reeds wat ouder geworden, zoo ongeveer 40 
jaar, dan voelt het meerendeel der leeraren uit het L. O. zich bijna nooit 
meer recht thuis bij het M. O. De idealen, gewoonten en opvattingen 
van de lagere school zijn te zeer in hen vastgeroest, dan dat ze met 
onbenevelden blik hun nieuwe omgeving kunnen aanzein, objectief be
oordeelen, en zich met voldoende geestelijke lenigheid daarnaar richten. 

Stelt nu daartegenover de opleiding van den universitair studee
rende. Hij heeft, in 't normale verloop van zaken, eerst het gymnasium 
of de hoogere burgerschool (eventueel 't lyceum) doorloopen, en daarna 
op de hoogeschool zijn studiën voleindigd. Beide geledingen in zoo'n 
opleiding mogen haar onloochenbare gebreken hebben, samen vormen 
ze toch een meer aaneensluitend geheel dan de kweekschool en de 
studie voor de middelbare akte. Het M. O. en het H. O. zijn wederzijds 
op elkander aangelegd, de studie aan de kweekschool en die voor de 
middelbare akte niet. Het gymnasium (lyceum) heeft zijn classieken, 
de wis- en natuurkundige hoogere burgerschool haar exacte vakken, 
in beide scholen aangevuld met de nieuwe talen, en wat er in nauwer 
of losser verband nochtans organisch bij die kernvakken behoort. 
AI deze middelbare schoolsoorten leggen, juist doordat ze cultu
reel algemeen vormend onderwijs brengen, een sterk, betrouwbaar 
fundament, waarop straks een academische vakstudie als bovenbouw 
verrijzen kan met ruimer rondblik. 

Daartegenover geeft althans de hedendaagsche kweekschool als type 
nog altijd geen eigenlijk gezegd algemeene vorming. Ze leidt, van 
haar eerste tot haar laatste cursusjaar, op voor één enkele, nauw
begrensde doelstelling op: de lagere onderwijsakte. Wanneer er hier 
en daar een kweekschool is die, zooal niet in naam en officiëel, dan 
toch in werkelijkheid haar leerlingen middelbaar onderwijs geeft, zoo
ver als haar nauwkeurig omschreven programma dat toelaat, is 't een 
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uitzondering, een zeer prijzenswaardige, op den regel, een buiten
gewone afwijking van het gewone type. 

De middelbare school nu heeft behoefte aan mannen en vrouwen 

die grondig thuis zijn in de vakken die ze te doceeren hebben. Maar 

ze behooren toch ook niet volslagen vreemdeling te zijn in de andere 

vakken hunner leerlingen, althans wat de wetenschappelijke, philo

sofische basis betreft. Zal de middelbare school een gezond werkend 

organisme zijn, dan moeten immers de vakken onderling in zeker 

organisch verband staan. Zonder nu polyhistoren te zijn, (dat is niet 

meer mogelij k in onzen tij d, en zeker niet gewensoht!), dienen de 
M. O.-Ieeraren toch wetenschappelijk op de hoogte te zijn van dien 

organischen samenhang van heel de school waaraan ze arbeiden. Zijn 

ze dat niet, dan is het b.v. voor hen ondoenlijk mede een rechtvaardig 

oordeel te vellen bij de bevordering, in 't algemeen bij 't schatten van 

de werkelijke waarde hunner leerlingen. Ze kunnen dan hoogstens in 

een cijfer den stand in hun eigen vak uitdrukken, maar bezitten over 

de eigenlijke waarde van den leerling geen voldoende gegevens tot 

critiek. In de kern der hedendaagsche cultuur behooren de leeraren 

toch boven hun leerlingen te staan. Ze kunnen en behoeven wel is 
waar niet alles te weten, maar bij verstandige vragen van hun leer

lingen ook buiten de enge grenzen van hun vak mogen ze niet met 
den mond vol tanden staan. 

Daartoe nu kan alleen de universiteit opleiden. Het spreekt vanzelf, 

dat ik den normalen toestand op het oog heb. Er zijn, gelukkig, weten
schappel ij ke lieden buiten de hoogeschool 8) - en, helaas, nullen binnen 

haar poorten. Maar als regel is het zoo dat de wetenschappelijke leiders, 

van hooger en lager rang, van de academie afkomstig zijn, en buiten haar 

rechtstreekschen of zijdelingschen invloed de beunhazerij al teweligtierL. 

En dan kan de universitaire opleiding niet hoog genoeg geschat 

worden. Het levende woord der hoogleeraren; het studeeren in vrijer om

geving dan waar ook, met frisseher energie en meer tijd; de omgang 

met studenten in de eigen en de andere faculteiten; de bevruchtende 

inwerking van een gezond clubleven, dat niet maar alleen aan amicitia 

gewijd is doch ook algemeene cultureeIe ontwikkeling beoogt; dat alles 

werkt ongemeen samen om den academicus wetenschappelijk en sociaal 
veelzijdig toe te rusten voor zijn taak als leeraar bij het M. O. 

A. St. 3-m. VI 

* * 
* 
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Fouten van de academische opleiding der M. G.-leeraren. 
Is dit alles een onvoorwaardelijke lofrede op de universiteit, een 

dithyrambische tafeltoast, alsof daar alles goud is wat er blinkt? 
Allerminst. Er ontbreekt aan de academische opleiding vooral voor 

de aanstaande middelbare docenten nog genoeg. 
Zooals in Christendom en Kerk het hart van een volk klopt, denkt 

in wetenschap en universiteit zijn hoofd. Het eerstgenoemde gaat uit 

boven alle cultuur; de hoogeschool is van die cultuur een der krach
tigste centra. 

De universiteit heeft tweeërlei doel. Ze is de plaats waar in 't alge
meen het wetenschappelijk streven van het volk 't sterkst leeft en 't 
vruchtbaarst zich openbaart. Maar daarnevens heeft ze als taak de 

wetenschappelijke vorming van de toekomstige geestelijke leiders des 
volks. 9) 

Die twee zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden, moeten dat 
tenminste zijn. Waar dat contact tusschen wetenschap en nationaal 

leven gaat ontbreken, wordt het evenwicht gestoord. 
Streeft de universiteit alleen zuivere wetenschapsbeoefening na, dan 

verloochent ze een belangrijk deel van haar roeping, en wordt het 
volk in zijn cultureele bestaan bloedarmoedig. Uit dat volk toch is 

ze voortgekomen; uit dat volk trekt ze de edelste krachten en gaven 
voortdurend tot zich, en van het geestelijk leven van dat volk is ze 
een der meestbeteekenende dragers. Een akker, wiens vruchten wel 

ingezameld doch niet tot voedzaam brood verwerkt worden, is ten 
slotte zijn scheppingsordinantie ontrouw. - - -

Kent daarentegen de academie geen ander bestaansdoel en ideaal 
dan de toerusting van de geestelijke leidslieden des volks; beoefenen 

haar dienaren de wetenschap niet langer om de wetenschap zelve, dan 
ontaardt ze tot een, zij 't ook hoogere vakschool, die predikanten, 
doktoren, advocaten en leeraren aflevert. Ze is niet meer den naam en 

de eere van "hoogeschool der wetenschappen" waardig. 
Onderscheiden, doch niet te scheiden zijn die twee doeleinden. Naar 

beide moet de universiteit streven, zal ze in 't leven der natie een hoofd
motor van geestelijk leven kunnen blijven. 

Alleen wanneer zulk een evenwicht in 't universitaire streven en 
arbeiden heerscht, kan ze inderdaad in de hoogere behoeften van 't 

nationale leven voorzien. Ze mag dus niet vergeten dat van de 100 
studenten er misschien wel 90 van haar onderwijs gebruik maken 
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met het nuchteren voornemen later nooit iets anders dan practicus 

te zijn. Dat is geen vervallen van een hoogen academisohen staat bij 

die 90 % te noemen .De meerderheid der studenten mist nu eenmaal 

aanleg, gelegenheid, lust, geld, of wat het moge zijn, tot louter weten

schappelijken arbeid. De maatschappij heeft daar ook geen behoefte 

aan. Er is op dat gebied ook verscheidenheid van talent, en van 

roeping. En de academie heeft daarmee in welbewusten werkelijkheids

zin te rekenen; m. i. meer te rekenen dan ze meestal doet. Door welke 

oorzaken dan ook, een feit is 't, onweersprekelijk, dat daardoor een 

klove ontstaat tusschen universiteit en leven, die al wijder gaapt. Voor 

Americanisme in 't algemeen moeten we ons hoeden - maar naar 

wat hoogleeraren als KRUYT, ORNSTEIN, WIBAUT meedeelen, is er in dezen 

voor de oude wereld nog wel 't een en ander van de nieuwe is leerel1. 

Dat tekort aan werkelijkheidszin komt m. i. ook uit in de academische 

opleiding der aanstaande leeraren van het M. O. 

Ik heb uit volle overtuiging de noodzakelijkheid bepleit van een 

academische vorming voor alle toekomstige docenten van het M. O. 

Is dat echter inderdaad het pleidooi waard, dan past hier één voor

behoud: die universitaire studie is te lang van duur; ze is te uit

sluitend-wetenschappel ij k, en rekent daardoor te weinig met de onderwij s

belangen der middelbare school; en ze lijdt onder een bedenkelijk manco 

aan verplichte opleiding in didactiek en paedagogische psychologie. 

De universitaire studie is te lang. 

Een doctoraal-studie (candidaats- plus doctoraalexamen) van vier 

jaren is voldoende om toekomstige leeraren academisch te scholen. De 

90 % aanstaande praktici kunnen, mits de opleiding efficiency toepast, 

genoeg van de wetenschappelijke methoden opsteken, om niet tot 

veelwetende vaklieden te ontaarden. Een jaar voor 't verwerven van 

den doctorstitel kan in den regel ook volstaan. Dat een academicus zijn 

litel begeert te behalen, zal toch niemand afkeurenswaardig vinden. 

Het is zijn eerste eigen werk, na de scripties die hij gedurende zijn 

studietijd heeft moeten maken. Op een klein, scherp begrensd gebied 

van zijn vak kan hij toon en naar de geleerde methoden zelfstandig te 

kunnen onderzoeken, onder voortdurende leiding en toezicht van zijn 

promotor. Dat bij verreweg de meerderheid geen wereldschokkende 

praestatie voor den dag komt in zulk een vijfde jaar, doet niets af 

van de groote waarde van 200'n vrij onderzoek en eigen werkstuk 
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ook de proefschriften die tegenwoordig, en dat na veellangeren tijd 
van voorstudie meestal, verschijnen, zetten voor 't meerendeel evenmin 
de wetenschappelijke wereld in verbazing. Bovendien is het promo
veeren de kroon op de academische studie, het natuurlijk besluit er van. 
Tweeërlei titel in te voeren, als bij de rechtswetenschap, schijnt me 
niet aanbevelenswaardig. Men schept daardoor een publiek onder
scheid tusschen niet-wetenschappelijke practici en zuiver-wetenschap
pelijke theoretici. Aan zulk een schifting in bokken en geiten (nomen 
non est omen!) heeft niemand iets, maar ze zal alleen voeren tot 
een onverdiende geringschatting van de eerste en een even onver
diende overschatting van de tweede categorie. Als na + vijf jaar ieder 
zijn titel, denzelfden voor allen, kan verwerven, zal men twee dingen 
bereiken: de practici hebben, voor eigen besef en voor 't waardeerings
oordeel der maatschappij een zichtbaar eindpunt gehaald; en de 10 % 
die gave, kracht, en gelegenheid bezitten om wetenschappelijk verder 
te werken, hebben in die vier jaren voldoende elementaire academische 
basis gelegd om methodisch daarop voort te bouwen. Den eersten 
ontneemt men alzoo door te lange studie niet den lust om tot het 
natuurlijk einde, de promotie voort te varen; den tweeden onthoudt 
men niet de gelegenheid verder te studeeren ten bate der wetenschap. 
De middelbare school wint er door in aanzien, en de eigenlijke weten
schap verliest er haar waardigheid niet mede. Men zal dan niet meer 
dat heer van niet-afgestudeerden ontmoeten, die, om van 't profanum 
vulgus zich te onderscheiden, de titulatuur van doctorandus in 't open
baar aannemen, een titel die geen wetenschappelijke titel is, maar die 
schroomvallig misschien den juridisohen meesterstitel volgen wil ... 
op hoop van straks ook officiëel gewettigd te worden? Die niet-afge
studeerden voeden de eerbiedwaardige doch meestal ongegronde hoop 
een proefschrift te zullen schrijven gedurende wie weet, hoevele jaren. 
Ze moeten dat doen met een overschot van tijd en kracht dat de zeer 
zware eerste practijksjaren der middelbare school hun laten, in hun 
vermoeide avonduren, na hun correctie en de voorbereiding voor hun 
lessen. Zoo komt, behalve bij de zeer sterken en begaafden, àf 't een 
of 't ander, Of allebei in 't gedrang. En zulk een dissertatie heeft in 
de meeste gevallen toch geen andere waarde dan als staal van prijzens
waardigen ijver en volharding: voor de ware wetenschap is ze even 
weinig van beteekenis als een die na vier jaren geschreven en ver
dedigd is. 
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Er zou dan ook m. i. geen overwegend bezwaar zijn, dat, bij ver

korting van den geheelen studieduur, aan candidaten en doctorandi 

geen onderwijsbevoegdheid meer verleend werd. De middelbare school 

zou dan een docentencollege hebben uit doctoren bestaande. Is 't 

iemand die de practijk kent, euvel te duiden dat hij ook den factor 

van eerlijke, faire reclame hierbij niet voorbij wil zien? De maat

schappij, de scholen zelf, de gezinnen stellen nu eenmaal, en terecht, 

prijs op den doctorstitel; en het is bij slot van rekening een eeresaluut 

aan de wetenschap, en aan de academie, die hem verleent, dat ze dat 

doen. De middelbare school zou er door stijgen in de publieke schatting, 

iets wat ze vooral in Nederland goed gebruiken kan. - - -

Ik wil ook nog wijzen op een ander voordeel van verkorte studie, 

den socialen factor. Een student treedt +- 18 à 19 j aar oud de academie

wereld binnen. Bij gewoon afstudeeren, volgens bovenstaande studie

mrichting, is hij 23 à 24 jaar oud, als hij gepromoveerd is. Ouder 

moeten de bekende 90 % practici niet zijn, om hun werkend leven aan 

te vangen. Zij kunnen dan trouwen ± 24 à 25 jaar oud; en dat is 

een maatschappelijke en zedelijke factor van belang. 

Gebrek aan methodologisch-didactische scholing der aanstaande 
leeraren. 

De wetenschappel ijke studie aan de universiteit duurt echter niet 

alleen te lang, ze houdt ook, in methodologisch-didactisch opzicht, te 

weinig rekening met de eigenlijke onderwijsbelangen en behoeften der 

scholen, waaraan 90 % van de studenten straks als leeraar practisch 
te arbeiden hebben. 10) 

Men kan dat gemis niet goed praten door steeds maar te wijzen 

op de ideëele taak van wetenschap en universiteit. Ik herhaal het: het 

leven is niet enkel ideëel doch ook reëel, en de universiteit heeft, ook 
wettelijk, tweeërlei taak. 

De faculteiten der theologie en der medicijnen gaan nog 't minst 

mank aan dat euvel van onwerkelijkheid. Zij trachten, behalve in 

louter wetenschappelijke richting, den student toch ook eenigermate toe 

te rusten voor de komende practijk met haar eischen en verwach
tingen. 

De faculteiten der wis- en natuurkunde en der letteren doen op dat 

gebied nog zoo goed als niets. Een bekend schrijver heeft eens ge

zucht dat er eerste patiënten moeien zijn: hij wilde echter liever maar 
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niet een dier proefkonijnen zijn! En dan komt de medicus niet eens 
heelemaal onbeslagen op het ijs der practijk. 

Wat evenwel te denken van beginnende docenten die, groen als gras 
wat de didactiek van het vak aangaat, hun werk in de middelbare 

school beginnen? Hun leerlingen leven in de rijpingsjaren, en zijn juist 
dan allerminst geschikt om als broddellap te dienen voor de min of 
meer slagende borduurpogingen van onervaren leeraren in de eerste 
periode van hun schoolpractijk. Het is onverantwoordelijk, geen zachter 
woord past hier, dat kinderen van dien leeftijd overgeleverd worden aan 

kersversche academici, die de beginselen van hun schoolwetenschap 
nog moeten leeren. Voelend en tastend gaan zulke beginners hun weg, 

in de eerste jaren vaak ten koste van verkeerd onderwezen en beoor
deelde en onrechtvaardig gestrafte kinderen. 

Gemis aan paedagogisch-psychologisch inzicht bij de leeraren. 

Behalve den te langen duur der academische studie en het gemis aan 
didactisch-methodologische scholing der aanstaande leeraren, kleeft nog 
een derde gebrek de universitaire opleiding aan. Misschien 't ergst van 

alles is 't feit dat de Nederlandsche academicus de middelbare school 
als jong leeraar binnentreedt zonder eenige kennis, in den regel althans, 
van paedagogie en psychologie. 

Men maakt al te lichtvaardig zich ook van deze tragedie af met 
groote woorden. Wanneer iemand de volstrekte noodzakel ijkheid van 

gezette studie der opvoedkunde, met name van opvoedkundige ziel
kunde, durft bepleiten, hoort hij vooral in den kring van middelbare 
leeraren den dooddoener: Iemand is leeraar geboren of hij is 't niet! -

Bij geen enkel vak in het dagelijksche leven waagt men 't die dwaas
heid meer te debiteeren. Maar wat in de hedendaagsche maatschappij 
voor bijna geen ambacht meer geduld wordt, komt dagelijks voor op 
de middelbare schoQI. Jonge academici, zonder eenig inzicht in den 
psychischen bouw van hun leerlingen, worden losgelaten op een jeugd 
in haar Sturm-und-Drang. En juist in en door dien lichamelijken en 
geestelijken uitgroei vertoont die jeugd eigenaardigheden bij het rijpen 

van intellect en karakter, waarmee elk docent-opvoeder ernstig te reke
nen heeft. Hoe zal hij dat echter als leeraar kunnen, als hij niet althans 
in beginsel zich daarvoor heeft voorbereid? De toestand is deze, dat 
met uitzondering van slechts enkelen, een getal practisch te verwaar
loozen, niemand aan de studie van paedagogie en psychologie zich 



s 

s 

t 

f 

HET MIDDELBAAR ONDERWIJS 347 

gewijd heeft, wanneer hij in de middelbare school als docent z'n arbeid 

begint. Zoo vallen er droevig veel slachtoffers van die onkunde, offers 

zoowel onder de jonge docenten zelve als onder de leerlingen. ~ 
Het Christelijk onderwijs heeft, eerder dan het openbare, de waar

heid weer ontdekt en gepredikt dat onderwijs een deel der geheele op

voeding is. Zoo moet ook wie het middelbaar onderwijs dienen wil in 

waarheid, niet alleen docent doch ook opvoeder zijn, en daarom bewust 

zich op de hoogte stellen van alles wat zijn inzicht in de problemen der 

rijpende jeugd verhelderen kan. Die schematische studie van paedago-· 

gie, psychologie en didactiek dient achter den rug te zijn, vóórdat hij 

zijn werk als leeraar opneemt. Naar mijn meening kan de academicus 

op z'n vroegst er na zijn candidaatsexamen mee aanvangen. Vóór dien 

tijd is zijn algemeene wetenschappelijke ontwikkeling nog te gering 

om in zulke moeilijke kwesties met vrucht zich te kunnen inwerken. 

De toekomstige leeraar van het M. O. moet alzoo vóór alles zijn 

vak wetenschappelijk bestudeeren; doch niet minder noodig is 't dat 

hij daarnaast, nog in zijn academietijd, de kernvragen leere verstaan 

van dat vak in didactisch opzicht, en ingeleid worde in de psychologie 

van de rijpende jeugd. 

Dat alles moet de universiteit hem kunnen schenken. Het voordeel 

van zulk een alzij dige leeraarsopleiding in een en hetzelfde instituut 

is duidelijk. Doch die drie deelen dienen gescheiden te blijven, omdat 

ze in hun wezen niets gemeen hebben met elkander. 11) Immers de 

aanstaande bibliothecaris of archivaris, de toekomstige journalist zullen 

b.v. wel letteren studeeren, maar aan didactiek en paedagogie hebben 

ze geen behoefte. Slechts in den persoon van den aanstaanden docent 

komen die drie geheel verschillende onderwijsbelangen met elkaar 

in aanraking. 

Voor de inleiding in de vakdidactiek moet de universiteit natuurlijk 

de medewerking zoeken van 't M. O. zelf. Onder leiding en toezicht 

van eerste-klasse docenten die theoretisch en practisch hun arbeid ge

heel beheerschen, moeten de toekomstige middelbare leeraren, parallel 

aan den toestand bij het L. 0., bovendien gelegenheid vinden practisch 

te werken. 

De paedagogisch-psychologische scholing is alleen op de universiteit 

te ontvangen. Alle hoogesoholen hebben tegenwoordig haar leerstoelen 

in opvoedkunde. Laat de wetgever nu dankbaar gebruik maken van 
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die aanwezige gelegenheid. Want het is niet voldoende dat er een 
daadwerkelijke stijging vast te stellen valt in de belangstelling voor 
paedagogische vraagstukken. Het beschamende feit, dat uit de kringen 

der middelbare school tot nog toe veel minder lust tot en behoefte aan 
zulke studie aan den dag treedt dan bij de lagere onderwijzers het 
geval blijkt, toont aan dat hier niet alles kan worden overgelaten aan 
den vrijen wil der studenten. Dan zou de verblijdende opbloei der 
wetenschappelijke paedagogie in den laatsten tijd althans voor 't M. O. 
weinig voedzame vrucht opleveren, en de wantoestand daar zou on
belemmerd voortduren. 

Het moet wettelijk voorschrift worden dat niemand voor het M. O. 
bevoegd verklaard wordt, die niet verplichte colleges geloopen en ten

tamen in de bedoelde vakken afgelegd heeft. De bijzonderheden van 
een dergelijke regeling, die het levensbelang raakt van het M.O., kan 

een artikel als dit verder onbesproken laten. Het vraagstuk staat ge
lukkig in het middelpunt der belangstelling. En al kan ik niet alles 
onderschrijven wat het rapport der commissie-SvMoNS of dat van de 
Algemeene vereeniging van academisch gevormde leeraren aanbevelen, 

vast staat dat in die richting tenminste de genezing der kwaal te zoeken 
en te vinden is, een oplossing die winst zal blijken zoowel voor de 
rijpende jeugd der middelbare scholen als voor haar docenten. 

Dat op dit gebied het Christelijk M. O. een principiëele roeping te 
lang verwaarloosd heeft, behoeft geen betoog. Gegrondvest op de 

eeuwige beginselen van Gods Woord is inzonderheid dat onderwijs 
bij machte in opvoedkundig opzicht een eenheid te scheppen in de 

school zelve, en een eenheid te vormen van de schoolgemeenschap met 
de gezinnen. 

* * 
* 

Tekortkomingen der leerlingen. 

Reeds in mijn vorig artikel stond ik meer in het algemeen stil bij 
de tekortkomingen der leerlingen. Wanneer ik thans nader het geeste
lijk tekort der leerlingen onzer middelbare scholen ga bespreken, erken 
ik vooraf dat de hedendaagsche rijpende jeugd in kern en wezen niet 

beter doch ook niet slechter is dan die van alle tijden. Wie steeds maar 
weeklaagt over "die kinderen van tegenwoordig", is blijkbaar blind 

geworden voor zijn eigen jeugdfouten, en heeft vergeten "zijn vorige 
wandeling." 

---~~~~- -
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De fouten van onze jongens en meisjes vloeien voort uit dezelfde 
bron als waaruit de gebreken der ouderen opborrelen: de zonde. 
Maar de zondige aard van den menseh, ook van den jongen 

menseh, openbaart zich telkens in andere symptomen, in de "dadelijke" 
zonden van den eigen tijd. En zoo vertoont, in overeenstemming met 
de huidige algemeene jacht naar brood-en-spelen, ook de rijpende 
jeugd van onze dagen een typische neiging tot practisch materia
lisme. 12) 

Dat is alIereerst een vrucht van het beschamende feit, dat de religie, 

d. w. z. de eenige, de Christelijke, haar adelend beslag op de geesten 
begint te verliezen. En dat is mede onze, der ouderen schuld. 

Ik hoor van allen kant tegenspraak. Men wijst op 't herlevend idea
lisme der jongeren, op hun ontwakende behoefte aan religie, en op 

nog veel meer dat openbaring zou zijn van een dieper geestelijk leven. 
Ik wiJde dat ik het gelooven kon. Doch ik kan met dien juichkreet be
zwaarlijk instemmen. Sedert jaren is mij het godsdienstonderwijs toe

vertrouwd in de hoogste klassen eener vijfjarige H.B.S .. Na den dienst 
des Woords is er geen schooner geestelijke arbeid denkbaar, maar ook 

bijna geen moeilijker. Naast een ontstelIend gebrek aan elementaire 
kennis van Bijbel en belijdenis, constateer ik met vrees en teleurstelling 

elk jaar ook in onzen kring, (en daarover kan ik uiteraard 't best 
oordeelen), een groeiend gemis aan schuldbesef. Ook voor het bewust

zijn onzer leerlingen beginnen de onzienlijke dingen naar den achter
grond te wijken. Er is daardoor geen voldoend sterke weerstand 
meer tegen de invreten de verleiding van wat de Schrift noemt de ver
kleefdheid aan het stoffelijke, waarbij de ziel versterft. De dienst der 
uiterlijkheden, waarin onze tijd opgaat, zuigt natuurlijk ook onze kinde

ren mee, verder nog dan de ouderen, die, zoo zij de kracht der Goddelijke 
genade kennen, althans sterkeren tegenstand kunnen bieden. Met al 

de mooie dingen van onzen diesseitigen tijd zoekt een menseh, vooral 
de jonge, niet meer het eigenlijke leven. 

Het lichaam, in behoorlijke en natuurlijke oefening getraind en ont
wikkeld, wordt niet langer gezien en onderhouden als een schoone 
tempel der ziel, maar in sportverdwazing en nacktkultur verheven tot 
het één en het al. 

Of, zoo voor 't geestelijke al een plaats ingeruimd wordt in der 

jongeren besef, naast het stoffelijke, dan neemt misschien wat weten
schap, vooral technische, doch zeker een onbeheerscht dwepen met 
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moderne kunst de belangstelling in beslag. ANEMA heeft het nauw ver

band tusschen de hedendaagsche kunst met haar decadentie en ont

aarding, psychisch en physisch, scherp ontleed: zoo leidt die dweperij 

onze jongeren al verder naar de Sybarietische verslapping, en ten slotte 
naar den afgrond. 

Schoonheidsontroering, soms gepaard aan een aesthetische religio

siteit, moet dan den honger en dorst naar geluk, naar harmonie, naar 

geestelijk evenwicht, stillen. 

Dat is voor 't grootste deel de schuld onzer gezinnen, behoudens de 

persoonlijke verantwoordelijkheid van den normalen mensch, ook van 

den jongen mensch. Naar mijn overtuiging schuilt in het verzwakkend 

gezinsleven de kern van, althans de vatbaarheid voor de verbastering. 

Die gezinnen gaan zienderoogen achteruit in stoere, ouderwetschc 

kracht en gezond conservatisme. 

Als Godsvrucht en Kerk haar vitale beteekenis nog wel niet geheel 

verloren hebben, maar toch bezig zijn te verliezen; 

als wereldzin en wereldgelijkvormigheid binnendringen met hun be
dwelmenden, verdoovenden invloed; 

als onder de vlag der cultuur veel geestelijke contrabande ook in 
onze kringen binnengesmokkeld wordt; 

als àe grenzen verflauwen gaan bij ons, de ouderen; 

is 't dan te verwonderen dat, eerder nog dan wij zelf, onze kinderen 
de verlammende werking daarvan ondergaan? 

Genotzucht, oppervlakkigheid, afkeer van ingespannen en moeizaam 

werken - dat alles besluipt eIken kring, en ontwricht de zedelijk

geestelijke krachten der westersche cultuurvolken. Het Après nous Ie 

déluge wordt de zelfzuchtige troostgrond tegenover veel wat teleur

stelt in 't leven, en het Vrede! Vrede! En geen gevaar - sust de 
zielen in slaap. 

Sluyt voor begeerte uw graeg gesicht! zei de dichter. Maar wij 

ouderen behooren in dat zelfbedwang voor te gaan. Doen we dat? _ 

Ook een modern-religieus man als ANKER LARSEN ziet den onder

gang onzer cultuur in het allerwege tanen van het Godsgeloof. 

Alleen wanneer het Christelijk gezinsleven met zijn hart den klank 

weer verstaat van het: Tot de wet en tot de getuigenis! zal er een 
nieuwe dageraad voor ons kunnen aanbreken. - - _ 

Wanneer onze leerlingen ook in hun gezin, het opvoedingscentrum 
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bij uitnemendheid, de kracht en de heerlijkheid zien van regelmaat, 

harden arbeid, zelfverloochening, zullen ze stilaan jaloersch dat voor

beeld gaan volgen, en kan de school, als mandaat van het gezin, op 

dien stevigen grondslag van maatschappelijke deugden voortbouwen. 

En als het kind van Christelijken huize de wedenbarende invloeden 

aanschouwt en ervaart van een nederig, oprecht geloofsleven in het 

gezin, dat in dagelijksche bekeering de goede keuze aandurft tusschen 

Gods gebod en de zonde, alleen dan kan de Christelijke school, lagere 
zoowel als middelbare, hand aan hand samenwerken met dat gezin, 

haar natuurlijken lastgever, in de opvoeding der kinderen tot menschen 

Gods, tot alle goed werk volmaakt toegerust. 

Vele leerlingen behooren niet bij 't M. O. thuis. 
Afgezien van deze algemeene geestesgesteldheid eohter, die den 

arbeid ook der beste school met lamheid dreigt te slaan, is er nog 

een andere zaak die op de resultaten der middelbare school in 't bij

zonder een fnuikenden invloed oefent. 
Er gaan op die inrichtingen van onderwijs te veel leerlingen die er 

naar hun aanleg niet behooren. 
Onze tijd heeft vele afgoden, en daaronder zijn er met name twee 

die talrijke aanbidders hebben: het intellect, en het diploma. Het eerst

genoemde moet alle raadselen onthullen, en, practisch toegepast, alle 

aardsche schatten ontsluiten. Het tweede is bewijs, naar men kinderlijk

naïef meent, van maatschappelijke waarde. 

Ik zal de beteekenis van een sohoon verstand en van een welverdiend 

diploma allerminst onderschatten. Doch men dient ook op dat gebied 
niet te overdrijven. Ook al legt iemand een middelbaar eindexamen 

af met een schitterende cijferlijst, dan is daarmee-alléén nog niet komen 

vast te staan dat zoo iemand maatschappelijk slagen zal. Er zijn andere 

geestelijke waarden, naast en boven het intellect, die in 't geding 

meetellen ,en m. i. een meer beslissende stem in het kapittel hebben. 

Eerlijkheid, trouw, arbeidzaamheid, gezond verstand, zelfbeheersching, 

ridderlijkheid, savoir-vivre; die alle zijn eigenschappen welke bij slot 

van rekening veel, vaak zelfs meer zeggen omtrent iemands wezenlijke 

waarde. En die factoren zijn in geen cijfer uit te drukken. Een rapport 

van gemiddeld 8, maakt op den oppervlakkigen beoordeelaar meer 

indruk dan een van b.v. doorsnee 6. Als echter dat eerste de prestatie 

aangeeft van een luilak met bijzonderen aanleg, die met wat harder 
1:1 1 
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werken gemakkelijk 9 had kunnen behalen ,of van een wel begaafden 
maar onbetrouwbaren leerling, verliest het in werkelijkheid bij den 
kenner bijna aIle waarde voor de maatschappij, tegenover het tweede, 

dat het middelmatige van den verstandelijken aanleg meer dan ver
goedt b.v. door trouw, eerlijkheid, flinkheid, en andere deugden. 

Ook echter wanneer zelfs zulke karakter-eigenschappen aanwezig 
zijn ,doch de bijzondere geschiktheid voor een der middelbare scholen 
ontbreekt, is Leiden nog niet in last. En nu is dit juist in onze dagen 
het betreurenswaardige feit, dat vele kinderen zonder dien verstande

lijken aanleg nochtans naar de middelbare scholen gestuurd worden 
door de standsoverwegingen of andere, maar even onverantwoordelijke 

drijfveeren der ouders. Een aanzienlijk percentage der middelbare
schoolbevolking behoort thuis op inrichtingen die aansluiten bij een 

anderen aanleg, doch die volstrekt niet lager van waarde zijn, zooals 

U. L. 0., nijverheids- en landbouw-onderwijs. Heel wat levensgeluk 
van kinderen en ouders is er gemoeid met deze dingen. Als de hoog

moed der ouders en een dwaze eisch der maatschappij - vicieuze 
cirkel - een jongen die voor het vakonderwijs als geknipt is, 

naar de middelbare school dringen, bezondigen ze zich aan hun kinde
ren en aan zijn arbeidsvreugde en levensgeluk, en druischen ze recht

draads in tegen het gebod: naar zijnen aard. De maatschappij en ook 
de universiteit zitten dan straks met aIlerlei door verkeerde opleiding 

onvolwaardige, geestelijk scheefgegroeide elementen in haar maag, 
doordat de middelbare school in elke klasse moet voorttobben met leer
lingen die er niet passen. En mede daardoor daalt onwillens doch 

onweerstaanbaar het gehalte van het werk en het peil der eischen, 
die het M.O., allen officiëelen programma's ten spijt, in de werkelijk
heid steIlen kan. 

Het is zeer te wenschen dat den ouders de oogen mogen opengaan 
voor dezen maatschappeiijken misstand. Men moet weer gaan inzien, 
(zal de nood der tij den hier misschien een credit-post boeken?), dat 

elk eerlijk beroep een goddelijke roeping is. Slechts van een levens
arbeid, beantwoordend aan den lichamelijken en geestelijken bouw des 
menschen, is bevrediging voor den enkeling en vrucht voor de gemeen

schap te verwachten. Een eersterangs schoenmaker is voor God en 
menschen van meer innerlijke waardij dan een derderangs professor. 
En het is noodig dat niet sleur of ongerechtvaardigde voorkeur de 
levensrichting onzer kinderen bepale. Laten onze ouders meer gebruik 
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maken van de bureau's voor beroepskeuze. Samenwerking in dezen van 
gezin-en-school met zulke inrichtingen kan menigeen zijn werkelijke 

"Gabe" en "Aufgabe" doen zien. Tijdige voorzorg is niet alleen licha
melijk voor b.v. praetuberculeuze kinderen noodig, doc:h op geestelijk 
gebied evenzeer gewenscht. Die kan veel mislukking en teleurstelling 

voorkomen. En de scholen, ook de middelbare, èn de hooge, zullen 
dan een bevolking ontvangen, meer dan tot nog toe het geval is, ge
schikt en bekwaam voor hare bijzondere programma's. 

* * 
* 

B. Fouten der middelbare-school-inrichting. 
Na de beschouwing van de eerste groep van klachten, die zich con

centreeren om de levende bevolking der middelbare scholen, kom ik 

tot de tweede: die aanmerkingen welke voortspruiten uit een tekort 
dat de middelbare school aankleeft als instituut. 

Bij twee van haar typen, de H.B.S. A en B, is de cursus te kort. 
In plaats van vijf moet die zes jaren duren. 

En ons geheele M. O. lijdt aan een normalisatie en overlading van 
zijn programma's, in de breedte, bij gebrek aan diepgang. 

Onderbouwen bovenbouw. 
Vooraf ga een algemeene opmerking over de structuur van onze 

middelbare scholen, over het natuurlijke onderscheid dat er bestaat 
tusschen de eerste jaren, den onderbouw, en de laatste, den boven
bouw. 

Men gebruikt die namen voortdurend, en wekt daardoor den indruk 

alsof er metterdaad een opzettelijk verschil en een duidelijke scheiding 
tusschen beide bestond. Dat is evenwel niet het geval. En dat alleen 

het spraakgebruik zulk een onderscheiding kent, die in de werkelijkheid 
van het M. O. niet aanwezig is, moet m. i. een leemte heeten. 

Te zeer bestaat een middelbare school uit 5 (6) achtereenvolgende 

klassen, zonder dat er twee eenigszins autonome, zelfstandige groepen 
te onderkennen zijn. En die huidige indeeling komt niet overeen met 
de geleding in den groei onzer leerlingen, lichamelijk en geestelijk. De 
rijpingsjaren laten immers drie perioden zien: die van de vóórpuberteit, 

die van de eigenlijke puberteit, en die van de napuberteit. Bij het 
mannelijk geslacht zijn de curvejaren daarin de leeftijd van -+- 15 
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en -+- 17, bij het vrouwelijk geslacht -+- 13 en -+- 15 à 16. 13 ) 

Waar ik een voorstander ben van middelbaar onderwijs afzonderlijk 

voor jongens en meisjes, heb ik bij deze beschouwing het eerste op 

het oog. 
Met die perioden der rijping is tot nog toe te weinig rekening ge

houden bij de indeeling der middelbare scholen. Als met -+- 12 jaar 
de puberteit gaat beginnen, met haar geweldigen, alzij digen invloed, 

is dus haar eerste stadium doorleefd op :T IS-jarigen leeftijd. Met het 

oog op de behoeften daarvan moet de onderbouw eener middelbare 

school een vrijwel afgesloten geheel vormen, in doceeren en karakter

leiding aansluitend bij die jaren. Het is toch niet wel te verdedigen 

dat het onderwijs, mondeling en in de leerboeken, voor dien leeftijd 

gelijk van tempo, diepte en stijl zal kunnen zijn aan dat van de 

volgende jaren. Goede leeraren voegen zich meestal bij intuïtie nog 

zooveel doenlijk naar die ontwikkeling. Maar de werkelijke, officiëele 

inrichting onzer scholen, haar programma's, en de leerboeken beant

woorden voor verreweg 't meerendeel daar niet aan. Indeeling en diep

gang van de leerstof, en de doceerstijl dienen voor beide, den onder

en den bovenbouw, te verschillen. En een programma dat de stof van 

den geheelen cursus in 5, eventueel 6 gelijke stukken snijdt, een leer

boek b.v. van geschiedenis of aardrijkskunde, dat voor die 5 (6) 

leerjaren achtereenvolgens geldt, is m. i. in zich zelf reeds geoordeeld. 

In den onderbouw is een behandeling van de geheele stof, ook 

van die vakken die de geheele school dóór gedoceerd worden, op haar 

plaats, maar in hoofdzaken, minder uitvoerig en gedetailleerd, in een

voudige stijl besproken en beschreven. De bovenbouw dient herhaling, 
uitwerking en verdieping er van te brengen aan de hand van andere 

leerboeken dan de onderbouw noodig heeft. 

Ik ben daarom, ondanks al wat er tegen aangevoerd is, nog steeds 

van meening dat b.V. elke H.B.S. met vijf jarigen cursus (A en B) 

als autonomen onderbouw een driejarige kan en moet hebben, uiteraard 

gezuiverd van het minder-goede dat ook dit weinig gewaardeerde, en 

toch m. i. paedagogisch zoo bruikbare schooltype aankleeft. 

Dat zal in tweeërlei opzicht winst schaffen. In de eerste plaats een 

voordeel in ideëelen zin, nl. dat de onderbouw dier scholen in elk 

opzicht meer zou aansluiten bij de periode van ± 12-15 j aar. Elke 

H.B.S., wanneer ze tot een zesjarigen cursus zal zijn uitgebreid, is bij 

machte, in haar dan driejarigen bovenbouw, al wat noodig is vol-
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doende uit te werken en aan te vullen tot een volgroeide, algemeen 

vormende, middelbare leerstof. En niet geringer is een tweede, prac

tische, voordeel, dat nl. de velen die na drie jaar, door welke oorzaken 

ook, de middelbare school verlaten, een gesloten geheel van kennis 

voor hun verder leven zouden meedragen. Elke H.B.S. met vijf- (zes) 

jarigen cursus zou dan als onderbouw een autonome driejarige 
hebben. 14) -

Of het gymnasium ook zoo kan ingedeeld worden? Ik zie geen 

enkele reden waarom 't ondoenlijk zou zijn. Het is ook voor die philo

logische school in elk opzicht aan te bevelen, dat b.v. de grammatica's 

van oude en nieuwe talen in die eerste drie jaren slechts de hoofd

lijnen laten zien, die zaken behandelen welke passen, materiëel en 

formeel, bij de jaren van -I- 12-15. Voor geschiedenis en dergelijke 

vakken geldt geen enkel bezwaar ook op die school. En wat wis

kunde betreft, zou ik zulk een behandeling reeds hierom wenschelijk 

achten, omdat na de derde klasse m. i. voor 't gymnasium als 

taalkundige school, en bij uitsluiting geschikt voor de auditief-primaire 

leerlingen, wiskunde (en even zoo natuur- en scheikunde) geheel over
tollig is. 

De H.B.S.-afdeeling der lycea is natuurlijk in staat, van haar twee

jarigen onderbouw plus het eerste jaar van den bovenbouw evengoed 

een gesloten driejarigen cursus te maken evenals de gewone H.B.S. 

zelf. De H.B.S. immers is van 't hedendaagsche lyceum de eigenlijke 

hoofdstam. En dat het vormen van zulk een driejarigen onderbouw als 

afgesloten, autonoom geheel, voor de gymnasiale afdeeling der lycea 

wel ondoenlijk zal blijken, pleit op zichzelf reeds tegen de onnatuurlijke 

geleding van 't huidige lyceum, en tegen de onevenredige verdeeling 

der c1assieke talen over zijn leerjaren. 

De kweekschool vormt, eenmaal in 't M. O. ingelijfd, vanzelf een 

afzonderlijken bovenbouw op den driejarigen onderbouw der gewone 
middelbare scholen. -

De middelbare school zesjarig. 

Het is hier het gelegen oogenblik, nader toe te lichten wat ik reeds 

meermalen in den loop van dit tweede artikel geuit heb over de mijns 

inziens zeer gewenschte uitbreiding van den H.B.S.-cursus tot een 
zesj arigen. 

, I 
, I 



I '. ~ .1 . 
I 

'~II 
" 

: ~ 

356 DR. W. J. KOLKERT JR. 

De H.B.S. beslaat, in ons land, van het M. O. het grootste gebied. 
Juist daardoor laten zich enkele fouten in haar inrichting en pro
gramma in des te wijder kring gevoelen, en is het noodig die zoo goed 
en zoo spoedig mogelijk te herstellen. Ze is als middelbaar schooltype 
die reorganisatie waard, want ze heeft, niet minder dan het A-gymna
sium, groote verdienste jegens land en volk. 

Verschillende gebreken der H.B.S. hangen samen met haar te korten 
cursusduur. Over haar teveel aan vakken handel ik nader, wanneer 
ik de overlading der programma's van de middelbare scholen bespreek. 

Er kan geen grondige verbetering in den toestand intreden, als niet 
de H.B.S.-B, de wis- en natuurkundige, evengoed als de H.B.S.-A, 
de Iitt.-economische 15), tot een zesj arigen cursus wordt uitgebreid (de 
H.B.S.-afdeeling der lycea natuurlijk incluis), zooals reeds hier en 
daar een feit is. 

Bepleit ik die verlenging uit concurrentie-vrees voor 't zesjarig gym
nasium? Het spreekt van zelf dat zulk een verlenging van den H.B.S.
cursus met één jaar die school in de schatting van een publiek dat 
slechts naar den uiterlijken schijn pleegt te oordeelen, in elk geval 
iets meer tot de gelijke zal maken van het gymnasium. En voor dat 
reclame-voordeel wil ik de oogen geenszins sluiten; de H.B.S. kan 
nog altijd wel wat meer openbare waardeering velen! 

Wat echter voor een zesjarige H.B.S. spreekt, is iets anders. De 
vijf-jarige H.B.S. mist het evenwichtiger en rustiger tempo dat het 
mindervakkige gymnasium, vooral het oude philologische type, zoo
zeer kenmerkt. Ook in de gezondste H.B.S. moeten leeraren en leer
lingen te veel "jagen". Door verlangzaming van het tempo - in de 
eerste klassen noodig om de kinderen van de lagere school te laten 
acclimateeren, en in de hoogste, om de bijna volwassen jonge 
menschen aan geestelijke bezinning te wennen - zal de degelijkheid 
en diepte van behandeling in alle vakken, en derhalve de blijvende 
vrucht van 't onderwijs, winnen. 

Goed. Besnoei haar programma oordeelkundig; het tempo van werken 
wordt dan rustiger; en wees tevreden met een vijf jarigen cursus! 
zegt men. 

In zou in dat geval neiging voelen het zooeven genoemde en 
veroordeelde concurrentie-argument te gaan hanteeren. Een pleit
grond van ideëeler gehalte is aan te voeren. Ook al zal de H.B.S. 
van haar overtollige ranken gesnoeid zijn, dan nog mist ze in haar 
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onderwijs iets wat haar mededingster, het gymnasium, wel bezit. 
De H.B.S. kan n.1. niet ontkennen dat ze tekort schiet in cultureele 

scholing. Niet alsof op een gymnasium in dat opzicht alles rozengeur 
en maneschijn is. Maar men stelt de kwestie alleen zuiver, als men 
een gezond werkende H.B.S. plaatst naast een dito gymnasium. Bij 
die vergelijking kan de eerste niet anders dan een tekort belijden 
in waarachtige cultureeIe ontwikkeling. Elke universiteit legt telkens 

op dat deficit den vinger. 
Dat kan alleen verholpen worden door den cursus met één jaar te 

verlengen. In de 5e en 6e klassen is zulk een H.B.S. dan bij machte 
in de eerste plaats haar centrale vakken dieper te behandelen; in kalmer 

gang, en niet zoo onder de zweep des geweldigen drijvers. Bovendien 
echter komt er ruimte vrij voor een inleiding in het eigenlijk geestelijk 
leven der menschheid. De leerlingen zijn een jaar ouder en rijper, 

en er is tij d, behoefte, en energie om wat thuis te geraken in die 
geestelijke waarden die in den loop der eeuwen tot in onze eigen 

dagen, het menschheidsleven beheerschen. Een soort wijsgeerige en 
zielkundige propaedeuse. - "Du sprichst ein grosses Wort gel assen 

aus" - mag geen middelbare school missen, die algemeene vorming 
wil brengen. En al kan de openbare school, om haar neutraal karakter, 

niet zoover gaan dat ze in Schriftuurlijken zin Bijbelsche en Kerk
geschiedenis doceert - iets in die richting schijnt ze toch niet langer 

te kunnen ontberen. Haar meest overtuigde voorstanders erkennen 
met schaamte en schrik dat hun kinderen geheel ontbijbeld raken. 
Ik waardeer de sympathieke openhartigheid van deze schuldbelijde
nis - al is 't me een raadsel, hoe de Bijbel aan zulk een ontkerstend 
geslacht te brengen is, zonder het kind der 20e eeuw te wijzen op 
Hem, Die van gansch de Schrift het levende middelpunt is: onzen 
Heere Jezus Christus. - - -

En aan den anderen kant mag de Christelijke H.B.S., hoewel ze 
zooveel rijker is dan de openbare door haar Godsdienstonderwijs en 
door de principiëele belichting van haar geestelijk-zedelijke leiding. 
haar leerlingen toch ook niet in onkunde laten ten opzichte van het 
geestelijk leven der menschheid in 't algemeen. Juist in haar hoofdvak, 

het onderwijs in den Christelijken Godsdienst, heeft ze een betrouw
baren grondslag om een dergelijk ideëel onderricht op te bouwen en 

aan te toetsen. Zoo is ze bij machte het verschH gelijk te breien met 
het gymnasium, dat door zijn meer taal- en letterkundigen bouw in 

A. St. 3-m. VI 23 
I" 

I' 



! . 

358 DR. W. J. KOLKERT JR. 
--------------------- -------~-~ ----

staat is zijn leerlingen veel meer in levenwekkende aanraking met 
zulke onmisbare dingen te brengen, 

Die hoognoodige cultureele verbetering is voor de H.B.S., A zoowel 

als B, alleen te bereiken door verlenging van den vijf jarigen cursus 
met één jaar. Dat jaar langer zal de H.B.S. volstrekt niet minder 

bruikbaar en gezocht maken dan de vijfjarige nu is. Ook het gymnasium 
telt zes jaren, en niemand stoot zich er aan, of laat om dat ééne 
cursusjaar zijn kinderen een andere richting inslaan dan waarvoor ze 
bestemd en geschikt zijn. Maar bovendien, de leerlingen der H.B.S. 
behoeven er volstrekt niet later hun einddiploma door te behalen. Met 
-+- J 2 jaar kan de lagere school die leerlingen welke verstandelijk ge

schikt zijn voor het M.O., er ook klaar voor hebben. Dat heeft vroeger 
altijd gekund; dat kan ook nu. Hiervóór heb ik uiteengezet, waarom 
-+- 12 jaar de leeftijd is waarop de lagere school haar goede candi

daten kan bevorderen tot het M. O. Maar dan moet het in de 
jaren 6~12 de kinderen ook inderdaad voor het M. O. voldoende 

opleiden, zooals dat vroeger mogelijk bleek. Ze behoeft haar leer
lingen tot het 12e jaar niet meer te leeren dan de elementaire 

vakken: (Bijbelsche geschiedenis), nederlandsch, rekenen, geschiede
nis en aardrijkskunde. Ze moet alleen de grondslagen leggen. Als ze 

de kinderen van -+- 12 jaar zoover gebracht heeft, doet ze genoeg. 
Dan kunnen de 90 à 95 % die met de kennis der lagere school het 
leven intreden, nog enkele jaren onderwijs volgen, het elementaire her
halen en verdiepen, en aanvullen met al zulke zaken als ook onze 
volkskinderen in den modernen tijd behoeven, en die passen bij dien 

leeftijd. 
En voor de candidaten voor het M. O. is dat elementair onderwijs 

meer dan genoeg. 16) Immers de middelbare school herhaalt ook al 

die lagere schoolvakken, en breidt ze uit naar de behoefte van den 
middelbaren onderbouw. 

De grondslagen die de lagere school leggen moet, dienen echter 

degelijk te zijn, om den opstal van het middelbaar onderwijs te kunnen 
dragen. Het moge quantitatief weinig zijn wat ze leert, als 't qualitatief 
maar goed is. Door allerlei nieuwigheden, mooi misschien maar over
bodig, in die eerste zes jaren te willen brengen, ontbreekt aan 't lager 
onderwijs soms nog wel eens het een en ander, naar de ervaring der 

middelbare school. Die moet dan te veel repareeren wat beter op de 
lagere school geleerd ware. 
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Als er meer onderlinge waardeering, vertrouwen en samenwerking 

was tusschen lager en middelbaar onderwijs (aan beide zijden is 

schuld in dezen!) zou het kind vrijwat minder het gelag betalen. 

De normalisatie. 

* * 
* 

In de tweede plaats komen die gebreken der middelbare school aan 

de orde, die verband houden met de wettelijke normalisatie en met 

de overlading der programma's, welke werkelijken diepgang in het 

algemeen vormend onderwijs in den weg staan. 

Allereerst de normalisatie, in het algemeen, van ons M. O. 

Over heel het land geldt practisch één en hetzelfde programma 

voor hetzelfde type middelbare school. Toegestemd: in theorie schrijft 

de wet aileen een normaal programma met minimumeischen voor. Ze 

laat den middelbaren scholen dus een zekere vrijheid van beweging 

buiten die minimumeischen. Doch van die vrijheid komt in werkelijk

heid weinig of niets terecht. Zoo weinig dat de gedachte wel eens 

post vat of de meeste scholen wel vermoeden en weet meer hebben 

van haar wettelijk recht, hoe gering dat ook moet heeten. Het bijzonder 

M. O. bezit zelfs grooter vrijheid dan 't openbare. Doch ook dat schijnt 

er weinig aan te hechten, te oordeelen naar 't geringe gebruik dat het 

er van maakt. Er is tenminste voor zoover mij bekend is, geen bij-· 

zondere middelbare school die in een afwijkend programma wezenlijk 

zich op die vrijheden beroept en baseert. 

Waarschijnlijk echter maakt het bijzonder M. O. van dit zijn recht 

geen gebruik niet uit onachtzaamheid, doch uit andere overwegingen. 

Ten eerste toch zijn de minimumeischen nog zoovele dat er eigenlijk 

weinig of geen tijd en kracht overschiet om, zoo men al wilde, de 

!uttele theoretische vrijheid te verwerkelijken in de practijk. Een toch 

reeds overladen rooster verzwaart men niet gaarne. Karakteristiek 

onderscheid, afwijking van principiëele beteekenis van het normaal

programma, is derhalve daardoor reeds uitgesloten. 

In de tweede plaats evenwel kan de bijzondere middelbare school 

bezwaarlijk haar vrijheid in dezen benutten, zelfs al zou de wet haar 

gewichtiger afwijking toestaan, omdat ze de concurrentie met het open

bare M. O. ter plaatse in zulk een geval nog moeilijker zou kunnen 

volhouden. Nog steeds immers is voor 't besef van het groote publiek 

het openbare onderwijs in al zijn geledingen regel, en het bijzondere 
i 
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slechts uitzondering. AI is de werkelijke toestand bij het L. O. reeds 
een geheel andere geworden, doordat verreweg de meerderheid der 
Nederlandsohe kinderen de bijzondere lagere school bezoeken; of
schoon alles er op wijst dat ook bij het M. O. die toestand komende 
is - toch blijft de openbare school in veler schatting normatief en 
normaal, en heeft de bijzondere, de vrije school slechts te volgen. 
En zoolang de wet in haar bedoelen en terminologie dien toestand 
wettigt, (ik heb in mijn eerste artikel uitvoerig op dien misstand 
gewezen), is in die openbare zienswijze geen wezenlijke verandering 
te verwachten. 

Het bijzonder M. O. ook zal voorloopig dus wel niet anders kunnen 
doen, uit tactische overweging, dan zooveel mogelijk, in haar pro
gramma copie te blijven van het openbare ter plaatse. Dan zal het 
oppervlakkig oordeel der openbare meening het tenminste daarin niet 
als onvolwaardig kunnen brandmerken tegenover het overheids
onderwijs. 

Zoo blijft er van de wettelijke vrijheid weinig in de werkelijkheid 
over. 

Eerst dan zulien beide, openbaar en bijzonder M.O., zich naar 
eigen aard en behoefte kunnen ontwikkelen, als er meer ruimte vrij 
komt voor niet-wettelijke vakken. Het spreekt vanzelf dat zulke vakken 
voor beide gesubsidieerd behooren te worden naar den maatstaf van 
gelijk recht. Om een enkel voorbeeld te noemen: ik kan niet inzien, 
waarom streek- en milieubelangen niet meer invloed zouden mogen 
oefenen op de samenstelling der programma's. Waarom kan in 't 
Zuiden des lands het franseh, in 't Oosten het duitseh, in het Westen 
het engelsch niet over wat meer tijd op den rooster beschikken dan 
elders? 

De vrijheid behoeft in dezen volstrekt niet tot losbandigheid en 
oppervlakkigheid te leiden. 

De vraag, of de middelbare school kern- en keuzevakken zal mogen 
onderscheiden, komt hier mede ter sprake. 

Theoretisch ben ik geneigd daarop bevestigend te antwoorden, (op 
deze voorwaarde dat ook de keuzevakken aan een even ernstig examen 
onderworpen zijn als de kernvakken). Alles toch wat het programma 
soepeler kan maken, vermeerdert de mogelijkheid dat de leerling, na 
deskundigen raad van zijn leeraren, meer naar zijn aanleg zich za! 
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ontwikkelen; en dat verdient op zichzelf reeds overweging en aan
beveling. 

Doch, ofschoon in het afgetrokkene zulk een onderscheiding in 

kern- en keuzevakken aanlokkelijk is, in de practijk zullen, vrees ik, 
de moeilijkheden overal opschieten. Wie maakt uit wat kern- en wat 

keuzevakken behooren te zijn? De een acht b.v. aardrijkskunde voor 
elk modern mensch onmisbaar, en daarentegen geschiedenis minder 
noodig. Ik persoonlijk, (en het geheele Christelijk M. O. met mij, 
naar ik overtuigd ben), zou tot geen prijs de historie tot een keuzevak 
verlaagd wenschen te zien. Zoo is er meer. En zoo is de eensgezind
heid zoek. 

Overlading der programma's. 

In elk geval echter kunnen, afgezien van de belangrijke kwestie 
der normalisatie en der kern- en keuzevakken, alvast de programma's 
der middelbare scholen afzonderlij k besnoeid worden. 

Wat het gymnasium betreft: ik heb reeds uiteengezet waaronder 
de B-afdeeling lijdt. Die is m. i. niet te verbeteren. De volle of bijna 

volle maat van oude talen en van exacte vakken is te veel, behoudens 
voor de zeer weinige tweezijdig begaafde leerlingen. Zoekt men nog 

meer verlichting naar de zijde der eerstgenoemde dan het B-gymna
suim zich heden ten dage reeds veroorlooft; is men m. a. w. tevreden 
met b.v. alleen latijn, dan amputeert men, ik zeg 't nog eens, toch 

wel ijskoud wat in de c1assieke opleiding de levende hoofdzaak is, 
het griekseh. Een opleiding met alleen latijn, is geen inleiding tot 
het wezenlijke van de antieke cultuur, hoe hoog men overigens ook 
het nut van het latijn, en terecht, moge aanslaan. 

Wil men van den anderen kant de exacte vakken besnoeien, dan 
verliest de B-afdeeling alle bestaansrecht en waarde voor de werke
lijke wis- en natuurkundige vooropleiding. 

Geen reorganisatie kan van het B-gymnasium een paedagogisch 
verdedigbare school maken. 

Er is redelijk alleen voor een A-gymnasium plaats op dat gebied, 
een taalkundige school, waar alles zich groepeert om de antieke cul

tuur. En dan moet, ik herhaal het, die cultuur niet bewonderd worden, 
met weemoed wellicht, als een schoone bouwval uit lang vervlogen 
dagen; ze dient ook niet bestudeerd te worden om haarzelve alleen _ 
maar ze behoort aan onze kinderen getoond te worden als de on mis-
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kenbare en onontbeerlijke grondslag onzer hedendaagsche beschaving. 
Het A-gymnasium is dus niet slechts een opleiding voor toekomstige 

classici, doch ze is een school voor alle auditief-primair aangelegden. 
Daaruit volgt dat daar het latiin en het grieksch niet het één en 

het al zijn. Maar het gymnasium brenge de Grieksch-Romeinsche cul

tuur als het begin van onze Westersche. D aar kan, wil het die taak 
naar behooren vervullen, in den bovenhouw geen wis- en natuurkunde 

meer gedoceerd worden. Wel eischen de moderne talen, nederlandsch 
en de andere, haar plaats op, met meer lesuren evenwel dan tot nog 

toe het geval is. En evenzoo vakken als geschiedenis, staatsweten
schappen, aesthetica, beginselen van het wijsgeerig denken, dingen 

die in rechtstreeksch levensverband staan met de philologische kern 
der school, en waarop de auditief-primaire typen bijzonder aan

gelegd zijn. 
Het oude gymnasium, behoudens zijn tekort b.v. in nieuwe-talen

studie, en het Roomsch-Katholieke humanistische van onzen tijd winnen 

het in paedagogisch opzicht van het huidige programma der A-gym
nasia. 

Overlading bij de H.B.S. 

* * 
* 

Meer nog dan het gymnasium gaat de H.B.S. gebukt onder haar 
teveel aan vakken. Dat is historisch te verklaren, maar niet te veront

schuldigen. Is het eigenlijk niet droevig dat ze les geeft in -+- 20 ver
plichte vakken, en die bijna alle ook op haar eindexamen vraagt? 

Als nu, en zoo is de toestand bij de meesten, elk der leeraren zijn 
vak of vakje daarenboven nog gaat beschouwen en beschouwd wil 
zien als een centraal vak, wat moet er dan terecht komen van de waar

achtige belangstelling en den evenwichtigen, geestelijken groei der leer
lingen? Die weinig samenhangende lijst van vakken is een produkt 
van een tijdvak als het midden der vorige eeuw, dat in intellectualis
tische hoogheid de verhouding van gevangenis en onderwijs omgekeerd 
evenredig zag: een tijd die van geestelijke differentiatie weinig of niets 
begreep, en alles gelijk maken wilde. 

Zal de H.B.S. een school zijn voor zulke leerlingen die op haar 
eigenlijke, kenmerkende vakken aangelegd zijn, dan moet haar cursus 

niet slechts zesjarig worden, maar dient ook haar programma royaal 
besnoeid. 
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Wis- en natuurkunde moeten de kern der school zijn en blijven. Of 
werktuigkunde een afzonderlijke plaats verdient? Ik kan daarover niet 

als vakman oordeel en. Doch alle pleidooi er voor heeft me nog niet 
kunnen overtuigen dat dit onderdeel der natuurkunde die bevoor
rechting waard is. Is er vooral În een zesjarigen cursus niet vee,l meer 

behoefte aan integraal en differentiaal? 
Wat is het bestaansrecht van boekhouden c. a.? Op de H.B.S. 

ingevoerd, toen men in naïeven waan meende aan alle goede verstanden 
alles te kunnen leeren, en er nog geen eigenlijke handelsscholen be

stonden, zijn die handelswetenschappen op de H.B.S. blijven hangen, 
tot op den huidigen dag zelfs, in de beruchte keuze tusschen lijn

teekenen - mechanica en boekhouden. 
Gelijksoortige redeneering past op het rechtlijnig teekenen. Toen de 

H.B.S. goeddeels nog voor de ingenieursstudie opleidde, kon daarin 
wellicht een motief schuilen voor 't behoud van dat vak. Bij den 
huidigen staat der H.B.S. is 't volkomen overtollig. Het wiskundig 

bestanddeel er van behoort thuis onder dat vak, en voor 't aanleeren 
van handigheid met trekpen, Oost-Indische inkt enz. is de H.B.S. 

er niet. 
Handteekenen is een schoon vak, mits de docent wijs genoeg is 

om onderscheid te maken tusschen artistieke begaafdheid bij enkele, 
en behoefte aan aesthetische voorlichting bij ongeveer alle leerlingen. 

Ik meen daarom dat na het practisch beoefenen van teekenen În klasse 
I-III, de bovenbouw der H.B.S. zulk practisch handteekenen beter 
inruilt tegen deskundige inleiding in aesthetica. 

Evenzoo is er m. i. voor cosmografie als zelfstandig vak weinig 
steekhoudends aan te voeren. Indien voor cultureele scholing men dat 

vak niet ontberen kan, is de docent in aardrijkskunde of natuurkunde 
bij machte, terloops en vooral niet te uitvoerig, de hoofdzaken er van 
in zijn les te betrekken. Beter acht ik het heel het vak van 't programma 
te schrappen. 

Plant- en dierkunde kan in den benedenbouw uitstekend opvoed
kundig werk verrichtten, als het de ware liefde voor Gods heerlijke 
schepping aankweekt. De bovenbouw der H.B.S. heeft er geen be

hoefte als studievak aan. 
De talen zijn uiteraard in elke cultureele scholing onmisbaar. Of, 

àe heele H.B.S. door, aan de vier moderne talen gelijke tijd en energie 
gewijà dient te worden, is voor mij de vraag. Men wijst daarbij op 1 

i 
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de dringende noodzaak voor een klein volk als het Nederlandsche, 
ingedrukt als 't ligt tusschen de drie groote taalgebieden. Die practische 
overweging is wel van waarde. Doch het blijft twijfelachtig, of de 
degelijkheid der resultaten in alle vier talen daaraan opgeofferd mag 
worden. En of, ik wees er reeds vroeger (bI. 416) op, bij meerdere 
vrijheid in de programma's, de onderscheiden gouw-behoeften in ons 
land ook niet een woord in dezen mogen medespreken. Want de 
vrucht van ons huidig taalonderwijs is niet bijzonder schitterend. On
getwijfeld mede doordat in een B-H.B.S., bij doorsneê leerlingen, de 
exacte vakken veel tijd en energie in beslag nemen. Doch vooral door
dat in de klassen IV en V elk der vier talen slechts over twee weke
Iijksche lesuren kan beschikken. 

In den beneden bouw kan men de grammatische beginselen van de 
vier talen, in hoofdlijnen, doceeren, maar in den bovenbouw zou men 

kunnen volstaan met Nederlandsch en twee moderne talen, vooral als 
men de onderscheiding in kern- en keuzevakken in beginsel voor onze 
middelbare scholen wil aanvaarden. Slechts als de talen over meeï 
uren, minstens drie per week, in de klassen IV-VI der zesjarige 
H.B.S., de beschikking ontvangen, kan van dat taalonderwijs in cultu
reel opzicht wat terecht komen. En dat is onbereikbaar zoolang men 
vier talen elk de haar toekomende portie wil geven. Men moet, wil men 
blijvende, werkelijke verbetering in den toestand van 't M. O. brengen, 
nu eenmaal of het een of 't ander kiezen. Een schoolprogramma moet 
een organische eenheid vormen, geen staalkaart. 

Het lyceum volgt uiteraard werktuigelijk elke vereenvoudiging van 
gymnasium en H.B.S. (B). 

En over het Iitt.-economisch onderwijs is het niet noodig uit te 
weiden, na wat ik reeds in dit artikel er over geschreven heb. 
Ontdaan van al wat bijzondere vakkennis beoogt, moet het als hoofd
zaak de maatschappelijke en taalkundige vakken brengen. Het is dan 
bij machte op dat gebied grondige kennis te geven. 

* * • 
Inkrimping van het aantal vakken en uren op de middelbare scholen 

is broodnoodig. In wat er overblijft zal de degelijkheid van behande
ling daardoor winnen. De docenten zullen dieper kunnen graven, en 
meer arbeidsvreugde smaken. De leerlingen zullen minder encyclope
dische, parate kennis opstapelen; maar, door minder verstrooiïng en 
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versnippering van hun aandacht, meer inzicht verkrijgen, en ten slotte 
ook een meer geordende kennis verwerven. Ze zullen minder onver

schillig en ongevoelig worden, niet langer afgestompt door de offici

eele "belangrijkheid" van zoovele vakken en vakjes. - - -
Er zal, wat ook van gewicht is, meer tijd overblijven voor andere 

noodige zaken: gezinsleven, catechisatie, jonge mannen- en vrouwen
organisatie, muziek enz. Ik zegt met opzet niet: meer vrijen tijd, zonder 

nadere bepaling. Ik pleit allerminst voor een gemakkelijker leven, en 
zeker niet voor ruimer gelegenheid tot bio-bezoek en flirt. Integendeel, 

er is niets zoo noodig als dat onze jonge menschen leeren sober te 
leven en hard te werken, juist in hun puberteitsja1"en, hun M.O.-tijd. 

Want zooals ze in die beslissende periode worden, zoo blijven ze in 
hun maatschappelijk leven en streven. 

Waar ik op aandring, is verdieping ook van de middelbare schooI
studie bij vereenvoudiging van 't programma. Over de vakken waarin 
het snoeimes dient gezet te worden, moge hier en daar verschil van 
meening heerschen. Ik zou bijna durven zeggen: Als men maar be
snoeit, in het aantal der vakken, zoowel als binnen de grenzen van elk 

overblijvend vak afzonderlijk. -
Bij het Christelijk M. O. komt er dan ook meer ruimte beschikbaar 

voor wat het primordiale "vak" op onze scholen behoort te zijn: het 
Godsdienstonderwijs. De meeste dier inrichtingen moeten 't nu stellen 

met één uur per week. Dat is, als overuur boven den toch ook al over
laden lesrooster der neutrale scholen, juist in staat onze roosters nog 
meer topzwaar te maken. Maar voor 't vak als zoodanig is 't veel te 
weinig; 't moet minstens twee uren per week worden. En dat is 
ruimschoots mogelijk, zoodra rationeele besnoeiïng in andere, minder 

belangrijke, soms volkomen overbodige vakken, meer tijd vrij 
maakt. 

* * 
* 

Klassicaal en individueel onderwijs. 
De hoofdfout van ons onderwijs, lager zoowel als middelbaar, is 

echter m. i. niet in de eerste plaats te zoeken in gebreken van de levende 

bevolking en van de verschillende schooltypen als zoodanig. Op die 
gebieden kan ongetwijfeld veel verbeteren. Doch ook wanneer dat 
alles in orde zou zijn, zou de methodiek van ons onderwijs nog altijd 
een rem blijven. En, merkwaardig genoeg, is het hier niet de wet-
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geving die gezonden bloei belemmert. Gewoonte en sleur dragen in 
dezen de schuld. 

Tot voor ruim een eeuw was alle onderwijs meer of minder indivi
dueel, al mocht dat als stelsel nog allesbehalve volmaakt heeten. 
De scholen kenden 't strakke klasseverband van heden niet, en waren 

nog niet geworden tot de praat-en-hoor-college's, die het in den tegen
woordigen tijd helaas dikwijls bij L. en M. O. geworden zijn. 

Vooral door en na PESTALOZZI wint het klassicale stelsel, reeds be
pleit door COMENIUS, hand over hand veld. En in den loop der 1ge 

eeuw verdwijnt het meer hoofdelijke onderwijs weldra geheel en al, 
om overal plaats te maken voor het straffe klasseverband, met zijn 
voordeelen maar ook met zijn groeiende bezwaren. Hoe consequenter 
toch dat klassestelsel toepassing vindt, des te meer laten de nadeelen 
zich gevoelen. Het persoonlijk element wordt al meer overwoekerd en 
ten slotte bijkans verstikt door het klassicalisme. 

Als overal blijkt ook op dit gebied der menschelijke cultuur het 

juiste evenwicht onvindbaar tusschen enkeling en gemeenschap. Dat 
is en blijft een der raadselen blijkbaar van alle levensopenbaring. 

Elke mens eh is een één-en-ondeelbaar wezen, een individuum, een 
eigen gestempelde schepping van Gods wijsheid en almacht; met per
soonlijken, volstrekt eigen-aardigen bouwen aanleg van lichaam en geest. 

En nochtans is, door geboorte, in levensontwikkeling, en in zijn eeuwige 

bestemming dat zelfstandige en vrije individuum met ontelbare be
trekkingen verbonden aan de gansohe wereld rondom hem, met haar 
sociale aanspraken en rechten op den enkeling, met haar eischen en 
verwachtingen van zijn bijzondere talenten en gaven. 

Slechts als de aanleg van elk mensch zich naar scheppingsordinantie 
ontplooien kan in de juiste betrekking tot zijn omgeving en tot het 

geheel, in geven en ontvangen, wordt de allereerste voorwaarde ver
vuld tot waarachtigen bloei voor beide, enkeling en gemeenschap. 
Want in alles zijn ze op elkaar aangelegd. 

Dat is van kracht voor elke natuurlijke groepeering en voor ieder 
lid daarvan. 

Ook in de school mag derhalve aan den eenen kant nooit vergeten 
worden dat elk kind zulk een zelfstandige persoonlijkheid is. Ander
zijds echter is evenmin uit het oog te verliezen dat iedere leerling een 
sociaal wezen is, een integreerend lid van school- en klassegemeen

schap. Gezonde samenwerking legt ook daar allerlei wederzijdsche 
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verplichting op aan leeraar en klasse, en aan de leerlingen hoofd 

voor hoofd. Niet die laatsten alleen met hun allen vormen een klasse, 

doch zij met den leeraar-Ieider samen, zooals ook de arbeiders zonder 

de leiding nooit een volledig bedrijf uitmaken. 

Ontaarding van het klassicale stelsel. 
De 1ge eeuw evenwel heeft het klassestelsel langzamerhand zóó op 

de spits gedreven dat de individueele belangen van eIken leerling en 

het persoonlijk contact tusschen hem en zijn leeraar al te veel in 't 

gedrang raken. Het kind in L. en M. O. loopt gevaar in de gemeen

schap te verdrinken, en de docent gaat zijn taak steeds meer als een 

louter klassicale zien en volbrengen. 

Als de jonge menschen in beginsel volwassen geworden zijn, wel

bewust en zelfstandig lid der groote menschenmaatschappij, kan de 

universiteit ze als haar studenten wel grootendeels gezamenlijk opleiden 

in de wetenschap. Elk student is evenwel als individu rijp en sterk 

genoeg om door zijn persoonlijk studeeren toch voordeel te trekken uit 

de gemeenschappelijke leiding zijner hoogleeraren. En als hij onverhoopt 

niet mans genoeg daartoe is, behoort hij niet op de hoogeschool. - -

Bij L. en M. O. echter is die staat van vrij, bewust kiezen nog niet 

bereikt. Het L. O. mag niet vergeten dat het de kinderen kersversch 

van 't gezin overneemt. En daar is de opvoeding althans van het jonge 

kind tot aan zijn schooljaren overwegend persoonlijk. Dan treedt het 

de lagere school binnen, en maakt daar eigenlijk voor 't eerst kennis 

met een geordende gemeenschap van niet-bloedverwante individuen. 

Zijn sociale plichten gaan zachtjes aan tot hem spreken, zijn sociale 

rechten beginnen voor hem te leven. Hij ervaart de remmende en de 

prikkelende krachten en invloeden een er gemeenschap buiten en naast 

den intiemeren gezinskring. 

Het M. O. heeft de kinderen op te voeden in de moeilijke jaren der 

rijping. Dan schrijden ze al verder den weg op naar de zelfstandig

heid der volwassenen toe, tot ze na hun eindexamen, in beginsel rijp, 

hun maatschappelijk leven aanvangen. De normale jonge menschen 

in die maatschappelijke samenleving zoeken eerst nog tastend, dan 

al meer doelbewust naar den evenwichtstoestand tusschen individuali

teit en socialiteit. Maar 't een mag niet ten koste van 't andere in haar 

natuurlijken groei en bloei bevoordeeld worden. 

Aan zulk een éénzij digheid heeft de school van onzen tij d zich al 
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meer schuldig gemaakt. En zoo wijken de voordeelen van het klassi
cale stelsel steeds verder terug, en treden de nadeelen er van op den 

voorgrond. De scheppings-tweezijdigheid enkeling-gemeenschap wordt 
in het huidige onderwijs te veel verwaarloosd in de richting van 't 
laatste. 

Wij doceeren te zeer, alsof onze leerlingen studenten zijn op de 
collegebanken. 

Wij geven soms zelfs "dictaat", want op de meeste handboeken 
hebben we toch onze "gegronde" aanmerkingen. 

Of, erger, we laten soms onze kinderen zelfstandig "dictaat" maken, 
en zijn dan nog teleurgesteld in onze naïeve verwachting dat ze bij 

machte zouden zijn van onze ex-cathedra speech een bondig en be
trouwbaar uittreksel zelf te redigeeren. 

Ze zitten op gelijke banken. 

Vele leer aren eischen dezelfde lichaamshouding. 

We behandelen dezelfde stof naar dezelfde verdeeling. 

We gebruiken met en voor allen dezelfde leerboeken en leermiddelen, 
geven hetzelfde stuk als les op, vragen op dezelfde wijze, beoordeelen 
en schatten naar denzelfden maatstaf. 

En dat alles geschiedt ten opzichte van + 25 leerlingen, stuk voor 

stuk een karakteristieke, dat wil letterlijk zeggen: een eigen-gestem
pelde schepping Gods, alsof het 25 gelijk- en gelijkvormige drie
hoeken zijn; als waren het 25 vaten, volkomen aan elkander gelijk, 
die wij te vullen trachten met precies denzelfden inhoud. We be
handelen ze, alsof er geen verschil tusschen gewonen en meer of 
minder dan gemiddelden onder hen is. 

We verbazen er ons bij gelijke proefwerkvragen nog kinderlijk over, 
dat er zoo weinig van onzen toch ongetwijfeld trouwen en ijverigen 
arbeid bekl ij ft. 

We raken zoodoende te ver af van het goed geordende gezin en 
zijn opvoedingsidealen. En we negeeren dagelijks in de practijk van 
ons onderwijs de groote werkelijkheid der schepping: Alles naar zijn 
aard! 

Men noeme deze schildering te donker van toon; 

ze moge niet op elke school en iedere klasse van toepassing zijn; 

er mag veel goed gemaakt worden door de toewijding en intuïtie 
van voortreffelijke docenten. -
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Het huidige klassicale stelsel als zoodanig heeft nochtans onweer

sprekelijk de tendentie tot zulke uitwassen. Het heeft reeds zooveel 

goeds in leeraren en leerlingen verlamd, dat het geen wonder is, 

wanneer de laatste 25 jaren alom om verandering roepen. 

Allerlei pogingen zijn in 't werk gesteld om verbetering aan te 

brengen door een natuurlijker arbeidsgemeenschap, meer vrij en per

soonlijk, in de school op te bouwen. De aard van dit artikel leent er 

ZIch niet toe die alle de revue te laten passeeren. Hoofdzaak ook van 

dit betoog is, er op te wijzen dat de diagnose van de kwaal gesteld 

is en in steeds wijder kring als juist erkend wordt, en men zoekende 

is naar een doeltreffende therapie. 

AI die nieuwe stelsels komen hierin overeen, dat ze aan den eigen 

aanleg vrijer baan tot ontplooiïng wiIIen verschaffen. 

MonlessorÎ-slelsel. 
De beide bekendste zijn dat van Or. MARIA MONTESSORI en dat 

van HELEN PARKHURST, naar de Amerikaansche stad van dien naam 

het Daltonstelsel genoemd. Merkwaardig dat ze beide aan vrouwelijk 

initiatief te danken zijn! Beide systemen zijn in wezen en doel een 

terugkeer naar den vroegeren toestand van meer persoonlijk school

onderwijs, maar dan gezuiverd van 't gebrekkige dat het tot aan 't 

einde der 18e eeuw aankleefde, en het opzichzelf gezonde beginsel 

toch nog onvruchtbaar maakte in de practijk. 

Het gevaar was natuurlijk niet denkbeeldig dat bij zulk een reactie 

het nieuwe streven in het andere uiterste zou vervallen, m. a. w. dat 

het persoonlijke element in 'het onderwijs weer een te groote plaats 
zou veroveren ten koste van het sociale, en alzoo ontaarden zou in 

individualisme. 
Aan dat euvel is MONTESSORI m. i. niet ontkomen. Deze geniale 

vrouw heeft een onderwijsstelsel ontworpen dat wel zeer ver gaat in 
zijn crediet in en zijn beroep op de persoonlijke vrijheid. Zij is ten 

volle overtuigd dat onderwijs alleen dan vrucht kan dragen, als het 
beslist individueel is. Ze durft in die richting zoozeer zichzelve te 

blijven dat in haar stelsel practisch geen ruimte meer voor klassicaal 

samenwerken overblijft. Alleen de schoolgemeenschap is de band die 

allen samenhoudt. 
Or. MONTESSORI is consequent tot het einde, in zulk een mate dat 

haar streven den naam van revolutionnair verdient. En dat wel revo- : i', 
1,-
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lutionnair niet alleen ten opzichte van het verkeerde in 't strakke klassi

cale stelsel als zoodanig, doch revolutionnair ook tegenover het goede 

er in, derhalve tegenover principieele, eeuwige waarden van het 

menschenleven. Ik vrees n.1. dat haar ideaal den socialen inslag in 

den jongen mensch te veel over 't hoofd ziet, en eveneens dat haar 

streng consequente stelsel zal blijken in te druischen tegen de natuur

lijke behoeften en belangen van intellect en karakter vooral der leer

lingen van -+- 12-18 jaar. Ze "schüttelt mit dem Bade das Kind aus", 

en veronachtzaamt de groote voordeelen die toch ook in het klassicale 

systeem aanwezig zijn, en derhalve behouden moeten blijven. Ze is 

principiëel inzake de persoonlijke vrij'heid, maar loopt gevaar prin· 

zipiënreiter te worden. 

Daltonstelsel. 
Dat nu is, als ik goed zie, en zooals de practijk bij het onderwijs. 

ook bij het M.O., in Angelsaksische landen bewijst, niet het geval bij 

het tweede stelsel, het Daltonisme. 17) 

Miss HELEN PARKHURST heeft het ontworpen. Een tijdlang zelfs was 

ook zij overtuigd aanhangster van MONTESSORI, en verdedigde ze dat 

stelsel in Amerika. In 1918 keert ze tot haar eigen opvatting terug. 

En wanneer haar Laboratoryplan, ingevoerd op een gemengde middel

bare school in Dalton (Mass.), volkomen blijkt te slagen, vindt het 

spoedig in Amerika en Engeland toepassing, zoowel bij L. als M. O. 

Enkele jaren later, 1924, bezoeken uit ons land de H.H. KOHNSTAM!\'l 

c.s. als commissie van we ge het Nut die Engelsche scholen. Door hun 

verslagen verwerft de nieuwe leer ook hier te lande bekendheid en 

aanhang. Voor zoover het M. O. betreft: Den Haag heeft op 't oogen

blik twee gedaltoniseerde inrichtingen, (n.l. de 6-jarige H.B.S. voor 

meisjes, directrice Mej. Dr. GRAFTDIJK, en een gewone 5-jarige 

jongens-H.B.S., directeur Dr. DE GROOT). 

Een vereeniging is in het laatst van 1931 opgericht ten einde het 

Daltonstelsel vooral in de kringen van 't M. O. te bepleiten en te 

bevorderen. 

Het Daltonisme nu is tusschen de beide uitersten, het klassicalisme 

en 't consequent persoonlijke onderwijs van MONTESSORI, een midden

weg. Dat brengt tweeërlei voordeel; de bezwaren van beide stelsels 

worden er in ondervangen, en wat er gezonds in elk van de twee 

leeft, kan tot volle ontplooiing en wasdom komen. 
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Dat kenmerkende van het Daltonstelsel als middenweg komt uit in 
de verdeeling der roosteruren. Eén derde van de week, dus -t- 10 uren 

wordt er b.v. in Den Haag gedaltoniseerd, twee derde, dus het grootste 

deel er van, blijft ingenomen door gewoon klassicaal onderwijs. De 

groote lijnen der onderscheiden vakken, derhalve de kern, het fun

damenteele er van, worden gemeenschappelijk behandeld in de klasse. 

De verdere uitwerking en aanvulling geschiedt nu in den vorm van 

afzonderlijke opdrachten aan de leerlingen hoofdelijk, naar de mate 

van een ieders aanleg en kracht. Zulk een taak laat de docent over 

aan den leerling, die, binnen gepaste grenzen, zijn tijd en arbeid er 
naar vrij believen en indeelen aan kan besteden. Die vrijheid leidt dus 

allerminst tot bandeloosheid, doordat ze onder voortdurend en per-

soonlijk toezicht van den leeraar blijft staan. 

Het spreekt vanzelf dat, als bij alle menschenwerk, ook aan dit 

nieuw-oude paedagogische stelsel nadeelen zoowel als voordeelen ver
bonden zijn. Ik wil trachten die beide objectief in 't licht te stellen, 

Zonder twijfel is en blijft in een gedaltoniseerde school de even

wichtige verhouding tusschen persoonlijk en gemeenschappelijk onder

wijs een der pijlers van het gansche stelsel. En dat evenwicht te 
vinden, (dit geldt het eerste bezwaar), is voor het leerarencollege in 

zijn geheel een moeilijk vraagstuk. Hoevele uren gewijd mogen worden 

aan vrije studie der leerlingen persoonlijk, en hoevele uren het klassi

caal onderwijs noodig heeft, is niet naar vaste regelen te bepaleno 

Die moeilijkheid is vooral niet te ontzeilen door maar klakkeloos het 

Angelsaksische voorbeeld na te volgen in L. en M. O. Het hangt af 

van allerlei factoren, die weer nauw verband houden met de Neder
landsche omstandigheden. Doch ik wil daarbij dadelijk op een licht

zijde wijzen. Juist de groote soepelheid van het Daltonstelsel laat 
inderdaad gelegenheid die velerlei fijne doch beslissende overwegingen 

op haar werkelijke waarde te schatten en mede te laten tellen. - -

Een tweede moeilijkheid: Tot de docenten, hoofd voor hoofd, komt 

het Daltonisme met m. i. zwaardere eischen dan het huidige klassi

calisme, wetenschappelijk zoo goed als paedagogisch. Het samen

stellen n.l. der taken is een werk dat veel vergt van hun wetenschap, 

van hun zielkundigen kijk op den leerling, en van hun tact. En ook 

in dien arbeid sleept een gebrek of fout ernstiger gevolgen na zich 

dan in 't oude stelsel. Het Daltonisme immers is een terugkeer tot een 

meer persoonlijke, dus meer natuurlijke, meer menschelijke betrekking 
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van leeraar tot leerIinf, en van die beiden samen tot de leerstof. 
Daarom dient bovenal daar alle werktuigelijkheid en sleur vermeden 
te worden.-

In de derde plaats veronderstelt het Daltonisme in zijn leeraren, 
dat ze, bij het leiden der vrije, persoonlijke studie, telkens zioh Kunnen 
instellen op onderling geheel verschillende vragen en kwesties. Dat 
vereischt groote geestelijke lenigheid. 

En verder: het moge waar zijn, (en de ervaring bewijst het), dat 
het orde-vraagstuk eerder zijn oplossing vindt in een Daltonschool 
dan in de ouderwetsche - de leeraar-opvoeder moet tegenover zijn 
leerlingen in een gedaltoniseerde omgeving veelzijdiger in zijn karakter
leiding zijn. De opvoeding van velen in een vrijer verband dan 't 

klassicale vergt ongetwijfeld van den leeraar meer gespannen arbeid 
en een scherper inzicht in de paedagogische psychologie, dan over 't 
algemeen in ons corps nog te vinden is. Hij maakt vaker en meer 
rechtstreeks kennis met de eigenlijke, diepere persoonlijkheid der leer
lingen. Hij dient over meer tact te beschikken en zuiverder aan te 
voelen dan de leeraar onder ons huidig regiem, dat eigenlijk geen 
gelegenheid laat en geen ei sc hen stelt voor een iets meer dan opper
vlakkige karakterleiding. 

Voor intuïtieve typen in het leerarencollege is zulk een afwisseling 
waarschijnlijk verfrisschend; het prikkelt hen tot verhoogde werk
zaamheid. Anderen evenwel vermoeit het zeer zeker lichamelijk en 
geestelijk, dat ze kaleidoscopisch moeten helpen en voorlichten, in 
plaats van het toch eigenlijk cursorisch doceeren in meer strak-klassi
cale gemeenschap. Toch is, (merkwaardige lof voor 't nieuwe stelsel), 
de ondervinding in Angelsaksische landen, en ook reeds onder ons, 
dat ondanks dat alles bijna geen der docenten naar 't vroegere stelsel 
terugverlangt. -

Een volgend bezwaar geldt niet het Daltonstelsel zelf, maar is ge
legen in de eischen van het eindexamen in ons land. De Angelsaksische 
samenleving stelt op encyclopaedische kennis niet zoo prijs als blijk
baar de Nederlandsche dat doet. Dat opdrijven van de eindexamen
eischen in die richting is eenerzijds te wijten aan het intellectualisme 
van het liberalisme, dat hier meer gebloeid en alles beheerscht heeft 
dan in de Angelsaksische landen. Aan den anderen kant vloeit het 
ongetwijfeld mede voort uit het steeds meer toegespitste klassicalisme 
onzer dagen. Het werd een vicieuze cirkel. Menige als vereenvoudiging 
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bedoelde reorganisatie bracht eigenlijk een verzwaring van het pro
gramma. 

Elders behandelt dit artikel de besnoeiing van de middelbare pro
gramma's in de breedte, en pleit het tegelijk voor verdieping van 
inzicht. Ik wil het eindexamen volstrekt niet gemakkelijker maken, 
evenmin als de bevordering in de middelbare scholen. Integendeel, ik 
zou 't een geluk achten voor ons middelbaar onderwijs en zijn natio
nale waardij, als 't wezenlijk moeilijker werd. Maar wat ik bedoel, 
is dit: dat onze huidige diploma's allerminst een waarborg zijn van 
waarachtig algemeene vorming, zooals ik hiervóór reeds aangestipt 
heb. Het middelbaar eindexamen tracht publiek de rijksgecommit
teerden te laten zien dat onze candidaten op een bepaald oogenblik 
over bijna ongelooflijk veel gereede kennis van feitjes en data be
schikken. Wie door vrijmoedigheid en durf in zulk etaleeren de baas 
is, haalt bij het mondeling gedeelte van 't eindexamen de mooie cijfers, 
terwijl de winkelkasten zelf misschien uiterst schraal voorzien zijn. -

Ik vermoed dat de voorstanders van 't orthodoxe klassicale stelsel 
zullen wijzen op zulke over 't algemeen statistisch-goede resultáten 
van onze huidige middelbare eindexamens. Ik zal dat niet ontkennen. 
Maar stelt men de kwestie wel zuiver, als men alleen op de tastbare 
vrucht van het M. O. let? Na eenige maanden is die encycIopaedische 
kennis vrijwel verdampt. En wat dan? Juist op wat er aan vruchtbaar 
slib achterblijft, komt het aan. Niet toch wat de candidaten op hun 
eindexamen een korte spanne tijds uitstallen; niet derhalve hun ge
heugenbezit gedurende die paar weken, doch wat de middelbare school 
hun aan geestelijk eigendom heeft gebracht, is de proefsteen van een 
onderwijsstelsel. 

De middelbare school moet, zoowel met het oog op het maatschap
pelijk leven als voor de verdere studie op de hoogeschool, aan haar 
leerlingen brengen: zelfstandige methode van werken en eigen inzicht 
in de ware beteekenis van al die vakken die organisch mogen gerekend 
worden te behooren bij de algemeene vorming die een bepaald type 
van M. O. wil geven. 

De jacht (onopzettelijk dikwijls) naar veel op zichzelf staande 
kennis is de wrange vrucht van ons huidig M.O.-systeem. En dat 
gebrek wordt zoo al niet geheel vermeden, dan toch tot kleiner af
meting gebracht, bij toepassing van het Daltonstelsel. 

Zoolang echter ons M. O. encycIopaedische kennis zoo hoog aan-
A. St. 3-m. VI 24 
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, 
slaat en dus najaagt, moet het ontaarden in dril. En dat "ideaal" 
kan het veel eerder en beter bereiken met de massale dressuur van 
de huidige school. Tot zoolang zal 't daltoniseeren van ons Neder
landsche onderwijs een proefneming blijven met groote verantwoor
delijkheid en ondernemersrisico. 

Toch wil ik tegenover die prognose wijzen op de resultaten, zelfs 
bij de huidige wettelijke eischen, van beide genoemde H.B.S.'en in 
's Gravenhage: die zijn metterdaad zeer goed te noemen. 

Dat ze dat aan de H.B.S. voor meisjes zijn, is op zichzelf ver
heugend, doch om haar zesjarigen cursusbouw bewijst dat in het 
algemeen nog niet genoeg voor het Daltonstelsel op de middelbare 
school. 

Dat de vijfjarige H.B.S. van Dr. DE GROOT bij haar eerste eind
examen, ook naar 't eenstemmig oordeel der gecommitteerden, uit
stekend voor den dag kwam, zegt meer. Maar ook die ervaring 
is nog te kort van duur. 

Eén zwaluw maakt nog geen zomer, zegt het spreekwoord terecht. 
Over het algemeen beschouwd zal ons Nederlandsch middelbaar onder
wijs zijn ideaal van veelweterij bij het eindexamen zoowel als bij de 
jaarlijksche bevordering moeten laten varen, en inzicht met zelf
standige werkmethode leeren stellen boven oogenblikkelijk weten. Eerst 
dan zal het meer persoonlijke onderwijs een kans krijgen in ons land, 
wanneer ook de officieele doelstelling aan gehalte de voorkeur zal 
blijken te geven boven hoeveelheid. 

Een bezwaar tegen het Daltonisme heet ook te liggen in den geeste
lijken bouw van een bepaald soort leerlingen. Kinderen van het 
amorfe en apathische type, wier uiterlijk ziekteverschijnsel vaak luiheid 
is, leveren bij het daltoniseeren groote moeite op. Toch gaat het niet 
aan, een nieuw stelsel te veroordeel en, omdat het niet voor alle ge
vallen steekhoudend is. Er bestaat geen enkele onderwijsmethode die 
dat is. Men moet, om onbevooroordeeld te blijven, de waarde van iets 
toetsen aan de gewone gevallen. En de meerderheid onzer school
leerlingen is geestelijk en lichamelijk gezond. Zulke luie, wispelturige 
kinderen eischen overal dubbele zorg, ook bij het Daltonstelsel. -

Naast al die bezwaren 18) van geestelijken aard komt er ten slotte nog 
een te staan van stoffelijk karakter. Het Daltonstelsel komt duurder 
uit dan het klassicaIe. Daarom zal er in dezen tijd van bezuiniging 
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niet veel lust bij de overheid te vinden zijn tot proefneming en in
voering. Wat daartegen aan te voeren? In de eerste plaats dit: Er 
komen na tijden andere tijden, wanneer het geldelijk bezwaar niet 
langer zoo meetellen zal als in onze dagen. En ten tweede: Het is de 
vraag of er op de stoffelijke inrichting van ons onderwijs niet te 

besparen zal zijn, wat veel juister besteed ware aan een verbetering 
der onderwij smethode van onze middelbare (en lagere) scholen in 

de richting van meer persoonlijk onderricht. 

Want tegenover al die bedenkingen ten opzichte van het Dalton
stelsel staan metterdaad groote voordeelen, die m. i. de nadeelen verre 

in de schaduw stellen. Ik wijs op de voornaamste daarvan. 
Het Daltonstelsel verschaft aan de onderling zoo verschillende leer

lingen meer kans en gelegenheid om met hun persoonlijk talent te 
woekeren dan het ouderwetsche, klassicale 19). En vooral op de middel
bare school is dat van beslissend belang, omdat in die jaren de jonge 

mensch gevormd wordt. In plaats van de leerlingen grootendeels tot 
"hoorders" te maken, prikkelt het hen "daders des werks" te worden 20) . 
Want van den college-gevenden docent maakt het een helper, leider, 
voorlichter in de persoonlijke moeilijkheden der leerlingen. De werk

zaamheid wordt weer meer, zooals toch alle opvoeding en scholing 
oorspronkelijk bedoelt, gebracht van den leeraar naar den leerling. 
Door zijn voortdurende, rechtstreeksche aanwijzingen leert immers 
de eerste den tweede veel meer zelfstandigheid en methodisch werken. 
Leiding is toch niet gelijk aan op-den-arm-dragen, doch ze wil de 
helpende hand bieden om zelfstandig te leeren loopen. Die opleiding 
tot zelfstandigheid komt bij het klassicale stelsel te zeer in den knel. 
Het Daltonisme daarentegen biedt veel meer gelegenheid aan de leer
lingen om, naar de mate hunner jaren en gaven, op eigen been en te 

staan. 
Het doet meer een beroep op den aangeboren aanleg en de neiging 

tot eigen nadenken, concludeeren, en vinden. Het stelt inzicht boven 
parate kennis van fijne bijzonderheden; die zijn in iedere encyclopedie 
of studieboek na te slaan voor elke gelegenheid dat het noodig is. 

Het voegt zich verder veel meer naar ieders persoonlijk arbeids
tempo, en voorkomt het zenuwdoodend jachten. Hoevele kinderen zijn 
er niet die allerminst dom mogen heeten, maar die nog niet snel 
genoeg kunnen denken en werken, onverschillig door welke lichame-

1'1: 
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lijke of geestelijke oorzaken, om de eendere opgaven in precies den
zelfden tijd gereed te krijgen. 

In één woord: het Daltonisme regelt veel meer de geestelijke voeding 
naar juister mentale gezondheidsleer en dus naar de persoonlijke be
hoefte, in plaats van de meer massale behandeling van het klassicale 
stelsel. Het geeft meer een persoonlijk diëet en geen gasthuis- of 
kazernekost. Niet zoozeer wat en hoeveel een mensch eet, doch wat 
zijn lichaam door spijsvertering en stofwisseling werkelijk in bloed 
omzet, is bij machte zijn krachten te onderhouden, en hem in gezond
heid zijn levenstaak te laten volbrengen. En dat is ook in geestelijk 
opzicht een waarheid die te lang in ons onderwijs verwaarloosd is. 

Doordat, in de tweede plaats, het Daltonstelsel grondig de ver
houding wijzigt tusschen leeraar, leerling en leerstof, is er veel 
minder aanleiding tot wrijving en noodzaak tot straffen. Het vereen
voudigt het schatten van de waarde der leerlingen. Het maakt een 
einde aan bijna alle spiek-ellende. Want het werkt de ingeschapen 
behoefte aan natuurlijke, gezonde samenwerking in de hand, en het 
doet juist een beroep op deugden als hulpvaardigheid, inschikkelijk
heid e. a. Onze practijk in 't klassicale stelsel verkracht vaak de be
teekenis van ware eerlijkheid, trouw, naastenliefde enz., door een 
boete te stellen binnen de schoolmuren op wat daarbuiten lofwaardig 
is. Zulk een tweeërlei zedeleer werkt fnuikend. -

Mede door zijn grootere soepelheid, tegenover de strakheid van het 
huidige onderwijsstelsel, sluit het Daltonisme zich alzoo, de opge
noemde voordeel en bewijzen het, meer aan bij den persoonlijken, 
geestelijken bouw, bij verstandelijken aanleg en karakter, bij de be
hoeften van ken- en streefvermogen, van verstand en wil. Het tracht 
een klasse leiding te geven zoowel in de belangen der leerlingen hoofd 
voor hoofd, als in haar gemeenschappelijke behoeften. Het heeft meer 
een open oog voor de scheppingsordinantie "Naar zijn aard" voor 
eiken leerling afzonderlijk, en oefent hem tegelijk in zijn gemeen
schapsplichten. Het ouderwetsche klassicale stelsel daarentegen scheert 
alles te veel over één kam, en blijkt te dikwijls blind te zijn voor de 
Goddelijke schakeering in al het geschapene. 

Reeds voor wie die Goddelijke voorzienigheid en wijsheid niet erkent, 
doch slechts een speling der natuur aanvaarden kan, rekent het Dalton-
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stelsel meer met zulke onderlinge verschillen als nu eenmaal ontegen
zeggelijk tusschen de leerlingen bestaan. 

Hoeveel te meer moet het dan niet den opvoeder toespreken die 
wel ootmoedig het hoofd buigen wil voor die souvereiniteit Gods, en in 
het leiden zijner leerlingen rekening wenscht te houden met dien per
soonlijken aanleg als een schepping van den Almachtige. -

De socialistische proefnemingen mislukken tot nu toe overal, of, 
waar ze schijnen te slagen, is het ten koste van de socialistische ken
merkende eigenschappen. De Marxistische kerndogma's, het historisch
materialisme en de klassestrijd, ontmoeten zelfs in de eigen gelederen 
der socialisten al meer tegenspraak en verzet. 

Doch ook in wat er dan nog van hun leer overblijft, de heden
daagsche democratie, raakt de geheel eenige waarde van de persoon
lijkheid te veel in het gedrang. 

Alle socialistische experiment loopt uit op onderdrukking van de 
persoonlijke vrijheid, doordat het socialisme den waren zin van het 
sociale niet verstaat. 

Alleen de echte, organische democratie kan redden, die, zij 't ook 
menschelijk-zwak, nochtans in oprechtheid zoekt naar het evenwicht 
tusschen de persoonlijke en de gemeenschapsbelangen, doordat ze de 
rechten van enkeling èn samenleving beide erkent. 

Geen wonder dat, na en door die actie van het socialisme in al zijn 
openbaringsvormen, met zijn misverstaan van het sociale, een reactie 
weer opleeft van het individueel-sociale in gezonder verhouding 
onderling, over 't geheele gebied der menscheIijke beschaving. 

Enkele teekenen wijzen er op, dat de waarde van de persoonlijkheid, 
de behoefte en het belang van den enkeling weer erkenning erlangt 
na den vloedgolf van allerlei socialisme. Men begint opnieuw in te 
zien dat de evenwichtstoestand tusschen mensch en gemeenschap 
schromelijk verstoord is ten nadeele van den eerste, en dus van het 
geheel. 

Zoo ook in het onderwijs, een der belangrijkste cultuurgebieden. 
Dat het Daltonisme in deze dagen ontstaan is en alom aanhang 
verwerft, is een teeken des tijds, waarop vooral de rechtzinnige 
Christen te letten heeft. Want het klassicalistische stelsel met zijn 
ontaardingsuitwassen vloeit in laatsten aanleg voort uit het nivel
leerend beginsel der revolutie. Het streeft naar een door menschen 
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bedachte en bepleite gelijkheid, die strijdt met het beginsel der Heilige 
Schrift, dat de verschillen in de schepping Gods met nadruk leert, doch 
tevens een hoogere harmonie van ongelijke grootheden aanvaardt. 

Het Daltonstelsel sluit zich, wellicht in zijn oorsprong onbewust. 
nochtans metterdaad aan bij dat Christelijk beginsel van Goddelijke 
schakeering en verscheidenheid. En het lijdt dan ook geen twijfel of 
het zal, eenmaal in zijn werkelijke beteekenis en waarde gezien en 
erkend, vooral in onze kringen warmen bijval vinden. 

Lichamelijke Oefening. 

* * 
* 

Het vak Lichamelijke Oefening vraagt eveneens om een afzonder
lijke beschouwing. 

Die lichamelijke oefening is niet een liefhebberij, eigenlijk wel te 
ontberen in het geheel der opvoeding van onze kinderen, doch het 
is noodzakelijke plicht naar luid van de Heilige Schrift. 

Ook wie de hedendaagsche sport afkeurt als gevaarlijke verdwazing 
tegenover lichaam en ziel, mag· het oog niet sluiten voor den eisch en 
voor het belang van goede gymnastiek. Op geen enkel gebied mag 
verbastering verhinderen het oorspronkelijk wezen der dingen te 
onderkennen, en misbruik heft nooit het goed recht van het redelijk 
gebruik op. 

De huidige sportitis is een ziektevorm van een gezonden toestand. 
Oefening ook van 't lichaam, mits in de juiste maat, "naar zijn aard", 
is een roeping, die vooral in rechtzinnigen kring te lang verzaakt is. 
Ook het lichaam is een schoone schepping van Gods kunstenaarshand. 
En het is valsche mystiek, overgeestelijkheid, hang naar een on
bijbelsch ascetisme, wanneer de geloovige niet met dankbaar welge
vallen kracht-en-schoonheid ook in het stoffelijk bestaan erkent en 
bewondert als gave Gods. Wel mag de Christen nooit den voorrang 
van het geestelijke boven 't stoffelijke prijs geven, doch hij mag 
evenmin de eigen waarde en plaats van dat laatste verkleinen of zelfs 
ontkennen. De uiteindelijke heerlijkheid van den nieuwen hemel en 
de nieuwe aarde zal immers eerst ingaan, als lichaam en ziel met 
elkander hereenigd hun Schepper loven zullen? Pas dan zal 't, als 
in den uchtend der historie, weer "zeer goed" zijn. - - -

Er zijn echter op het gebied der schoolsche lichameJijke oefening 
ernstige aanmerkingen te maken. 
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Vóór alles is noodig een grondige hervorming en aanmerkelijke 
verzwaring van de leeraarsopleiding in dat vak. Is het eigenlijk niet 
belachelijk dat in dat vak van onderwijs iemand van 20 jaar en zelfs 
jonger docent kan zijn aan een middelbare school? In het bezit van 
een middelbare akte, is zoo iemand te onrijp en te jong voor het werk 
van leeraar-opvoeder aan zulk een school. Maar bovendien staat een 
te groot gedeelte dier aktebezitters op een lager cultureel peil dan de 
doorsnee-leerlingen hunner hoogste klassen. Het is beslist noodig dat 
ook voor dit vak een academische opleiding kome. Dat zal leer aar, 

leerling, en leervak ten voordeel strekken. 
Een volgende vraag in deze belangrijke aangelegenheid is: Moet 

lichamelijke oefening gegeven worden van we ge de gezinnen particu
lier, of behoort het tot het schoolprogramma? 

Als het aan de gezinnen overgelaten wordt, komt er in menigen 
kring zeker niet veel van terecht. De school ontving van wege de 
gezinnen dat deel der opvoeding voor haar rekening dat in den nieuwen 
tijd het gezin zelf onmogelijk meer verstrekken kan. Die opdracht 
omvat zeker in de eerste plaats en als hoofdzaak de verstandelijke 
scholing. Maar waar de mensch een eenheid is van lichaam en ziel, 
daar zou, op het gebied der ziels functies, de ontwikkeling van het 
kenvermogen zonder ook het streefvermogen te leiden, slechts stuk
werk zijn. En de opvoeding van verstand en wil kan al evenmin vol
ledig zijn, als ook niet het lichaam zijn evenredig aandeel ontvangt 
in dat edele werk. Hart, hoofd, en hand samen vragen derhalve, ook 
in de aan de school opgedragen opvoeding, om ontwikkeling en 
oefening in de juiste ordening en maat. En vooral is de middelbare 
school daartoe geroepen, omdat ze haar leerlingen te bewerken heeft 
op den meest beslissenden leeftijd, als lichaam en ziel van de jonge 
mannen en vrouwen rijpende zijn. Zoo ergens dan is in die jaren voort
durend en nauwlettend zorg te dragen voor evenwichtige ontplooiing 
van alle gaven en krachten van den jongen, opwassenden menseh. 

Daarom behoort de lichamelijke oefening ongetwijfeld tot de taak 

in het algemeen van alle middelbare scholen. 
Doch als dat zoo is, rijst de vraag, op welke wijze de school die 

roeping dan te volbrengen heeft. Allerlei bezwaren doen zich in de 

practijk gelden. 
Een indeeling der leerlingen naar de eigen klasse-grenzen is de 

voornaamste moeilijkheid. Niet met de verstandelijke doch met de 
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lichamelijke gesteldheid moet de gymnastiek 't eerst rekening houden. 
De lichamelijke groei houdt immers dikwijls niet gelijken tred met 
den geestelijken wasdom. 

Moet, (een andere vraag), de lichamelijke oefening een plaats vinden 
vóór de uren van de zoogenaamd geestelijke vakken, er tusschen door, 
of er na? Zooals nu de toestand is, weet elke middelbare school, in 
't bijzonder die met dichte bevolking, hoe lastig het is dat vak in den 
lesrooster zoo onder dak te brengen, dat beide soorten van onderwijs 
tot haar recht komen. 

Is de juiste plaats aan 't begin van den morgenschooltijd ? Dan 
verschijnen, vooral door de m. i. nog steeds aanvechtbare opvatting 
van wat ware lichamelijke training moet zijn en nastreven, de kinderen 
te afgemat op de gewone lessen. Bovendien is gymnastiek kort na 
't ontbijt minder aanbevelenswaardig. 

Aan het einde van den schooldag? Maar op die uren zijn de leer
lingen door een heelen dag verstandelijk onderwijs in den regel te moe 
en te onverschillig voor de vreugde van echte ontspanning, met name 
de kinderen in de puberteit. 

Gymnastiek tusschen de gewone uren in ? De leeraren der volgende 
lessen klagen dan over dezelfde bezwaren, als wanneer de lichaams
oefeningen reeds 's morgens bij den aanvang plaats vinden. 

Als elke middelbare scholier den schooldag kon beginnen (met niet 
al te gevulde maag!) met 15 à 20 minuten Zweedsche gymnastiek; 

als hij daarna de rest van zijn ontbijt nuttigen kon, en aan 't einde 
er van zijn eigenlijke intellectueele dagtaak aanvangen, zou m. i. de 
werkelijkheid het ideaal dicht naderen, naar den eisch der lichamelijke 
en geestelijke gezondheidsleer. 

Es wär zu schön gewesen ! Die wensch is niet te verwezenlijken door 
de vele practische bezwaren die er zouden rijzen. 

Dient de oplossing niet in een andere richting te worden gezocht? 
Als de lesrooster van het M. O. op verstandige wijze zal zijn be

snoeid door 't verdwijnen van veel overtolligs (en daartoe moet het 
te avond of morgen toch komen!), kan elke Dinsdag-, Donderdag- en 
Zaterdagmiddag vrijkomen. Laten die drie, desnoods nog meer, 
middagen voor een deel gebruikt worden voor de lichamelijke oefe
ningen. Men kan zonder bezwaar leerlingen van verschillende soorten 
scholen, middelbaar, lager, en u. 1. 0., samenvoegen, naar hun lichame
lijke gesteldheid. Het behoeft geen nader betoog dat slechts scholen 
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van dezelfde principieele kleur kunnen samenwerken. Ook de lichaams
oefening is en blijft een onderdeel der geheele opvoeding, en daarbij 
behoort het geestelijk beginsel in alles den toon aan te geven. 

Op de een of andere wijze moet in zulk een regeling van de lichaams
oefeningen de band aan de scholen behouden blijven. Heeft misschien 
de vrije-jeugdbeweging hier in overleg en samenwerking met het 
onderwijs een taak? 

De toelating tot het M. O. 

* * 
* 

De toelating van de leerlingen van de lagere school tot de middel

bare is een niet minder brandende kwestie. 
Theoretisch beschouwd is een toelatingsexamen als zoodanig van 

± 12-jarige candidaten een m. i. onverdedigbare instelling. 
In de eerste plaats heerscht hier geen gelijkheid. Bijna alle scholen 

toch bezitten het promotie recht. 
De universiteit zou tot geen prijs afstand willen doen van haar 

souvereiniteit in dezen 21). Er zou ook weinig van terecht komen, als 
b.v. een Amsterdamsch student onderzocht zou worden door hoog
leeraren uit Leiden of Utrecht! 

Het gymnasium heeft zijn jus promovendi steeds bezeten, en 't 
terecht met hand en tand verdedigd als een natuurlijk privilege. De 
H.B.S. (A en B), en vanzelfsprekend ook het lyceum als verbinding 
van gymnasium en hoogere burgerschool, heeft het sedert eenige jaren 
ook, evenals de kweekschool. De driejarige H.B.S.'en die er nog 
bestaan, bezitten gelijk voorrecht. 

Dat op al die middelbare scholen, (en op de kweekschool), toezicht 
van overheidswege over dat eindexamen een wakend oog houdt, in 
den een of anderen vorm, doet in wezen niets af aan de erkenning 
en uitoefening van het recht eener schoolgemeenschap op het be
vorderen van haar eigen leerlingen. Dat recht vloeit voort uit den 
waren aard van 't onderwijs als lastgeving van de gezinnen. Aan den 
anderen kant ligt het evenzeer voor de hand, dat de gemeenschap er 
een redelijke controle op uitoefent: ze steunt uit de overheidskas de 
scholen geldelijk, en mag dus waar voor haar geld eischen; en ze wil 
straks in haar openbare ambten en betrekkingen gebruik maken van 
de aldus gediplomeerden. 

Het Nederlandsche onderwijs is dat recht waardig, want het is, 
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voor zoover dat in een zondige wereld mogelijk is, betrouwbaar. 
Zoo heeft de lagere school ook haar recht van bevordering, althans 

in één richting. Ze bevordert met loffelijk ontslag die leerlingen voor 
wie het lager onderwijs eindonderwijs is, tot het maatschappelijk leven. 
Waarom haar dan, zooals tot vóór weinige jaren het geval is geweest, 
dat jus promovendi tot de middelbare school te onthouden? Een korten 
tijd heeft ze het inderdaad bezeten. Helaas, het valt niet te ontkennen 
dat de ervaringen in de practijk niet gunstig mochten heeten met dat 
voor haar nieuwe instituut, dat haar, theoretisch bezien, als natuurlijk 
recht toekomt. De lagere scholen toonden in haar schatten van de 
candidaten voor 't M. O. te groote onderlinge verschillen. En toen ze 
voor zulk een souvereiniteit nog onrijp bleken, moest het verplichte 
toelatingsexamen wel weer worden ingesteld. De toestand is nu deze, 
dat de lagere school er nog wel naar den vorm en officieel in wordt 
gekend, doordat voor het schriftelijk examen haar oordeel (in casu: 
dat van haar hoofd) vereischte is. Doch bij het zoo noodig voortgezet 
examen, het mondeling gedeelte er van, is ook bij verschil in schatting 
de middelbare school geheel onofhankelijk en souverein verklaard. 
Zoo is, zij 't eenigermate gecamoufleerd, de oude vorm van 't toe
latingsexamen hersteld. 

Afgezien echter van dat alles, blijft het bezwaar dat een toelatings
examen van -t- 12-jarigen, voor geheel vreemde leeraren, in geheel 
vreemde omgeving, m. i. een paedagogische zonde tegen de jeugd is. 
Daaraan dragen èn het lager èn het middelbaar onderwijs beide schuld. 
Het M. O. eischt nog dikwijls te veel bijzonderheden die de lagere 
school onmogelijk bijbrengen kan. En het L. O. moet, zooals ik uiteen
gezet heb, niet meer willen Ieeren dan elementaire kennis in de vakken 
nederlandsch enz. Doch die kennis bij de candidaten voor het M. O. 
dient dan ook degelijk te zijn, een sterke grondslag, waarop de middel
bare school met vertrouwen voortbouwen kan. 

Over 't algemeen valt er niet te roemen over de toch wenschelijk 
te achten samenwerking van L. en M.O .. Dat die ontbreekt, of in 
niet voldoende mate aanwezig moet heeten, is de voornaamste oorzaak 
dat de aansluiting zoek is. En geen aaneenschakelingscommissie kan 
hier de oplossing brengen, als er niet meer onderling vertrouwen en 
waardeering tusschen L. en M. O. ontstaat, beide geledingen van ons 
onderwijs, die in graad verschiIIen, doch in wezen bij elkander behooren. 

Er moet meer stelselmatig en geregeld overleg tusschen die twee 
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komen, zoodat men beiderzijds weet wat men van elkaar in redelijkheid 

verwachten mag. 
Ondanks alles ben ik van overtuiging dat de huidige manier 

niet meer dan een noodmaatregel zal blijken, als droevig gevolg van 
het te groote onderlinge verschil in beoordeeling tusschen de lagere 
scholen als leveranciers. Op den duur bevredigen kan het niet, omdat 

het kind er het slachtoffer van is. 
Ik leef in de (misschien optimistische?) verwachting dat het test

onderzoek der toekomst meer betrouwbare gegevens zal opleveren. 
Wat het nu verschaft, is nog niet voldoende. Maar de tijd is, hoop ik, 
komende, dat de wetenschappelijke psychotechniek genoegzaam be
trouwbaar zal kunnen aangeven omtrent de kinderen der hoogste 
klassen L. 0., wat ze wezenlijk waard zijn, en welke middelbare 
school voor hun aanleg geschikt is. Dan zal de lagere school haar 
natuurlijk jus promovendi terug ontvangen; in ieder geval zal dan het 

toelatingsexamen verdwijnen. 
Totdat die betere toekomst daagt, zullen L. en M. O. zich moeten 

verstaan met elkaar, en een manier van samenwerken vinden waarbij 

de jeugd niet het kind van de rekening wordt. 
Sommige scholen hebben, binnen de grenzen der bestaande wette

lijke bepalingen, tegen het bovengenoemde, vrijwel algemeen erkende 
bezwaar verbetering gezocht door afgevaardigden van het L. O. toe
gang te geven tot het admissie-examen als niet- of half-ambtelijk 

gevolmachtigd. 
Dat moge het lager onderwijs streel en - het verandert niets aan 

de werkelijkheid dat de souvereine beslissing blijft aan de in de wet 
omschreven examen-commissie uit de docenten der middelbare school. 

Iets verder reeds gaat men in Amsterdam en elders. Daar worden 

de schriftelijke opgaven samengesteld door overleg van het M. O. en 
het L. O. daar ter plaatse. Afgevaardigden van beide onderwijs
geledingen, en met erkenning van bijzonder naast openbaar onderwijs, 
werken in dezen samen. Hoe sympathiek zulk een entente cordiale 
ook geacht mag worden - waardoor op hetzelfde uur over geheel de 
gemeente gelijk schriftelijk werk opgegeven wordt - de beginsel
verschillen b.v. bij het vak geschiedenis blijven het kruidje-roer-me-niet. 
En geen macht kan de middelbare scholen stuk voor stuk dwingen 
zich bij een beslissing in de een of andere richting neer te leggen, en 

werk te aanvaarden dat haar niet zint. 
i. 
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De Christelijke H.B.S.'en in Den Haag en Hoogeveen, (van andere 
is 't mij niet bekend) doen weer anders. Ze laten door de leverende 
scholen zelve afwisselend voor de verschillende vakken van het toe
latingsexamen opgaven samenstellen. Daaruit doet de examencom
missie der H.B.S. zelfstandig en onder stipte geheimhouding een keus. 
Het zooeven genoemde bezwaar der neutrale kleurloosheid wordt dan 
ondervangen. -

Kan men nog niet een schrede verder gaan? En dat gemeenschap
pelijk werk op hetzelfde uur laten maken op de lagere scholen die 
in die gemeente candidaten leveren, onder het oog van de eigen onder
wijzers der kinderen, en onder toezicht van een afgevaardigd docent 
der "ontvangende" middelbare scholen? De middelbare school schat 
dan het werk, en beslist verder. 

Er blijven ook zoo nog groote moeilijkheden bestaan in de practijk. 
Maar men bereikte dan ten minste dit voordeel dat de kinderen meer 
op hun gemak 't examenwerk zouden maken, onder den geruststel-
lenden invloed van de gewone omgeving en van het gezicht ook hunner 
eigen onderwijzers. 

Grondige verbetering verwacht ik evenwel alleen van een toekomst, 
als betrouwbaar psychotechnisch onderzoek alle officieel examengedoe 
voor -l- 12-jarigen overbodig zal maken. -

Het spreekt intusschen vanzelf, dunkt me, dat alle schooltypen van 
M. O. op dezelfde wijze moeten "toelaten". Er is geen enkele reden 
voor onderscheid in dezen tusschen gymnasium, H.B.S. 5-j. c. en die 
met 3-jarigen cursus. 

* * 
* 

Staatsexamen of School eindexamen. 
Aan het sinds enkele jaren verkregen recht van promotie van de 

H.B.S.'en wordt voortdurend weer getornd. Die actie vloeit voort uit 
allerlei overwegingen, te veel om ze in een artikel als dit op te nemen. 

Ik meen voldoende uitgeweid te hebben over het recht van elke 
school om haar eigen leerlingen het einddiploma uit te reiken. Uit 
dien hoofde mag ik volstaan met hier te verklaren dat ik de afschaf
fing van 't schoolexamen een ramp zou achten, een stap terug op den 
moeizamen weg van de vrijmaking van ons middelbaar onderwijs. 
Ik stem de mogelijkheid van fraude toe. Doch, ten eerste: Waar ter 
wereld is tOO % eerlijkheid? Ten tweede: Ons vaderlandsche M. O. 
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is gezond en betrouwbaar in hoofd en leden. En ten slotte: Waarom 
roept bijna niemand om een dergelijke wijziging van b.v. het gym
nasiale eindexamen? 

Waarom meten met twee maten? 
Waarom aan de H.B.S. weder ontnemen wat men het gymnasium 

en de andere genoemde scholen onbetwist zou laten behouden? 
Zijn de H.B.S.-Ieeraren minder loyaal dan hun gymnasiale collega's? 
Of komt daar weer die zekere voorkeur voor den dag, die ik reeds 

eerder moest noemen? 
Gymnasium en Iitt.-economische H.B.S. zijn toch al bevoorrecht 

boven de wis- en natuurkundige H.B.S. De beide eerstgenoemde 
scholen mogen haar eigen schriftelijk-eindexamen-opgaven samen
stellen, en behoeven daarbij slechts de goedkeuring harer gecommit
teerden. De H.B.S.'en (B) daarentegen ontvangen alle uit Den Haag 
gelijke opgaven. 

Veel liever zou ik de H.B.S. (B) in alles, ook in de schriftelijke 
eindexamen-opgaven, behandeld willen zien als gymnasium en Iitt.
economische H.B.S. 

Immers wat men met gelijkheid van de schriftelijke opgaven denkt 
te bereiken, is slechts een fictie. Niet op de gelijkheid van opgaven 
komt het aan, doch ook en vooral op de gelijke waardeering van 't 
gemaakte werk. En die is onbereikbaar. Als de eene H.B.S., wat milder 
in haar schatten, en met een vrijgevigen gecommitteerde, niettemin 
volkomen te goeder trouw, een 8 geeft, zou een andere school zulk 
werk, wie weet, met een 6 beloon en, daar ze strenger toets aanlegt. 
En zoo is het vermeende voordeel van landelijke gelijkheid volkomen 
zoek. Streeft men daarnaar, dan moeten alle candidaten, schriftelijk 
zoowel als mondeling, door eenzelfde commis ie onderzocht worden. 
Zoo iets als in sommige staten van Noord-Amerika! "Ik huiver bij 
de gedachte alleen" - om een bekend Nederlandsch staatsman na 
te spreken. - - -

AIIe examineeren door anderen dan de eigen opleiders, is uit den 
booze. Daarmede acht ik ook 't recht der gymnasiale gecommitteerden 
om zelf te ondervragen, in strijd, en de wijze van doen bij het 
mondeling H.B.S.-eindexamen verstandiger. 

Bij vrij onderwijs past vrij examineeren, schriftelijk en mondeling, 
door de eigen leeraren, behoudens de strenge, maar redelijke controle 
van werkelijke deskundigen, zulke als het gymnasium heeft. 
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Persoonlijk zou ik, op grond van mijn vertrouwen in de recht
schapenheid van den middelbaren leerarenstand, zelfs verder durven 
gaan in zake het schoolexamen. Wie den inspectie-jammer kent van 
het zoeken en vinden van zoovele rijksgecommitteerden als in 't bij
zonder voor de H.B.S.-eindexamens elk jaar noodig zijn; wie bij 
ervaring weet hoe weinig werkelijk-deskundigen, (anders dan bij het 
gymnasium), er onder die overigens voortreffelijke controleurs zijn -
die zou de middelbare inspectie van harte gelukwenschen, als ze van 
dien rompslomp, van zulk zoeken van een naald in een hooiberg, 

verlost werd. 
Afgezien echter daarvan: elke middelbare school moet tegenover 

eigen eere en leerlingen; tegenover den goeden naam van het nationale 
M. 0.; tegenover de maatschappij en de universiteit die haar leveranties 
in ontvangst moeten nemen, zich zedelijk zoozeer gebonden achten, 
dat ze slechts tot den laatsten cursus toelaat, die geschikt en bekwaam 
zijn, rijp van aanleg en kennis, Om het goeddeels herhalende onderwijs 

in dat jaar te volgen. 
Bovendien zijn er in den loop van dat jaar toch ook nog minstens 

drie rapporten. Als een goed functionneerend leerarencollege aan '1 

einde daarvan dan nog niet weet welke candidaten 't diploma waardig 
zijn, en welke niet, raakt mijn crediet in hun wijsheid en beleid aan 
't wankelen. Ik ben er zelfs vrij zeker van dat een betrouwbare school. 
geheel zelfstandig beslissende, minder diploma's zou uitreiken dan de 
ambtelijke examen-commissie nu telken jare doet. 

Wil men tot eiken prijs, uit vrees voor luchthartigheid of zelfs 
bedrog, de instelling van rijksgecommitteerden handhaven, laat men 
dan beginnen met het gymnasium, de litt.-econ. H.B.S. en de wis- en 
natuurkundige H.B.S. in alles gelijk te behandelen, ook in zake de 
opgaven voor 't schriftelijk gedeelte van het eind-examen. Laat de 
regeering dan verder zorg er voor te dragen dat er alleen werkelijk 
deskundigen tot gecommitteerde benoemd worden. Is dat mogelijk? 
Voor al de huidige commissies zijn er echter blijkbaar in den lande 
niet genoeg geschikte personen te vinden. Dan verdient het, om den 
ernst hunner taak en hun grooten invloed op de beslissing, meer aan
beveling een kleiner aantal 22) commissies van vijf, alle bestaande uit 
vakkundige "Gedeputeerden te Velde", te hebben, dan de vele die 
tegenwoordig noodig zijn, doch die te dikwijls minder experts tellen. 
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Ik zie geen bezwaar er in, dat zulke werkelijk toeziende commissies, 
die met kennis van zaken zich een oordeel kunnen vormen, als een 
betrekkelijk klein getal goed toegeruste vliegende colonne's nu eens 
in deze dan in die middelbare school een inval zouden doen, gedurende 
die warme en hoogst interessante maanden, dat de eene helft van 
ons volk bezig is de andere aan den tand te voelen. 

Wanneer ik als directeur één maand of nog korter, vóór het officieele 
eindexamen bericht ontvang dat onze school ditmaal vereerd zal worden 
met het bezoek van een streng oordeelend vijfmanschap gecommit
teerden, zullen mijn collega's en ik het wel uit ons hoofd laten, op de 
één of andere wijze de hand te lichten. 

Die manier zou meer dan één voordeel hebben; de regeering be
hoefde een zooveel kleiner getal gecommitteerden te zoeken; het 
konden mannen en vrouwen zijn, metterdaad der zake kundig; en het 
was aanmerkelijk goedkooper. 

Men roept van zekere zijde ook om wederinstelling van de staats
commissie voor 't eindexamen H.B.S. (B), als zouden onder 't huidig 
regiem de eigen leeraren, afgezien van alle opzettelijk bedrog, niet 
meer in staat zijn onbevooroordeeld hun leerlingen te schatten. Daar
voor zou uitwisseling van gedachten en van wijze-van-taxatie on
misbaar zijn; en die zou alleen te vinden zijn in de staatscommissies. 

Ik vraag opnieuw; Kunnen gymnasium en de overige genoemde 
scholen dan wel buiten een dergelijke jaarlijksche opscherping? Eisch 
van eenvoudige rechtvaardigheid is dan toch, dat er in geen enkel 
opzicht met twee maten gemeten wordt bij scholen die in alles elkaars 
gelijke zijn. 

Ik geloof inderdaad dat het, maar dan voor alle zulke scholen, dus 
ook voor het gymnasium, niet ongewenscht zou zijn, als enkele ge-· 
nabuurde inrichtingen van hetzelfde type elkaars werk en oordeel 
nader zouden leeren kennen. Of de norm-vergaderingen in dezen 
vrucht zullen dragen? Niemand vermag 't in de toekomst te zien. Ik 
heb geen overwegend bezwaar tegen die nieuwe proefneming, op uit
drukkelijke voorwaarde dat op dien weg niet langzamerhand door een 
achterdeur wederom een soort staatscommissie-examen in onze vrije 
scholen zal worden binnengesmokkeld. 

Wat mij persoonlijk betreft, ik zou liever na afloop van 't eind
examen, desnoods in 't begin van den nieuwen cursus, tusschen na-
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burige scholen zulk een samenspreking laten houden. Het voordeel 
blijft dan evengoed bestaan: dat door zulk een collegiaal samenspreken 
meer eenheid van beoordeeling in dezelfde streek geboren wordt. En 
't bovengenoemde gevaar wordt vermeden. -

* * 
* 

Effectus civilis der einddiploma's. 
In dit verband volge een enkel woord over den effectus civilis van 

de diploma's onzer middelbare scholen. 
Er zijn op dit gebied allerlei "oneffenheden" die om verbetering 

vragen. Verschillende buitenlandsche einddiploma's van middelbare 
scholen verleenen meer rechten dan de Nederlandsehe. 

Een leerling van een Amsterdamsche litt.-economische school zakt 
voor de 3e klasse door tekort in aanleg. Behaalt twee jaren later 
zijn einddiploma voor een Belgische staatscommissie, wordt hier juri
disch student, en legt een jaar daarna aan de gemeentelijke universiteit 
te Amsterdam zijn candidaats-rechten af met gunstig gevolg. Is dus 
jur.-cand., als zijn vroegere klassegenooten, in het gunstigst geval 
geregeld bevorderd, voor hun eindexamen zitten ... 

Een bezitter van een Zwitsers eh latijnloos einddiploma wordt tot 
de studie en de examens in de rechtsgeleerde faculteit hier te lande 
toegelaten, terwijl een Nederlandsche scholier minstens zijn B-eind
diploma gymnasium, of een daarmede gelijkgesteld, dus na studie 
van grieksch en latijn, moet behaald hebben. 

Zoo is er meer. 
Een diploma van de wis- en natuurkundige H.B.S., met zwakke 

cijfers in die hoofdvakken, geeft nochtans eiken bezitter er van on
belemmerd toegang tot studie en examens in de exacte faculteit en 
in Delft. 

En zwakke cijfers voor de oude talen beletten geen enkelen eind
examinandus van het A-gymnasium te gaan doorstudeeren en examen 
te doen in die richting. 

Van tweeën een: of men moet zulke mogelijkheden afsnijden. Men 
dient dan voor bepaalde academische studiën en examens bepaalde 
cijfers te eischen, b.v. minstens 8 (4), en dat niet alleen op het eind
diploma, doch ook op de schoolrapporten der laatste twee cursusjaren. 
Immers in een goedwerkende middelbare school hebben die zelfs meer 
te beteekenen dan de eerstgenoemde, de eindexamenpunten. -
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Of men moet in het algemeen ruimer toelaten tot de academie. 
Persoonlijk neig ik meer tot de laatste opvatting. 
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De middelbare school toch leert zelfstandig denken en werken. Haar 
diploma moet, meen ik, daardoor toegang tot de universiteit geven, 
als geheel gedacht, zonder nader te reppen van een bepaalde faculteit. 
Bij verandering van richting is al de aanvullingsstudie van de staats
examens (Gymn. of H.B.S.) een wel zeer moeilijke barricade op den 

weg, voor jongelieden die, in een andere richting, reeds hebben leeren 
studeeren. De faculteit waarin een j ongmensch ten slotte wil st u
deeren, als hij zijn waren aanleg en lust heeft leeren kennen, is, dunkt 
me, mans genoeg, om zelve, of met hulp van hoogleeraren van andere 

faculteiten, uit te maken of zoo iemand geschikt en bekwaam is. Ze 
behoeft daartoe niet met pijnlijke nauwkeurigheid alle nu vereischte 
aanvullingsvakken van de staatsexamens te ondervragen. Maar ze 
kan zich op royaler wijze een voldoend betrouwbaar oordeel vormen. 

Dat is geen lichtvaardig pleidooi ten bate van de gemakzucht, maar 
universitair wetenschappelijk: een methode van meer waarde dan de 
staatsexamens; het deskundig oordeel toch over de vruchten daarvan is 

niet bepaald gunstig. 
Een ander voordeel van de aanvullende faculteitsexamens is, dat 

de candidaat achtereenvolgens, in den vorm van tentamens, zijn tekort 
kan aanzuiveren. Hij behoeft niet op één oogenblik alle saamgepompte 
parate kennis uit te stallen, zooals op de staatsexamens het geval is. 
Met redactiewijziging van art. 135 van de wet op het H. O. zijn 

zulke gevallen in eens te regelen 23). 

Het gymnasium (A en B), de hoogere burgerschool-B, en de 
Roomsch-Katholieke humanistische gymnasia zijn zulk een regeling 

in ieder geval waard. 

Als die scholen zesjarig van cursus zullen zijn; 
als de leeraren academisch gevormd worden, en in didactisch en 

paedagogisch-psychologisch opzicht niet langer onbeslagen op 't ijs 

komen; 
als de bevolking dier middelbare scholen naar aanleg en karakter 

metterdaad bij haar programma en onderwijs past; 
als door ve~betering van methodiek de leerlingen meer tot zelf

standig arbeiden opgeleid worden -
dan zal het peil der eindexamen-candidaten zonder twijfel ook 

hooger dan tegenwoordig zijn. 

A. St. 3-m. VI 25 
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Bovendien zal altijd slechts in enkele gevallen van zulk een vrijere 
regeling gebruik gemaakt worden. Zelfs onder de huidige omstandig
heden, nu de middelbare school in 't algemeen, en elk type op zichzelf, 
nog te veel leerlingen bergt die er niet tehuis behooren, komt ver
andering van studierichting betrekkelijk weinig voor. Als in de toe
komst in het richten der lagere scholieren naar de juiste scholen minder 
vergissingen te boeken zullen zijn, wordt dat getal nog kleiner. 

Tant de bruit pour une omelette ? Er is behalve een praktische, 
ook een principieele kant aan deze zeer belangrijke zaak. En dat 
vraagt om voorziening. - - -

Ik geloof dat men het gymnasium (A en B) en de hooge re burger
school B zonder vrees aldus kan behandelen, evenals het R. Kath. 
humanistisch gymnasium. 

Ten opzichte van de andere scholen weifel ik. 
De litt.-economische H.B.S. en de toekomstige middelbare school 

voor meisjes bedoelen, als ik goed zie, eindonderwijs te geven. Ik heb 
ook toegelicht, waarom ik van meening ben dat noch de nieuwe talen, 
bij beide schooltypen, noch de maatschappelijke vakken in de eerst
genoemde, zich als stof leenen voor zelfstandige denkoefening. Boven·
dien lijdt de H.B.S.-A nog sterk onder het feit dat het criterium, om van 
haar onderwijs gebruik te maken, al te dikwijls een negatief is: wie 
geen aanleg voor wis- en natuurkunde heeft, vindt in de litt.-econo
mische nog wel een tehuis voor dakloozen. Dat is een miskenning 
van het m. i. uitstekend type dier H.B.S. In de breede talenopleiding, 
die haar programma althans theoretisch nastreeft, ligt een positieve 
doelstelling, die een betere waardeering verdient. Maar intusschen 
is 't een feit dat voorloopig de H.B.S.-A niet voor de gelijke van haar 
oudere zuster aangezien wordt. 

Ook de toekomstige kweekschool, in ieder geval die van de talen
afdeeling, zal, vrees ik, daarin niet een kern van vakken bezitten die, 
als de oude talen bij het gymnasium en de wis- en natuurkunde der 
H.B.S.-B, in staat is de leerlingen te oefenen in het exact stellen en 
uitwerken van problemen. Misschien zal de wiskundige tak dier ge
reorganiseerde kweekschool dat wel kunnen. 

De ervaring echter met de litt.-economische is, mede door de boven
genoemde ongunstige omstandigheden, nog te kort om haar nu reeds 
in zake den effectus civiIis gelijk te stellen aan gymnasium en B-H.B.S. 
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En de nieuwe kweekschool, met de middelbare zes-jarige meisjes
school "leven" alleen nog maar in de achtereenvolgende wets

ontwerpen ... 

De inspectie van het M. O. 
Ten slotte nog de inspectie. 

* * 
* 

De veelsoortige arbeid der inspecteurs laat hun geen voldoenden 
tijd over voor wat de hoofdzaak van hun ambt moet zijn: het grondig 
controleeren van de scholen in hun gebied. Belast met allerlei admini
stratieve werkzaamheden die tot de taak der eigenlijke departements

ambtenaren behooren, houden ze geen tijd en kracht over voor ge
regeld en scherp toezicht. Dat is geen beschuldiging tegen den persoon 
der functionarissen; we bezitten inderdaad voortreffelijke inspecteurs 

bij het M. O. Maar het is gericht tegen de overlading van hun functie. 
Er moeten, zoodra de crisisbezuiniging tot het verleden zal behooren, 

minstens tweemaal zooveel inspecteurs komen. Een ieders ambtsgebied 
wordt dan kleiner, zoodat qualitatief hun toezicht winnen zal. Ze 

zullen dan een meer betrouwbaren kijk op en indruk van de waarde 
hunner scholen ontvangen. Eén keer per cursus zou de inspecteur 
een samenkomst kunnen hebben met het docentencollege van elke 

school. 
Of op die wijze de staatszorg (onzaliger gedachtenisse voor een 

ieder die in de vrije school zijn onderwijsideaal ziet!) niet via staats

bemoeiing tot staatsbemoeizucht zal verbasteren? 
Wanneer als regel alle scholen uitgaan van Vereenigingen voor 

Middelbaar Onderwijs, en derhalve de onderscheiding in rijks-, ge
meente-, en particuliere weggevallen is, zal een aldus hervormd toe
zicht een der schakels kunnen vormen tusschen het particulier initiatief 
aan den éénen kant, en de subsidieerende en derhalve controleerende 
regeering. Op die wijze zal er een evenwichtstoestand te vinden zijn 
beter dan zooals dat nu is. De in dat geval alle vrije middelbare 
scholen zullen haar zelfstandigheid dan als een nationaal recht wel 
met hand en tand verdedigen, en de overheid, die zooveel belasting
penningen beschikbaar stelt voor het stoffelijke welvaren van het 
onderwijs, kan er voor zorgen waar voor haar geld te ontvangen. -

* * 
* 
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Samenvatting. 
In de volgende punten vat ik den hoofdinhoud van deze twee artikels 

samen: 
I. Er strijden twee culturen om den voorrang in het menschelijk 

leven: de autonome en de heteronome. Daardoor kan een gemengd 
volk als het Nederlandsche alIeen door toepassing van het vrije-school
beginsel zijn onderwijs, als een der voornaamste terreinen van de 

cultuur, regelen. 
Verstandig pleidooi voor dat beginsel stelle het natuurlijke van een 

dergelijke oplossing in het licht, en voere tot "vrijwiIlige samenwerking 
tusschen links en rechts, op grond van wederkeerigheid". (STRUYCKEN). 

Niet de rechtsche partijen alIeen moeten de onderwijstegensteIlingen 

uit den weg ruimen. 
Van beide zijden, vrijzinnige zoowel als rechtzinnige, moet en kan 

in dien weg de nationale vrede op onderwijsgebied gezocht worden 
door waarachtige bevrediging. 

IJ. Meer dan tot nog toe moeten de middelbare schooltypen en de 
aanleg harer leerlingen op elkaar aangelegd zijn. 

Zoowel het gymnasium-B als het lyceum kunnen niet aan die voor
waarde beantwoorden. 

De kweekschool worde in het M. O. ingelijfd. 
De opleiding van de leeraren zij alleen academisch. Ze moet echter 

korter van duur zijn, en, naast de wetenschappelijke vakstudie, ook 
methodologisch-didactische en paedagogisch-psychologische scholing 
omvatten. 

Een aanmerkelijk deel van den misoogst van het M. O. is het gevolg 
daarvan dat vele leerlingen er naar hun aanleg niet thuis behooren. 

Elke middelbare school dient, in aansluiting aan het rijpingsproces 
der leerlingen, te bestaan uit een onderbouwen een bovenbouw. 

Elke middelbare school moet zesjarig van cursus zijn. 
In plaats van de strakke normalisatie is grooter vrijheid van pro

gramma-indeeling gewenscht. 
De programma's hebben versobering noodig. 
De lichamelijke oefening breke met de klasse-indeeling. Ze worde 

buiten den rooster verplaatst naar daarvoor uitsluitend bestemde 
schooltijden. Het organische verband met de school blijve gehandhaafd. 

In zake de toelating zij er meer overleg en samenwerking tusschen 
L. en M. O. 
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Elke middelbare school heeft recht op een eigen schoolexamen. 
Voor de diploma's van het gymnasium (A en B), van het Roomsch

Katholieke zesjarige humanistische gymnasium, en van de hoogere 
burgerschool (B) worde het recht tot het afleggen van universitaire 
examens (effectus civilis) verruimd. 

De inspectie worde gereorganiseerd. 

Maart 1932. 

1) Prof. Dr. J. W. LANGELAAN. De tekortkomingen van ons Middelbaar onder
wijs, bI. 4-5. 

2) Iets soortgelijks is reeds in de werkelijkheid te vinden in de Chr. lycea 
te Zutphen en te Halrderwijk. 

3) Een onderbouw van drie jaar in plaats van den vierjarigen van het ont
werp-DE VISSER acht ik meer aanbevelenswaardig. Ik licht in den loop van dit 
artikel nader toe, dat een driejarige onderbouw voor alle middelbare school
typen m. i. aangewezen is. Ook is een bovenbouw van twee jaar te kort voor 
de studie der bijzondere onderwijsvakken. 

4) BÉRARD: Pour la réforme c1assique de I'enseignement secondaire, bI. 236. 
5) Zie noot 13 en bI. 350. 
G) Die toekomstige middelbare school voor meisjes zal m. i. het karakter van 

eindonderwijs vertoonen. Haar einddiploma kan dan ook naar mijn opvatting 
geen effectus civilis hebben. De studie echter van deze school, aangevuld met 
de bovengenoemde cursussen in de hoofdvakken van gymnasium of H.B.S. (B), 
is in elk opzicht de gelijkwaardige van die op zulke scholen. Dat einddiploma 
behoort wel degelijk toegang tot de universitaire studie en examens te geven. 

7) EMILE FAGUET: Le Culte de I'incompétence (1921) bI. 32 v.v. 
8) "Er zijn ook op dat gebied lieden van singuliere gaven, en voor 't leeraar

schap dient op de een of andere manier de achterdeur van een "Artikel 8" open 
te blijven. Doch evenals in theologie en kerk, ma\g die deur o. i. nooit anders 
dan op een kier staan". KOLKERT: Christelijk Middelbaar Onderwijs en Neder
landsche Letterkunde, bI. 14. 

9) "De vorming en voorbereiding tot zelfstandige beoefening der weten
schappen en tot het bekleeden van maatschappelijke betrekkingen, waarvoor 
eene wetenschappelijke opleiding verei'Scht wordt", is, volgens art. 1 van de 
wet op het H.O., de tweeledige taak der universiteit. 

lIJ) Rapport... inzake de leeraarsopleiding, van wege de Algemeene Ver
eeniging van academisch gevormde leeraren. 1932. 

11) Rapport Alg. Ver. acad. gevormde leeraren, bI. 11. 
12) Over het tekort in de verhouding van leeraren en leerlingen handelde ik 

afzonderlijk hiervoor bI. 335-338. 
13) Ook dit verschil in rijpingstempo pleit voor afzonderlijke schoolopleiding 

van knapen en meisjes in die jaren. 
14) Omdat het type driejarige H.B.S. als zelfstandige school bijna uitge

storven is, mag ik het met deze weinige woorden voldoende besproken rekenen. 
15) Ik acht ook voor de Iitt.-economische H.B.S. den zesjarigen cursus beter 

dan den vijf jarigen. Juist door die verlenging en om den rijperen leeftijd der 
leerlingen is 't mogelijk de talen en de maatschappelijke vakken grondiger te 
doceeren. 

16) Ik ben dus voorstander van de fransch-Iooze lagere school. In de eerste 
plaats toch bekleedt het fransch niet meer den rang en de machtspositie van 
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vroeger in de cultuur, en in 't Nederlandsche leven; en daarmede stond het 
onderwijs in die taal in rechtstreeksch verband. 

In de tweede plaats acht ik de opleiding en de kennis van de lagere akte
bezitters in de drie nieuwe talen niet voldoende om aan kinderen de beginselen 
eener vreemde taal goed te onderwijzen. 

En ten slotte is het m. i. paedagogisch onverdedigbaar met zulk onderwijs 
eener vreemde taal, en dan nog wel een Romaansche, te beginnen, als de bouw 
der eigen, Germaansche moedertaal nog te zeer een gesloten boek is, zooals 
bij 10- tot 12-jarigen uiteraard het geval is. Zelfs op de middelbare school 
hebben de leerlingen, vooral tegenwoordig, nog voortdurend te worstelen met 
een remmend tekort aan kennis van de moedertaal. De lagere school heeft allen 
tijd en kracht noodig om de elementaire vakken bij te brengen. De kwestie 
eenheids- of standenschool staat hier geheel buiten. Geen enkele lagere school 
is m. i. bij machte op den leeftijd 6-12 jaar buiten het gewone onderwijs ook 
nog een vreemde taal te leeren anders dan ten koste van de onmisbare elemen
taire vakken. -

Maar ondanks de bezwaren tegen het lyceum-type, wil de practijk het hebben. 
Zoo is de toestand ook ten opzichte van het fransch op de lagere school. Een 
aanhaling uit die ta all zelve moge mijn berustende opvatting uitdrukken: Tu 
ras voulu, GEORGES DANDIN ! 

17) Voor verdere bijzonderheden aangaande het Dalton-stelsel verwijs ik naar: 
HELEN PARKHURST: Education and the Dalton Plan. 
EVELYN DEWEY: The Dalton Laboratory Plan. (Hierin een voortreffelijke 

beschrijving van een Dalton High School bI. 67-96). 
LYNCH (1924): Individual Work and the Dalton-plan. 
LYNCH (1926): The Rise and Progress of the Dalton Plan. 
KIMMlNS and RENNIE (1'932): The Triumph of the Dalton Plan. (Hierin: 

Genesis and Evolution of the Dalton Plan bI. 47-72, en: The moral influence 
of the Dalton Plan, bI. 100-111). 

KATE ROSE: The Dalton-plan without subject Rooms of Specialists. 
DE GRAAF en HAZEWINKEL: Over coïnstructie aan het lyceum (Paed. Stud. 

Maart-April 1924). 
ADAMS (1922): Modern Developments in Educational Practice (bI. 162-185). 
BOKHORST (1924): Individueel Onderwijs en het Dalton-plan. 
BOKHORST (1924): Het Daltonstelsel voor het middelbaar en m. u. I. onderwijs. 
18) Mevrouw DORTLAND-SILLEVIS in: Paed. Stud. October 1931. 
19) "The whole meaning of education is. missed, unless we think of it as 

a process in which the creative power is to be given the best possible chance of 
developing and expressing itself" - een woord van Sir PERCY NUNN, als motto 
overgenomen door KIMMINS and RENNIE: The Triumph of the Dalton Plan, 
bI. 100. 

20) ADAMS: Modern Developments in Educational Practice; bI. 167: "Most 
of us (de leeraren) dislike change in our methods", en: "Most of them are quite 
content to follow the line of least resistance, and keep to their old familiar 
methods". bI. 168: We are inclined to teil our pupiIs too much. It is so much 
easier and pleasanter to give our pupil the necessary information at once, instead 
of waiting tiII he finds out things for himself in response to our suggestion". 

21) De praktijkexamens voor arts en apotheker vallen, evenals die voor pre
dikant als theoloog-in-de-practijk, buiten 't eigenlijk kader van de academie. 

22) Ik zou gaarne de eindexamenvakken weer in groepen samengevat zien. 
Zooveel vakgroepen er zijn, zooveel gecommitteerden minstens zijn er noodig. 

23) Voor alle andere candidaten blijft het staatsexamen noodig. Men kan van 
de faculteiten geen eindexamencommissies maken. 
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Toen me onlangs de uitnoodiging van Directeuren der Vereeniging 

voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag bereikte van
middag hier voor U het woord te voeren, heb ik me geen oogenblik 

bedacht: wanneer de vereeniging, die indertijd de Vrije Universiteit 
in het geloof stichtte en deze inrichting sindsdien door ongeloofelijke 

inspanning onder den zegen Gods in stand hield, een hoogleeraar dier 
Universiteit in de gelegenheid stelt haar een dienst te bewijzen, dan 

is het eenige antwoord dat past: "Present!" 
Meer moeite kostte het me den titel van m'n rede te bepalen. Want 

wel lag het voor de hand het eerst te denken aan het onderwerp, dat 

ik zoo straks ook inderdaad hoop te behandelen. Maar al spoedig 
kwam twijfel bij me op: de wijsbegeerte, die ik aan onze Universiteit 

mag doceeren, heeft nu eenmaal den naam "zwaar" te zijn: zou 't dus 
wel mogelijk blijken in den krap toegemeten tijd iets te leveren dat 

inderdaad handelde over de wijsbegeerte - dus over de wetenschap 
omtrent de grondverscheidenheden in den kosmos - en toch paste 

in het kader van deze bijeenkomst? Al weifelend overwoog ik echter, 

dat de leden onzer vereeniging op de jaarvergadering toch ook wel 
eens graag iets hooren van het werk dat aan de Universiteit geschiedt. 
En zoo ben ik dan toch maar teruggekeerd tot m'n eerste keus, d. i. 
tot het onderwerp dat ge op het agendum vermeld vindt: "Taak en 
plaats der wijsbegeerte aan onze Universiteif'. 

*) Het volgende is slechts de weergave van de rede, die ik den 7den Juli jJ. 
in de Stads gehoorzaal te Leiden, hier en daar wat bekort, uitsprak voor de 
Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, in 52ste 
jaarvergadering daar bijeen. Aanvankelijk lag publicatie niet in mijn bedoeling. 
Nu ze op verzoek toch plaaü, vindt, scheen het me het beste den oorspronke
lijken vorm bij te houden. 
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Van die twee, de taak en de plaats, is de taak het belangrijkst. 
Daarom bespreek ik dit punt het eerst en het breedst; vervolgens 
behandel ik iets korter de plaats der philosophie, om dan te eindigen 

met het trekken van m'n conclusie. 

I. 

Eerst dus de taak der wijsbegeerte aan onze Universiteit. 
Ze mag, zonder eenige kans van tegenspraak, een zware worden 

genoemd. 
Dat berust niet dáárop, dat ze vooral negatief zou zijn. Want te 

zeggen hoe het niet is, valt, zoolang de afwijzingen los naast elkaar 
staan, vrij gemakkelijk. Bovendien behoort wie de grondverscheiden
heden in den kosmos wil laten zien vooral positief werk te leveren. 
Maar wie dat poogt te doen bij het licht van de Heilige Schrift, krijgt 
het dáárdoor zwaar, wijl hij vanzelf scherp antithetisch komt te staan 
tegenover de gangbare wijsbegeerte, en daarmee tegenover één der 
geweldigste machten van onzen tijd, één der machten ook die voor 
een belangrijk deel schuldig is aan het ontstaan en voortduren van 
den nood in welken ons geslacht verkeert. Want de crisis, die we 
doormaken, is niet in haar ernst gepeild, zoolang we haar niet zien 
als een crisis in de religie. Het ontbreekt immers onzen tijd noch aan 
goederen, noch aan de inspanning van talloos velen om nog iets 
van het leven te redden. De markten worden veeleer overstroomd met 
producten en àl intenser is de activiteit om ze te verhandelen. En 
toch baat dit alles ons niet. Het schijnt wel, of God de Heere ons 
geslacht, nu door de bittere ervaring van de practijk, weer wil in
scherpen de les, die we vroeger wel leerden opzeggen: "dat noch 
onze zorg en arbeid, noch Uwe gaven zonder Uw zegen ons gedijen". 
Is dat echter zoo, dan mogen we niet bij de symptomen van de crisis 
blijven staan. Zeker, op sociaal gebied is het een en ander ernstig 
scheef gegroeid, het oeconomisch verkeer is vastgeloopen en op het 
terrein van het ethische is overal ontreddering te ontwaren. Maar dit 
alles is slechts gevolg van iets dat veel ernstiger is dan al het ge
noemde: het leven zelf is ontwricht en heeft z'n vastheid verloren. De 
oorzaak? We hebben den vasten grond overal gezocht behalve waar 
die was te vinden. Geen wonder dat we nu wankelen ten doode. Alleen 
wie zóó de crisis ziet kan ook verstaan het doel van dit ernstige onder
richt n.l. "opdat we ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en 
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op U alleen stellen". Met andere woorden: de zonde die we vóór alle 
anoere dienen af te leeren is het vergoddelijken van al wat niet God 

is, korter gezegd: de afgoderij. Die treffen we inderdaad overal aan. 
Wat b.v. in den op zichzelf niet te veroordeel en rechtsstrijd tusschen 
staten, colleges en personen telkens weer om den hoek komt gluren 

is oe hoogmoedige waan "als God te zijn". Welnu, er is wellicht geen 
macht, die zóó taai deze zonde bevordert als de gangbare wijsbegeerte. 

Dat treedt tegenwoordig wel heel sterk aan den dag in de moderne 
en toch zoo oude theorieën omtrent het oeconomische leven en den 

staat. Maar meer dan één uiting is hier toch niet, en het zou me dan 
ook licht vallen naast deze tal van andere te stellen: daar zijn b.v. 

de beschouwingen omtrent het physische, bij welke het veld van 
onderzoek geheel schuil gaat achter de zelfverheerlijking van den 

mensch, die alleen oog heeft voor zijn wetenschap inzake die rijke 
wereld; daar zijn de concepties omtrent de geschiedenis, in welke de 
vorige generatie zich eerst te buiten ging aan een cultuuroptimisme, 

dat meende zich te kunnen redden zonder God, en in welke het ge-· 
slacht van na den oorlog alle hoop heeft opgegeven, juist omdat het, 

ondanks alle verschil van stemming, bij het zinnen op behoud toch 
trouw bleef aan het princiep, niet met God te rekenen; daar zijn, om 

met een derde voorbeeld te sluiten, de theorieën omtrent het ethische, 
die de souvereiniteit van den enkeling handhaven met het misleidend 

beroep op de "vrijheid van geweten". 
Dit alles - voor de oudere generatie uiting, voor de jongere 

vormende kracht - is echter te herleiden tot ééne grondfout der gang

bare wijsbegeerte, n.l. tot de totale of gedeeltelijke vergoddelijking van 
het schepsel. 

Het is deze fout die we in het oog moeten houden zoowel in de 
wijsgeerige systematiek (A) als bij de bestudeering van de geschiede
nis der philosophie (8). 

A. 
Staan we eerst stil bij de beteekenis van deze misvatting voor de 

systematiek. 

1. Heel duidelijk komt de gewraakte grondfout aan het licht in 
het gangbare gebruik van den term "substantie". 

Men schrikke hier niet van een vreemd woord, maar nog minder 

gebruike met het zonder te weten wat het beteekent. "Substantie" is 
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de westersche weergave van het grieksche woord "hypostasis" en beide 
termen beteekenen "vaste grond". Houdt men dit vast, dan verstaat 
men, waarom de Heilige Schrift dit woord alleen gebruikt ter aan

duiding van God, Die immers sinds de schepping alles draagt door 

het woord Zijner kracht. 
In tal van wijsgeerige stelsels vindt men dezen term echter ge

bruikt voor iets dat tot het geschapene behoort: de substantie heet 

hier dan ook den kosmos immanent. Niet zelden stelt men zich er mee 
tevreden één zulk een pseudo-substantie aan te nemen. Op dit stand

punt kan men dan nog weer twee richtingen uit: of men zoekt die 
substantie in het lagere deel van den kosmos en acht het hoogere 

daaruit ontwikkeld - men aanvaardt dan de evolutionistische theorie
Of men verheft het hoogere in het geschapene tot vasten grond en waant 

dan dat het lagere uit dat in de lucht zwevende voortkwam - dat is de 

leer der aanhangers van de metaphysica. 
Anderen houden echter beide theorieën voor eenzijdig: ze verwerpen 

de zgn. monistische substantie-opvattingen in haar volstrektheid en 
achten in beide iets goeds aanwezig. Vandaar dat ze als mannen van het 

compromis er toe komen twee substanties te aanvaarden. Ze meen en 
n.l., dat de ééne kosmos uit twee deelen is samengesteld, uit een 

hoogere en een lagere wereld. Ten aanzien van laatstgenoemde stellen 

ze de evolutionisten in het gelijk: het hoogere deel der lagere wereld 
zou uit het allerlaagste oprijzen. Met betrekking tot de hoogere wereld 
houden ze het echter met de voorstanders van de metaphysica: het lagere 

deel van de hoogere werkelijkheid zou uit het allerhoogste afdalen. 
Wanneer men beide standpunten, het monistische in welken zin ook, 

en het dualistische, met elkaar vergelijkt, schijnt het tweede de voor

keur te verdienen: snijdt het niet alle eenzijdigheid af? Daartegen
over staat, dat men, om dit resultaat te winnen, dan éénen kosmos 

in twee hopeloos gescheiden stukken breekt zood at, ook op het stand
punt van die wijsgeeren welke geen rekening houden met de Heilige 

Schrift, het nog zeer de vraag is of dit nadeel, alle onschriftuurlijk 
dualisme eigen, niet opweegt tegen het voordeel, waarop het zich 

tegenover de monisten kan beroemen. 
Wie buigt voor Gods Woord behoeft in dezen strijd geen partij 

te kiezen: beide groepen, zoowel de dualisten als de monisten begaan 
dezelfde fout: ze zoeken de vastheid daar waar deze niet is te vinden, 

n.l. in het schepsel. 
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Hoe vreese\ijk deze misvatting zich wreekt kan 'k thans alleen in 

hoofdtrekken aanduiden. 
2. Daar is allereerst het pogen der monisten om den kosmos, hoe

wel men hem niet als een geschapen eenheid ziet, toch onder één 

noemer te brengen. Natuurlijk staan, wanneer men dien kant op wil, 

verschiIIende wegen open. Om niet meer dan enkele theorieën te 

noemen: men beschouwt de wereld b.v. als louter psychisch (psycho

monisme), als louter denken (logomonisme ) of als louter kracht (dyna

misrne), wat uiteraard alleen kan, doordat men de eigenaardigheid 

van al het overige in den kosmos miskent. Hoewel al deze richtingen 
evenveel of liever even weinig recht hebben, dien ik even nader stil 

te staan bij die welke ik het laatst noemde, wijl zij den grootsten 

aanhang verwierf. Natuurlijk is ook zij eenzijdig: wie den kosmos 

opvat als kracht, weet geen raad meer met de grootte en ruimtelijk

heid der dingen, want noch de leer der getallen noch die der ruimte 

handelt over krachten, terwijl toch beide velden van onderzoek tot 

den kosmos behooren. Deze tweede fout wreekte zich vooral toen vele 

dualisten, haar niet inziende, de door hen aanvaarde tweeheid in het 

dynamisme indroegen: ze gingen zoo de ééne kracht der monisten 
onderscheiden in actieve en passieve, brachten vervolgens deze tegen

stelling in verband met hun leer der twee substanties en noemden nu 

de hoogere substantie actief, de lagere passief.Dat was reeds op zich

zelf foutief: want waar men ook de scheidslijn tusschen het hoogere 

en het lagere trok - de dualisten zijn 't op dit punt onderling verre 

van eens! - in geen geval is het lagere uitsluitend passief en evenmin 

het hooge re totaal actief. God heeft n.l. den kosmos zóó geschapen, 

dat ook in het lagere, b.v. in de physische wereld, wel degelijk activiteit 

voorkomt. Dat de mensch dit ging loochenen kwam vooral daardoor, 

dat hij, de oude fout herhalend bij de overschatting van z'n weten

schap, vooral z'n denken goddelijk waande, en derhalve z'n aandacht 

voornamelijk op deze activiteit samentrok. Zoo werd het hoogere 

gelijkgesteld aan kennen, en ten aanzien van dit kennen was het lagere 

slechts het gekende, dus passief! 
3. Een nieuwe complicatie veroorzaakte de oude fout door den 

strijd over gebondenheid en vrijheid. Het is duidelijk dat ook hier de 

tegenstelling vooral den onschriftuurlijken dualisten parten zal spelen. 

Want terwijl de monist licht Of voor de noodwendigheid Of voor 

de vrijheid partij zal kiezen, biedt het zooeven genoemde dualisme 
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het voordeel aan beide plaats te kunnen inruimen. Zoo vindt men hier 
niet zelden wendingen als deze: "De lagere wereld is niet vrij, maar 

gebonden, de hoogere daarentegen is het terrein van de vrijheid". Of 
elders: "Boven het gebied van het niet anders kunnen ligt dat van 
het anders behooren en dus van het anders kunnen". En het resultaat 
is, dat men voor de lagere wereld de deterministische stelling aan
vaardt, dat de toestand van het volgend oogenblik met noodwendigheid 

voortkomt uit dien van het heden, doch voor de hoogere wereld met 
even grooten nadruk het tegenovergestelde belijdend, hier het indeter

minisme huldigt. 
Ook hier staat de Heilige Schrift antithetisch tegenover alle ge

kunstelde constructies. Ze verwerpt beide: het determinisme èn de 
vrijheidsphilosophie. Want het eerste ziet niet dat in het heden ver

schillende mogelijkheden liggen en dus volledige kennis van den toe
stand in het heden ons niet in staat stelt de toekomst te voorspellen, 

die God alleen kent, wijl alleen Hij weet welke van deze mogelw<
heden door de leiding, die Hij den dingen geeft, werkelijkheid zal 

worden. 
En de indeterministen, die wel het verschil van de vele mogelijk

heden en de ééne daaruit gekozen werkelijkheid erkennen, leggen de 

keuze van de toekomst in handen van den mensch. Wat is er dus met 
het zooeven geschetste dualisme te winnen? Niets. Want evengoed 
als de verschillende vormen van monisme verwerpt het voor heel den 
kosmos de leiding Gods. Dat het de bezetting van dit antischriftuurlijk 

front verdeelt over twee devisies is toch werkelijk bijkomstig. 
4. Vanzelf loopen deze lijnen ook in de kennistheorie door. Ook 

hier weer zoo'n woord dat allicht afschrikt. Want kennis is lang niet 

altijd makkelijk bereikbaar; hoe zal het dan met de theorie omtrent 
de kennis zijn! Inderdaad is er op dit terrein heel wat te zoeken en te 
vinden dat zich niet leent voor een bespreking in een bijeenkomst als 
deze. Maar daarom behoeft de hoofdzaak nog niemand Uwer te ont
gaan. Want als ge U maar aan Uw Bijbel houdt, met z'n heerlijke 

concrete levenswijsheid, dan weet ge dat het menschelijk kennen bij 
het geschapene behoort, en de waarheid - voor welke de Heilige Schrift 
een woord gebruikt dat "vastheid" beteekent - alleen voor dat kennen 
te vinden is, indien dit aanvaardt het Woord van God. Maar dan 

begrijpt ge ook, dat wie de Woordopenbaring niet kent of haar terzijde 
stelt, de vastheid der kennis elders moet zoeken. En dan strijdt de 
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monist ook hier voor eenheid: de metaphysicus wil de lagere trappen 

van kennis verklaren uit de hoogere, m. a. w. het "bewuste" kennen 

uit het "boven-bewuste" afleiden; de man der evolutie daarentegen 

voert het pleit voor de stelling, dat alle kennen uit het lagere leven 

oprijst, en leidt dus het "bewuste" kennen uit het "beneden-bewuste" 

af. De dualist houdt het ook hier met beide: eenerzijds aanvaardt hij 

een "apriorisch" kennen, dat niet aan het lagere is ontwonnen, ander

zijds geeft hij in zooverre den evolutionist gelijk, dat er z. i. naast 

deze "apriorische" kennis een andere bestaat, die wèl aan het lagere 

is ontleend. Doch waarin deze richtingen ook mogen verschillen, de 

waarheid, d. i. de vastheid voor de kennis, acht men los van het verbond 

met den God der Schriften, en de kennis is dan ook uitsluitend op het 
zoeken van deze zoogenaamde kosmos-immanente waarheid aange
wezen. 

Aan deze stelling blijft men ook dan zonder uitzondering trouw, als 

men onderling slaags raakt over de vraag of deze waarheid, die volgens 

allen binnen den kosmos ligt, nu uitsluitend binnen, dan ook wel 

buiten den enkeling wordt aangetroffen. Zoekt laatstgenoemde rich

ting - het "realisme" - nog de verloren zekerheid te hervinden door 

althans nog het verband met de wereld buiten ons te handhaven, de 

voorstanders van eerstgenoemde theorie - de "nominalisten" -

zoeken de vastheid alleen in zichzelf. Terwijl nu de monisten voor

zoover ze de probleemstelling "nominalisme of realisme" aanvaarden 

uiteraard consequent één van beide voorstaan, behoeven de dualisten 

dit niet te doen. Velen van hen zijn ook hier aanhangers van het com

promis: voor de lagere wereld den samenhang van den enkeling met 
de buitenwereld aanvaardend, is men hier "realist", terwijl men, voor 

de hoogere wereld dien samenhang verwerpend, in de metaphysica het 
nominalisme aanhangt. 

5. Met de religie kom ik weer op bekender terrein. De Heilige 
Schrift ziet haar als een wandelen met God, Wiens Woord men voor 

waarachtig houdt. Die wijsbegeerte echter, die meent den God der 

Schriften niet noodig te hebben en niet voor Zijn Woord buigt, kan 

natuurlijk ook deze opvatting van de religie niet aanvaarden. AI spot ze 

sinds de oudheid met de afgoden van het "lagere volk," zelf zoekt ze het 
haars inziens goddelijke eveneens in den kosmos. Vandaar dat ook religie 

volgens haar een verhouding is, die nergens boven den kosmos uit.

komt. De vermeende woordopenbaring die ze hier en daar nog erkende 
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is volgens de Heilige Schrift uit het menschenhart opgeklommen. En 
voorzoover ze deze verwierp zocht ze haar religie in de bewuste be
leving: de monist "beleefde" het metaphysische of evolutionistische 

proces, de dualist de verhouding tusschen het hoogere en het lagere 
deel van den kosmos (beheersching van het lagere door het hoogere, 

ascese, enz.). Was men realist, dan meende men dit proces en deze 
verhouding in heel den kosmos terug te vinden; de nominalist "be

leefde" beide slechts "innerlijk". 
6. Genoeg om U te doen zien, hoe al deze theorieën, uit het heiden

dom opgekomen, het paganisme mede in stand houden. Ze drukten 
echter niet alleen haar stempel op de algemeene systematiek der gang

bare wijsbegeerte, maar ook op de vraagstellingen der vakwetenschap

pen. Van deze kan ik hier slechts twee, n.l. de psychologie en de 

logica, kort aanstippen. 
Wenden we ons weer eerst naar de Heilige Schrift. Zij noemt "ziel" 

allereerst den neusadem, dus mensch en dier voorzoover ze door den 
neus ademen, en voorts het religieuze in ons leven, het hart, dat, na 
den zondeval verdorven, weer leeft wanneer het door Gods genade 

levend is gemaakt. Uit dat hart nu zijn volgens het Woord Gods (Sp!'. 
4 : 23) de uitgangen des levens ten goede en ten kwade, ook in het 

voelen en denken, die door de psychologen en de beoefenaars van de 
logica worden bestudeerd. De gangbare wijsbegeerte daarentegen ziet 

de functies niet als onderling onherleidbare beddingen voor de uit
gangen des levens, maar leidt de eene functie uit de andere af. Houdt 
men dit in het oog, dan verstaat men vrij gemakkelijk de probleem

stelling in de gangbare psychologie en in de gebruikelijke logica, en 

tegelijk ook haar fout. 
a. In de psychologie wordt de hoofdvraag of men monistisch of 

dualistisch denkt. De monist kan twee kanten uit: àf hij denkt evolu

tionistisch - dan wordt z'n psychologie materialistisch of biologisch -
Of hij is een aanhanger der metaphysica - dan meent hij het voelen 

af te kunnen leiden uit het verstand of het "boven-bewuste". 
Ook de dualisten trekken niet allen één lijn. Een deel van hen zal 

zich afvragen: "Waarbij behoort het psychische, bij het hoogere of 
bij het lagere?", en, al naar het antwoord uitvalt, voor dit terrein de 
metaphysici of de evolutionisten steunen. Een ander deel zal de ge

stelde vraag laken: volgens hen loopt de grens tusschen het hoogere 
en lagere in den kosmos juist dwars door de wereld der emoties heen 
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en dient dus het psychische leven gesplitst in twee deelen: het lagere 
van deze zal men dan evolutionistisch dienen te verklaren, doch voor 

het andere z'n toevlucht bij de metaphysica moeten zoeken.' 
b. Ook in de logica keeren de gangbare probleemstellingen terug. 

Volgens de metaphysica wortelt het denken in het heilige nog hoogere, 

volgens de evolutionisten schiet het slechts uit het lagere op. De dua
listen kunnen weer de eenheid van het denken Of handhaven Of op

geven. Doen ze het laatste dan valt ook het denken in tweeën, en deelt 
men z'n terrein tusschen metaphysici en evolutionisten. In het andere 

geval komt het niet tot deeling, maar kiest men in een van beide rich
tingen. Gelet op de ontdekking van PAFLOV, die er in slaagde de 

energie van een denkactie aan te toonen, en op het feit, dat de nieuwere 
eidetiek aan het licht bracht, dat ook hier erfelijkheid een rol speelde, 

staat de metaphysische logica die het denken opvatte als een boven 
het zijn zwevend bewustzijnskamertje of categorieënapparaat er al 
heel ongunstig voor: de logica aan de evolutionisten overlatend trekt 

de metaphysica zich weer op hoogere regionen terug en troost zichzelf 
met den waan, dat iedere verkleining van hare residentie een uitbreiding 

beteekent van het domein waarover het hoogere - bij de nominalisten 
het Ik - heerscht. 

Wie eenmaal door het licht dat de Heilige Schrift over deze dingen 
ontsteekt, de grondfout dezer systematiek heeft gezien, kan uiteraard 
niet werkeloos toezien, maar ziet zich geroepen de eerste vragen der 

wijsbegeerte opnieuw aan de orde te stellen. Bij deze bestudeering 
van den kosmos komt hij vanzelf tot resultaten die hem nopen ten 

aanzien van de gangbare wijsbegeerte over bijna heel de linie een 
antithetische stelling in te nemen. 

7. Daarom kan hij ook niet meer medegaan met de talloos vele con
structies der synfhese-philosophie, die zich van het compromis op 

wijsgeerig gebied dáárdoor onderscheidt, dat ze niet twee motieven 
verbindt die wel onderling met elkaar strijden, maar beide paganis
tisch zijn, doch een poging waagt gedachten van de Heilige Schrift 
te verbinden met paganistische grondrnotieven. Het meest zijn in onzen 

kring bekend de pogingen tegenwoordig in deze richting door de 
ethischen ondernomen. Doch wie alleen in deze richting zoekt, ziet 
heel wat over 't hoofd, dat evenzeer met dezen naam dient gebrand
merkt. Allereerst meene men niet hier van doen te hebben met een 
vinding van onzen tij d: synthese treft men reeds van meet af in de 
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Christelijke kerk aan. Vandaar dat ze eeuw na eeuw van de eene 
generatie op de andere overging, en tegenwoordig menigeen een syn· 

these-philosooph is zonder dit ook maar in 't minst te vermoeden: 

ik denk b.v. aan de semi-nominalistische synthese in de piëtistische 

zielevereering, in de logos-theorie en in de geestes-speculatie der volge

lingen van ZWINGLI, die ook in dit opzicht wel zeer ver van CALVIJN staat. 

Dat synthese zoo vaak voorkomt bevreemdt ons niet zoodra we zien 

waarin ze wortelt. Daar is allereerst de onkunde omtrent het diepgaand 
verschil tusschen de gedachtenwereld der Heilige Schrift en de grond

motieven der heidensche speculatie. In de tweede plaats vergete men 

niet in rekening te brengen de begeerte om mee te tellen en mee te 

doen ook wanneer dat niet mogelijk is dan door verzaking van eigen 

schriftuurlijk beginsel, een stuk wereldliefde dus, dat schuilt in ons 

aller hart. Vandaar dat ook hij die het gevaar ziet niet moet meenen 

er nu vanzelf immuun voor te zijn: alleen wanneer stage studie en 

dagelijksche bekeering hand in hand gaan komt men geleidelijk van 

de synthese-philosophie los. Aanvankelijk schijnt het dan wel alsof 

men heel wat verliest, maar de winst is toch grooter: op den duur 

wint, wie zich ook hier voortdurend oefent in de gehoorzaamheid aan 

de Heilige Schrift, steeds rijker inzicht in de weelde van Gods werken. 

B. 

Daarvan trekt niet alleen de systematiek profijt. Ook de bestudeering 

van de geschiedenis der wijsbegeerte kan op die wijze slechts ge

baat zijn. 

Aanvankelijk schijnt het wel weer anders: de poging den gang van 
het wijsgeerig denken in het verleden bij het licht der Schrift te ver

staan en de verschillende systemen aan Haar grondgedachten te meten 

lijkt eerst wel een werk, dat men maar 't best kan laten rusten. Daarbij 

komt, dat al dat onderzoek van 't verleden een massa tijd rooft, die 

- naar men meent - zeker verloren is voor het heden en bovendien 

allicht relativistisch stemt. 

Om met het laatste te beginnen. Het onderzoek van het verleden 

behoeft niet te eindigen met het ontIeenen van de normen aan de vorige 

generaties: daar komt alleen uit wie reeds bij den aanvang niet genoeg 

weerstand tegen zulke theorieën had. Maar wie de leiding Gods ook 

in het verleden erkent, zal uit dat verleden ook die leiding willen leeren 

kennen. En het resultaat zal zijn, niet dat hij tijd voor het heden ver-
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Iiest, maar juist dat heden beter zal verstaan en, de krankheden daar
van dieper peilend, ook terdege ernst zal maken met het zoeken naar 

genezing. 
Rest het bezwaar van de moeilijkheid. Inderdaad, dat geldt ten 

volle. Maar daarom behoeft men nog niet tegen dit werk op te zien! 

Integendeel, ook hier bereikt men met principieel werken op den duur 
een helderheid, die zonder dat blijvend ontbreekt. 

Want dan ziet men als vanzelf de geschiedenis der wijsbegeerte in 
de oudheid verloop en in twee geheel verschillende miIieu's: aan de 
ééne zijde Israël, waaraan de woorden Gods waren toebetrouwd, aan 

den anderen kant de overige volkeren, voor wie deze periode "tijden 
der onwetendheid" waren, in welke hun peinzen, ondanks alle roepen 
van "leven! leven!", steeds verder van het leven vervreemdde. Dan 

ziet men ook, dat er geen oerchristendom is geweest, maar het mis
verstaan van het Woord Gods door de vroegere heidenen, waarvan 
reeds zoo menige plaats in het Nieuwe Testament getuigt, aanvankelijk 

eer toe- dan afnam. En men verstaat ook hoe dit kwam: er was niet 
genoeg gewied en daarom viel het zaad in de doornen, met het nood

zakelijk gevolg, dat het ook hier verstikte. Dan komt er ook licht 
over de worsteling in de Middeleeuwen, die veel heterogener zijn dan 

men meent. En de nieuwe tijd - ja die wordt wel heel wat minder 

oorspronkelijk, maar anderzij ds ook veel doorzichtiger. 

Tegenstanders meenen hier van "subjectivisme" te mogen spreken. 
Maar wie is objectiever: hij die, nog afgezien van alle vragen omtrent 
de methode, er rekening mee houdt, dat de tegenstelling tusschen 

wereld en Kerk ook vroeger reeds bestond en uitkwam, of hij die dit 
verschil negeert? Wie is objectiever: hij die nauwelijks de Middel

eeuwen kent en dan met WINDELBAND verband zoekt tusschen AUGus
TINUS en DESCARTES omdat laatstgenoemde evenals CALVYN een 

Franschman was en het oude Calvinisme weer bij den grooten kerk
vader aansloot, of hij die, den strijd tusschen realisme en nominalisme 

reeds in de dagen der sophistiek ontwarend, de lijn nagaat, die van 
de voorstanders der laatstgenoemde groep in den tijd der patres via 
de traditie dezer revolutionaire theorieën in de Middeleeuwen op het 

nieuwere rationalisme uitloopt? 
Daarom mogen we ons ook hier niet laten ontmoedigen: waar juist 

nu het overal herlevend onderzoek nooit vermoede verbindingslijnen 
aan het licht brengt, is daarvoor op 't oogenblik ook allerminst reden! 

A. St. 3-m. VI 26 
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Vatten we samen wat we vonden bij de bespreking van de taak der 

wijsbegeerte aan onze Universiteit. 
Systematiek en geschiedenis - beide vragen om strijd onze belang

stelling. Maar concurreeren doen ze allerminst. Integendeel: wie in de 
systematiek werkt bij het licht van het Woord Gods en daarbij ont
waart hoe veel waars er ligt in den nuchteren kijk die een eenvoudig 
Christen op de dingen heeft, die vindt heel wat onderscheidingen 
die hem ook bij het uiteenhouden van verschillende typen uit het 
verleden van nut zijn. En omgekeerd, dien weerhoudt de aldus verdiepte 
kennis omtrent het verleden zoowel van gevaarlijke proefnemingen in de 
practijk als van ondoordachte constructies in de theorie! 

11. 

Thans kom ik tot de bespreking van de plaats der wijsbegeerte aan 
de Vrije Universiteit. Als gezegd, kan ik daarbij korter zijn dan bij 

de behandeling van de taak. 
De plaats die de wijsbegeerte in de academische vorming inneemt 

is zoowel hier als elders niet voor alle studenten gelijk: het Academisch 
Statuut laat een verscheidenheid toe, die weldadig aandoet wanneer 
men haar vergelijkt met de vroegere eenvormigheid. 

Om U een kort overzicht te geven van verschillende mogelijkheden 
op wijsgeerig gebied, onderscheid ik in de studie drie perioden: die 
vóór het candidaatsexamen, die tusschen dit examen en het doctorale, 
en eindelijk die tusschen het doctorale examen en de promotie. 

1. De belangrijkste plaats neemt de wijsbegeerte uiteraard dan in, 
wanneer gedurende al deze periodes de philosophie op den voorgrond 
staat. Dat is het geval wanneer men zich uitsluitend aan de wijs
begeerte wijdt. Dat deze mogelijkheid bestaat is te danken aan den 
aandrang die indertijd ook van de toenmalige Faculteit der Letteren 
en Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit uitging, welke actie het 
resultaat mocht boeken, dat, in afwijking van de aanvankelijke plannen, 
het afzonderlijk candidaatsexamen in de philosophie behouden bleef. 

De beoefening van de wijsbegeerte levert echter slechts in hoogst 
enkele gevallen een maatschappelijke positie op. Vandaar dat dit pad 
practisch voor niemand aanstonds openstaat. Wie het betreedt zal 
meest reeds een graad hebben behaald die hem den weg tot een of 
ander ambt kan banen. Het combineeren van beide wegen is ver
gemakkelijkt door een tweetal bepalingen. De eerste is deze, dat op 
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ieder doctoraal examen waarbij men wijsbegeerte als een der bijvakken 
koos, een promotie in de philosophie kan volgen. De andere houdt 
in, dat bij een candidaatsexamen in een of andere faculteit een docto
raal examen in de wijsbegeerte kan aansluiten. Met betrekking tot 
de laatste bepaling hapert er nog iets ten aanzien van onze candidaten 
in de theologie. Die kunnen n.l. wel voor hun doctoraal examen als bij
vak wijsbegeerte kiezen, doch zijn wanneer ze dit wenschen niet 
in de gelegenheid in de wijsbegeerte te promoveeren dan over den 
omweg van het candidaats- en doctoraal-examen in de wijsbegeerte. 
Te vreemder doet deze belemmering aan, wijl de beide zooeven ge
noemde wegen wèl openstaan voor hen die elders een der beide examina 
in de theologie aflegden, hoewel onze theologen toch waarlijk niet 
achterstaan bij die van andere Universiteiten. Wellicht dat in de toe
komst deze onbillijkheid kan verdwijnen; de afschaffing van het ad
missie-examen heeft misschien reeds één der belemmeringen uit den 
weg geruimd. 

2. Van de promotie en de doctorale examina daal 'k af naar de 
candidaatsexamens. Bij deze speelt de wijsbegeerte slechts een rol 
bij het candidaatsexamen in de classieke letteren, waar de geschiedenis 
van de philosophie der oudheid op 't program voorkomt als een onder
deel van de geschiedenis der cultuur van Grieken en Romeinen. \'I at 
de eischen voor dit examen betreft houdt de V. U. het midden tusschen 
die welke men aan de andere Universiteiten stelt: vragen deze, dat 
gedurende twee jaren één of twee colleges per week zijn gevolgd, 
de Litterarische Faculteit ten onzent vergt het loopen van één uur 
college gedurende drie jaren. 

3. Anders staat het met de laatste groep van colleges die ik, de 
lijn der studie in achterwaartsche richting volgend, nog tenslotte heb 
te bespreken, n.l. met de zoogenaamde inleidingscolleges voor de 
eerstejaars-studenten van alle faculteiten. Met betrekking tot deze 
colleges bepaalt het Reglement onzer Universiteit, dat, om tot een 
eerste examen te worden toegelaten o. a. dient overgelegd "een getuig
schrift, dat gedurende tenminste één jaar inleidende colleges over de 
wijsbegeerte (daaronder begrepen de logica en de geschiedenis der 
philosophie) naar het oordeel van den voor die vakken aangewezen 
hoogleeraar genoegzaam gevolgd zijn". 

Door deze regeling verschilt de V. U. van alle andere Universiteiten 
in ons land, althans van alle openbare. Oppervlakkig bezien schijnt het 



, I 

Ihil 
I, ! 

,.' 

'j 

408 DR. D. H. TH. VOLLENHOVEN 

alsof deze bepaling de studie bij ons aanmerkelijk verzwaart. Maar 
wie even doordenkt begrijpt, dat deze meening toch niet juist is: want 
wel verre van de overige studie te bemoeilijken verlicht het wijsgeerig 
inzicht deze buitengemeen. Het bevreemdt dan ook niet, dat de af
deeling Nederland van de Kant-Gesellschaft op haar vergadering in 
de laatste Kerstvacantie te Amsterdam gehouden, besloot een actie op 
touw te zetten, die ten doel heeft aan de inleiding in de wijsbegeerte 
een belangrijke plaats op de series der rijksuniversiteiten te bezorgen. 

Aan de V. U. komt de eer toe aan de phiIosophie steeds het haar 
toekomend aandeel te hebben gegund. Dat behóórt ook aan een U ni
versiteit, die ernst maakt met de pretentie hooger onderwijs te geven. 
Want meer dan eenige andere inrichting voor onderwijs is het de 
U niversiteit te doen niet om de muIta, maar om het muIturn: niet het 
bijbrengen van ál meer detail kennis, maar het aankweeken van ge
ordende kennis is haar ideaal. En van een goede ordening der vak
kennis kan op den duur alleen sprake zijn, indien ieder z'n vak ziet 
als één der velden van onderzoek, die in den kosmos voor ons open 
liggen. Want alleen zóó kan de vakman de eigen beteekenis van z'n 
vak ook handhaven tegenover alle expansiezucht bij de onderzoekers 
van aangrenzende gebieden voorkomend; alleen zóó ook kan hij leeren 
zich ervoor te hoeden zelf te verval1en in een soortgelijke fout, n.l. in 
het opdringen van zijn methode aan vakken bij welke deze niet past. 
Dat de openbare Universiteiten wegens het ontbreken van homogeni
teit in het onderwijs de conclusie uit het bovenstaande niet konden 
trekken, was uiteraard voor de V. U. geen bezwaar. 

Is dus de plaats der wijsbegeerte aan onze Universiteit wat breeder 
dan die welke deze wetenschap tot nu toe elders was beschoren, die 
plaats blijft, zoo als men ziet, een bescheidene. En dat is goed ook: 
wanneer men slechts de grondgedachten vat van een goede systematiek 
en daarnaast de hoofdlijnen van de geschiedenis der wijsbegeerte ziet, 
heeft men ter inleiding genoeg; wanneer dan bovendien voor hen die 
verder wiIlen de gelegenheid bestaat ook verder te komen, wordt aan 
de redelijke eischen, welke men aan een niet te groote Universiteit in 
een klein land kan stellen, zooveel mogelijk voldaan. 

lIl. 

Trekken we thans de conclusie. 
Ze is deze: moge de plaats die het onderwijs in de phiIosophie 
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aan onze Universiteit inneemt uiteraard een bescheidene zijn, de taak 
die dit onderricht zich ziet toevertrouwd is een uiterst belangrijke. Het 

beoefenen en doceeren van de schriftuurlijke wijsbegeerte is dan ook 
tegenwoordig opgedragen aan een gewoon hoogleeraar, die zich daar

aan geheel wijden kan. 
Dat is anders dan vroeger, toen eerst m'n leermeester wijlen Dr 

J. WOL TJER en vervolgens wijlen Dr. W. GEESINK, eveneens één mijner 

leermeesters, de wijsgeerige colleges gaf: beiden waren immers buiten
dien met veel en zwaar werk belast. 

Of zoo dan niet het gevaar dreigt, dat de wijsbegeerte te intens 
wordt beoefend? 

Ik geloof het niet. 
In de eerste plaats hebben we hier met een natuurlijke ontwikkeling 

te doen: dat de jongere generatie geleerd heeft van de oudere en juist 
daardoor verder kan voortdringen dan deze, treft men ook elders aan; 
en dat dit ook aan de V. U. telkens plaats vindt is een zegen, om 

welken onze voortrekkers dus niet tevergeefs hebben gesmeekt. 
En ten tweede vergete men niet, dat naar het woord van wijlen Mr. 

HEEMSKERK de jongere generatie aan meer kennis van beginselen be
hoefte zal hebben dan de oudere. Want ál krachtiger valt de vijand 

aan, en ál sterker dreigt, bij 't vermeerderen van het contact met de 
cultuur, het gevaar der dwaling. 

Werd met deze wijziging in de omstandigheden geen rekening ge
houden, het zou er met de toekomst van het Calvinisme ook in ons 

land donker voorstaan. Want dan zou de overwinning ook hier onge
twijfeld ten deel vallen aan de synthese-philosophie. 

Allereerst in het kerkelijk instituut, waar de verwarring van het 

semi-idealisme met de religie eenerzijds de kerk steeds verder wil 
dringen in de richting van de wetenschap, dus op een terrein dat het 

hare niet is, en aan den anderen kant de hypocrisie bevordert door de 
deuren open te stellen voor hen die er slechts een anti-materialistische 

metaphysica met een christelijk tintje op na houden. Dat deze stroo
ming hier en daar weer merkbaar veld wint blijkt o. a. uit die prediking, 

die, aansluitend aan de moderne "psychologie", volkomen terugvalt 
in de piëtistische en zwingliaansche anthropologie, en aan de beleving 
der geloovigen hooger waarde toekent dan aan het vaste woord van 

God. Meenend den kleingeloovigen tegemoet te komen, onthoudt men 
hun juist de prediking van de zaligheid buiten hen, die ook hen alleen 
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sterken kan, en stijft, zonder dit zelf te doorzien, den cartesiaanschen 

twijfel in het hart der ongeloovigen. 
Gaat echter in de kerk dit proces van deformatie - wat God ver

hoede! - door, dan zal straks de niet-kerkelijke Christelijke actie, 
door de kerk met haar geroep om "innerlijkheid" als "slechts uiterlijk': 
geminacht, op den duur uit de prediking niet meer de kracht putten, 
die ze hier mocht zoeken en gelukkig nog meestal vindt. En, niet 
meer door den dienst des W oords gevoed, zal ook deze actie, hoe goed 
georganiseerd ook, geleidelijk verkwijnen. 

Deze gevaren kunnen den geloovige een oogenblik doen deinzen -
wanneer hij weer let op z'n roeping herstelt hij zich en hervat hij den 
strijd, rustig herhalend de oude belofte: "Om des huizes des Heeren 
uws Gods wil zal ik het goede voor u zoeken." 

Zoo vergaat het ook wie worstelt op wijsgeerig terrein. Ook hem 
prikkelen de gevaren juist tot verhoogde activiteit, die natuurlijk 
allereerst den studenten ten goede komt, maar door dezen op den 
duur toch ook het breedere volksleven. Want er zijn tegenwoordig 
gelukkig velen, die, afgestudeerd, niet als "intellectueelen" , vervreemd 
van Gods volk, zoo spoedig mogelijk de rust zoeken in de kussens, "op
gevuld met den wezenloozen wind van "gevoel van eigenwaarde"", maar 
de practijk ingaan met het rotsvaste voornemen nooit weer een resultaat 
van speculatief denken te verwarren met de religie. En dat is goed 
ook. Want het is hóóg tijd, dat de garde der oude Kuyperianen ge
sterkt wordt door den aanvoer van versche troepen naar het front! 
Zie ik nl. goed, dan is er bij haar - ik zeg het niet om te verwijten, 
maar om te waarschuwen - hier en daar een terugwijken, nu en dan 
zelfs een toegeven om des lieven vredes wille, ook waar het beginsel en 
de waarheid in het geding zijn. En als 'k dan merk, dat jonge krachten 
trantelen van ongeduld om haar dunnen de gelederen te versterken, 

dan dank ik daar eIken dag m'n God voor. 

Zoo hoop ik U een overzicht te hebben gegeven over wat er al zoo 
met de philosophie samenhangt. Vooral hoop ik U eenig inzicht te 
hebben geopend in het hoog belang van de taak der wijsbegeerte aan 

onze Universiteit. 
Is me dat gelukt, dan hebt ge weer gesmaakt de weelde van te 

aanbidden God om de grootheid van Zijn werken. Maar dan kent ge 
ook de angst: want dan hebt ge achter de vaak schijnbaar onschuldige 
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constructies der gangbare wijsbegeerte weer den vijand gezien! Maar 
dan zijt ge juist waar ge komen moet. Want wie den vijand ontwaart, 
die roept weer om hulp tot God en Zijnen Christus. En dat is wel 
het beste wat ge voor onze Universiteit kunt doen. 

En bij die aanbidding en dat gebed ontmoeten we dan elkaar. Want 
wijsgeerig bezig zijn is opmerken de grootheid Gods in de fijnheid 
der structuur van Zijn maaksel. En wie weet, hoe licht men hier van 
Zijn Woord vervreemdt en hoe talloos velen zich nog bevinden in den 
machtigen greep van gangbare wijsbegeerte en synthese-philosophie, 
die weet dat z'n doceeren alleen dan op zegen mag hopen indien het 
voortdurend geschiedt in den geest van het aloude gebed: 

"Dat ik toch vroom mag blijven, 
Uw dienaar t'allen stond, 
de tyrannie verdrijven 
die mij het hart doorwondt!" 
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HOOFSTUK III. 

Staatspraktyk van sy tyd. 

Aangesien, soos geblyk het, KALVYN se staatsteorie veelsydig aan
sluit by die staatspraktyk van sy tyd, moet ons nou daartoe oorgaan 
om hiervan 'n kort skets te gee, in sover as dit van belang is met die 
oog op die Kalvynse teorie. 

A. Die verval van die middel-eeuse eenheidsorganisasie. 
Ten tyde van KALVYN was reeds deur Renaissance en Reformösie 

die kerklike beheersing van die Europese politiek sowel as die nomi
nale staatkundige eenheidsorganisasie V:lll die Heilige Roomse Ryk 
feitlik op 'n end. Die pous was weinig meer as die monarg van 'n 
Italiaanse staat met belangrike seggenskap oor die kerklike organisasie 
A. st. 3-m. VI 27 
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van ander state, terwyl die Keiser 'n Duits-Oostenrykse vors \NdS wat 
toevallig ook deur sy beërwing van die Spaanse koninkryk, groter vat 
gekry het op Italië en die Weste. Origens was die Europese statewêreld 
georganiseer in groter of kleiner selfstandige eenhede, wat beheers is 
deur die raison d'état waaraan MACHIAVELLI toe juis so bruut uit
drukking gegee het, terwyl selfs die gemeenskaplike Turkse gevaar in 
die Suid-Ooste die magsmededingers in die Christelike Europa nie tot 
samewerking kon bekeer nie. Skerp steek egter uit teen die donker 
agtergrond van die Middel-Eeuse hiërargie se puinhope die nuwe, die 
moderne reorganisasie-faktor van die state-wêreld, naamlik die nasio
nale staat en die territoriale monargie. 

Voorlopig egter het die Westerse nasionaal-territoriaal-monargale 
staat sig nog nie heelhartig gekonsentreer op sy binnelandse reorgani
sasie-taak, wat deur die Hervorming skerp aan die orde gestel was 
nie; voorlopig was sy aan dag nog gevestig op verowering van die 
verbrokkelde Italië, die ou setel van Pousdom en Keiserskap. Die 
Middel-Eeuse internasionalisme het nog nagewerk en het blywend 
aan die moderne politiek daardeur 'n internasionalistiese erfenis ver
skaf, wat veral gedra is deur die vernude Roomse Kerk, die humanisme 
en die jeugdige Rdormasie. Veral Switserland en die Duitse Ryk het 
in die begin nog hierdie strewe verteenwoordig, die eerste deur sy 
internasionale soldaatlewering en deur die Geneefse Reformasie onder 
KALVYN, die twede deur sy afsterwende beliggaming van die Middel
Eeuse idee. Daarby het die eerste die nuwe internasionale idee van 
republikeinse federalisme vertolk, terwyl die twede aan die ou monar
gaal imperialistiese hersenskim ten onder gegaan het. Daarnaas is 
die oorgang tussen die oue en die nuwe verteenwoordig deur die 
moderne monargie in Frankryk, Engeland ens., terwyl Italië deur die 
worsteling tussen die twee magte van verlede en toekoms vergruise1 is. 

In die eerste plek verg egter ons aan dag die verval van die Middel
Eeuse eenheidsorganisasie, sy ondergang in bloed en buskruit en 
ketters. Die politiese magte wat hom die doodslag toegedien het, is 
veral die stede met hul rasionele anti-hiërargisme en geldkapitaal, 
Frankryk met sy absolutisme en artillerie en die Reformasie wat deur 
kerklike pluriformiteit die staatkundige verbrokkeling bevorder het. 
Die mees pikante openbaring van sy ondergang is die feit dat selfs 
die eenheidsbestrewers soos KAREL V hul politiek laat beheers deur 
die beginsel van staatlike magsewewig; en dat die mees Christelike 
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koning van Frankryk 'n bond sluit met Turkye teen die Keiser, wat 
op sy beurt weer in 1527 Rome in puin lê. 

Die state wat veral in aanmerking kom as akteurs in die ontknoping 

van die Heilige Roomse Ryksdrama, is Spanje met die Habsburgse 

mag van die Keiserryk oor Oostenryk, Duitsland, die Nederlande, ens., 

en sy vroeëre aanhangsel Switserland; verder Frankryk, Engeland en 

die Osmaanse Ryk, eindelik die Italiaanse state (Venesië, Milaan, 

Florence, die Kerkstaat, Napels en Sicilië, ens.) en verspreide grens

koninkryke. Hierdie magte groepeer hulself grotendeels om die hoof

akteurs in die stryd om Italië, naamlik FRANS I van Frankryk en 

Keiser KAREL V, hoofsaaklik van Spanje, waary die eerste veral hulp 

soek by Turk en Protestant, die twede by Pous en Katoliek. 

As KALVYN sy manlike leeftyd bereik in 1530, is KAREL V juis deur 

die pous gekroon tot koning van Italië en Roomse Keiser; laat die 

hoof van die Europese Christenheid hom gebruik as pion in die stryd 

van die grootmagte ter vernietiging van die Christelike eenheid, en is 

Frankryk teruggedring binne sy eie grense en feitJik geforseer om 'n 

nasionale politiek te heraanvaar, met behulp van Duitse Protestant 

(die Schmalkaldiese Bond, 1531) en Turkse Mohammedaan, terwyl 

die Osmaanse Ryk die Christelike Europa aangryp in Hongarye en 

in die Middellandse See deur Noord-Afrika. Iets later vermaagskap 
en verbind die pous hom weer aan Frankryk deur CATHARINA DE 

MEDICIS in 1533. Ongeveer terselfdertyd vewwer FRANS I Savoye met 

uitsondering van Genève en die omliggende gebied van sy bond
genoot Bern, 1536. 

As die oorlog in 1542 weer uitbreek, oriënteer Frankryk hom meer 

na die Noorde (die Skotse MARIA STUART as verloofde van die 

Dauphin). Intussen sterf beide FRANS I en sy vyand HENDRIK VIII in 

1547; dan kry die Reformasie meer vat in Frankryk onder HENDRIK IJ 
en in Engeland onder EDUARD VI en SOMERSET, terwyl KAREL V in 

Italië met die pous worstel. Terselfdertyd, tussen 1546-1555, gaan 

die Habsburgse mag agteruit in Duitsland, terwyl Frankryk daar baie 

Protestantse bondgenote wen; aan die ander kant kom Engeland sedert 

1553 onder MARIA weer nader tot die Keiser, maar laasgenoemde is 

reeds besig om sy mag te verdeel tussen FILIPS en FERDINAND, 1555-58, 
en daarmee die Keiserlike eenheidsdroom op te gee, ook op gods

dienstige gebied; want reeds in 1555 verleen FERDINAND gods diens

vryheid aan die Duitse rykslede, en iets later in 1558 word MARIA in 
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Engeland opgevolg deur ELIzABETH. By die vrede van Cateau-Cam
brésis in 1559 is Savoje herstel onder sy hertog, terwyl Genève van 
nou af definitief by Switserland gereken word. Die resultaat van die 
jarelange stryd is verder dat FILIPS die oorhand behou in Italië. Die 
keiserryk is gesnoei tot 'n Duitse Ryk, Frankryk is verswak en terug
gewerp op sy binnelandse moeilikhede met die godsdienstige burger
oorlog, Spanje is die dinastieke grootrnag in die Suide, terwyl Enge
land vorentoe begin kom as 'n nuwe grootmag in die Noorde. Die 
Middel-Eeitse sisteem was beëindig; die tydperk van die soewereine 
moderne staat het vergoed 'n aanvang geneem, met Frankryk tog nog 
as die magtigste eenheid staat naas die Osmaanse Ryk in die Ooste. 
Die Franse koning het destijds die stande en die adel sowel as die 
kerk polities volledig beheers, soos geen ander Christelike Staats hoof 
van die tyd nie. Wat hy nodig had om sy volle krag in die moderne 
state-wedywer te openbaar, was nog alleen beslegting van die gods
diensstryd, 'n eie militêre organisasie en maritieme mag, wat hom 
onafhanklik sou maak respektiewelik van sy protestantse bure en sy 
Turkse bondgenote. Daarteenoor was die Habsburgse mag baie be
lemmer deur die geografiese en staatsregtelike geskeidenheid van sy 
besittinge en deur stande-privileges in die Nederlande, in die Oosten
rykse lande, in Duitsland (waar ook die Reformasie verbrokkelend 
werk) en selfs in Spanje, terwyl Switserland deur die Reformasie 
sedert 1520 so verswak was dat dit geen nasionale groot-politiek meer 
kon voer nie, maar juis daarom ook op grond van sy internasionale 
konneksies die kiembodern kon word van die nuwe internasionalisme 
van demokratiese statebond en bondstaat. Origens is dit eerder die 
verouderde feudalisme wat die nuwe state magteloos maak as die 
Protestantisme, soos blyk uit 'n vergelyking van die vervallende feudaal 
verbrokkelde Hongarye en Pole van destyds met die opkomende sig
self konsoliderende Engeland. 

Wat egter konstitusioneel die ou staatkundige eenheidshiërargie ver
vang het, is deurgaans die territoriaal verveelvoudigde staatlike gesags
konsentrasie, wat in plaats van die beginsel val! hiërargiese superordi
nasie geb ring het die vernuwingsbeginsel van koördinasie van soewe
reine state, en wel veral in twee vorme naamlik die van die federalisties
republikeinse kleinstaat en van die monargaal-absolutistiese grootstaat. 
Met hierdie twee het KALVYN kennis gem aak veral in Genève en Frank
ryk respektiewelik. Ook die verval van die ou hiërargie het hy egter 
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van naby belewe in sy medewerking aan die Duitse godsdiensgesprekke 
en sy bemoeiïng met die pouslike konsilie, ens .. Ook in verband met 
Pole en Hongarye het hy die mislukking van die verbrokkelde stande

staat as sodanig belewe, en allerweë het boererewolusies die weg 
gewys na sentralisasie van gesag. Van die nuwe organisasie-vorms 
was die eigelik aktuele in die 16e eeu blykbaar die territoriale of (in 
sekere sin) nasionale monargie: die federalistiese republiek was voor
lopig van plaaslike betekenis, maar het die kiem bevat van toekoms
hervorming ook vir die grootstaat, nadat die monargistiese konsentrasie 

sy nivelleringswerk gedoen sou hê. Die les van die sestiende-eeuse 
staatspraktyk was aanvaarding van die monargie en inenting daarop 

van die bonds-republiek. Dis hierdie les wat KALVYN verstaan het, beter 
as enigeen van sy tydgenote. Deur so 'n stelsel sou eensdeels die orde 

verseker word en die intra- sowel as internasionale handelsbeweging 
bevorder word, sonder om tog die ingewortelde Germaans-Frankiese 
strewe na selfbestuur onmoontIik te maak vir kleiner lokaliteite en 

volksgroepe - en dis juis wat die sestiende eeu van die staat geëis 
het: orde met veiligheid en opheffing van die knellende ekonomiese 

grense tussen stad en stad, tussen beroep en beroep! Dit kon die 
monargie verskaf. Die behoud van selfbepaling daarby - daardie 

kosbare Germaanse erfenis - dit weer kon alleen die republikeinse 
kleinstaat verskaf en die feudale selfbestuur. Die probleem was dus 

om beide met mekaar te verbind. Dat KALVYN ook die ekonomiese 
faktor raakgesien het in hierdie verband, word bewys o. a. deur sy 

simpatieke houding teenoor rente-gewende kapitaal-belegging, wat van 
so oorwegende belang was vir die ontwikkeling van die moderne 
ekonomiese organisasie sowel as die staatkundige konsolidasie. Ook 

die nuwe immigrasie- en kon sessie-politiek ter bevordering van inter
nasi on ale en tussen-stedelike beweeglikheid van arbeid en kapitaal 
is deur hom aktief bevorder. 36) 

Voorlopig moet ons egter die aan dag bepaal by die mislukte her
lewing van die hiërargiese universalisme in die vorm van die Heilige 

Roomse Ryk van die Duitse nasie onder KAREL V. Die keiser moes 
eers wees Roomse Koning van die Duitse nasie en eers as sodanig 
kon hy deur pouslike kroning of andersins verhef word tot Roomse 
Keiser van die Westerse Romeinse Ryk. Sy staatkundige gesag bly 
egter beperk tot sy gebied as koning, waartoe ook die gelding beperk 

is van die Rykswetgewing en die medewerking aan die Ryksdag. 
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Hierdie gebied, strekkende aan die begin van die 16e eeu van die Neder
lande langs Switserland deur Noord-Italië langs Hongarye en Pole 
na die Baltiese See en langs Sleeswyk terug na die Nederlande, is 
hoofsaaklik van "Duitse" nasionaliteit en die koninklik-keiserlike gesag 
daaroor het alle moontlikheid in sigself gehad om ook as nasionale 
sentraliserende monargie op te tree . 

Maar die Duitse koningskap was ge doem tot 'n verouderde univer
salistiese strewe en dus tot inwendige verbrokkeling deur veelvoudige 
deel-konsolidasie verbonde met plaaslike patriotisme min of meer 
bepaal deur die Iyne van vroeg-Middel-Eeuse leengoed ere of laat
Middel-Eeuse stede. Die Keiser-Koning het slegs deur middel van terri
toriale heerskappe seggenskap behou oor sy talryke en grotendeels 
nog welvarende onderdane. Die koning was wel nog hoogste regter en 
hoogste leenheer, maar selfs so was sy posiesie nie erflik nie en kon 
hy geen beheer uitoefen oor vakant-geworde leengoedere nie. Sy mag 
het hoofsaaklik te ruste gekom op sy Habsburgse dinastieke gesag 
in die Suide van die Ryk en oor verspreide erfbesittinge elders. Selfs 
KAREL Val, wat ook die Spaans-monargale gebied geërf het, was 
nieteenstaande sy universalistiese strewe verplig om veral aan dag te 
wy aan sy eigelike erfland, in sy geval Spanje . 

Die Duitse Ryk as sodanig was 'n versameling van stande onder 
hoofskap van die Keiser-Koning. En selfs die Ryksdag wat hulle op 
territoriale basis verteenwoordig het, was 'n onhandelbare massa wat 
alleen negatief as 'n eenheid kon optree, nieteenstaande die nawerking 
van die konsiliaristiese hervormingsbeweging, as gevolg waarvan ten
minste by 1521 die Ryk as nominale eenheid onderskei is van die 
Habsburgse erflande. Hierdie onderskeiding het berus op 'n deur die 
Ryksdag verklaarde ewige landvrede (ter uitskakeling van onderlinge 
oorloë), en 'n destyds ingestelde Ryksgeregshof (Kammergericht ) en 
Ryksadministrasie (Reiehsregiment) , met die bepaling dat die Keiser 
met die stande gewigtige besluite kon neem met regskrag in die Ryk. 
Ook hierdie reëling egter misluk en wel sonder belangrike invloed 
vanweë die Reformasie, wat eers sedert 1529 voelbaar meewerk ter 
verbrokkeling van die Roomse Ryk deur versterking van die territo
riaal-erflike vorstedomme, soos geopenbaar in die Schmalkaldiese 
Bond. As gevolg daarvan word die ewige landvrede in 1555 ook ten 
opsigte van kerklike belange toegepas ter vervanging van 'n sentrale 
Ryksreëling. Selfs die handhawing van die landvrede is toevertrou aan 
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territoriale owerhede. Die Ryk word feitIik 'n federale aggregaat met 
enkele gemeenskaplike grondwetlike reëlinge. 

Sy organe is hoofsaaklik die volgende: 
1. Die Keiser. 
Hij is gekose staatshoof met die kontraktuele verpligting om die 

reg te handhaaf, die grotere Ryksbelange in saamwerking met die 
Stande te bevorder en verantwoording te doen aan die Keurvorste. 
Hierdie verpligting is vasgelê in die sogenaamde Wahlkapitulation. 
Van die soewereine plenitudo potestatis verbonde aan die Romeinse 
keiserskap het hy dus die vernaamste deel reeds ingeboet. 

2. Die Ryksdag. 
Hierin word die Rykstande verteenwoordig teenoor die Keiser op 

'n grondslag wat nie afhanklik is van die Keiser se willekeur nie. 
Die keiser doen voorstelIe aan die Ryksdag, maar laasgenoemde be
raadslaag daaroor selfstandig, met keurvorste, vorste en stede as af
sonderlike kurieë. Die keurvors van Mainz het die plig om die afsonder
Iike besluite te laat konsolideer tot 'n eenheid deur eenstemmigheid. 
Regskrag verkry so 'n besluit alleen met goedkeuring van die Keiser. 
Die hoogste gesag het dus geen eenheid nie: selfs wetgewend onderstel 
dit samewerking van drie stande-liggame en die Keiser as afsonderTike 
eenhede. 'n Reichsabschied is feitlik 'n verdrag tussen die Keiser en 
drie stande. 

3. Die Ryksadminisfrasie. 
Ook die is verdeeld: die kanselary naamlik is van die keiser af

hanklik; maar die regspraak (oor die onmiddeIIike rykslede) word uit
geoefen deur 'n liggaam wat hoofsaaklik die stande verteenwoordig. 

4. Die Rykslandskappe. 
Die staatsgesag is eigelik alleen effektief in die onderdele van die 

Ryk, die territorieë, wat die Rykstande en also die Ryksdag en de Ryks
geregshof konstitueer, maar ook elk vir sigself binne die raamwerk 
van die Ryk selfstandige staatsgesag uitoefen. Inwendig vertoon hierdie 
ryksdele 'n taamlik absolutistiese gesagskonsentrasie min of meer soos 
die groter territoriale koninkryke buite die Ryk, behalwe in so ver die 
feudalisasie ook hier nog bly voortwoeker, in die standelike vorme van 
ridderskap, burgeryen geestelikheid, wat veral die geval was in die 
kleinere vorstedomme, en ten opsigte van die Rykstede en die Ryks
ridderskap. Die grotere vorstedomme waar die ges ag met sukses ge
konsentreer is, het dan ook tot betreklike bloei gekom as feitlik self-
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standige state, veral daar waar die gesagskonsentrasie merkbaar ge
motiveer was deur 'n religieus gefundeerde welvaartspolitiek. Insover 
as die strewe van hier die state ook was 'n ingrypende hervorming 
van reg en sede, moes noodwendig ook die kerklike reëling wat destyds 
so 'n beheersende invloed gehad het op regsorde en openbare sede 
of sedeloosheid, ter hand geneem word. 

Dit bring ons op die mislukking van die M. Eeuse eenheidsorgani
sasie ook op kerklike gebied. Die gevestigde kerk van die pousdom 
het as sodanig sy ges ag verloor; die pousdom was aan die begin 
van die 16e eeu grotendeels 'n Italiaanse staatsgesag wat die kerklike 
organisasie gebruik het om inkomste te verkry uit die hele Europa. 
Die eigelike kerkbestuur het allerweë oorgegaan in die hande van die 
staat reeds voor die reformasie. Trouens die nuwe staat kon sy wêreld
like hervormingsroeping nie vervul sonder herreëIing van die kerklike 
lewe nie; daarvoor het die kerk destyds te diep ingegryp in die ganse 
openbare lewe. 37 ) 

Dit is hier nou nie nodig om die kerklike Reformasie self te beskryf 
nie; wel is dit nodig om daarop te wys dat aan die begin van die 
16e eeu oral in Europa die staat reeds opgetree het as kerkorganisator. 

Hierdie wending is veral merkbaar vanaf die 15e eeu. Die Spaanse 
konkordaat van die Pous gee aan die Monargie die nominasie-reg tot 
biskopsetels en die toestemmingsreg tot afkondiging van pouslike 
dekrete. Die Franse konkordaat van 1516 gee desgelyks aan die 
monargie die benoemingsreg tot bisdom me en belastingreg ook teen oor 
die geestelikheid en beperk die geestelike regspraak met inruiming van 
appèlreg na die koning. In Engeland was die posiesie van die koning 
nog sterker, soos genoegsaam bekend is. In Duitsland het die Weense 
konkordaat van 1448 wel die pouslike ges ag nog sterk gehandhaaf, 
maar in enkele territorieë het die vorste in dieselfde rigting gevorder 
as in Frankryk die geval was. Hierdie tendens is versterk deur die 
Reformasie en beseël deur die Augsburgse godsdiensvrede van 1555. 
Ook in Switserland onder ZWINGLI se invloed het die staats rade in 
saamwerking met die predikante die kerklike ges ag uitgeoefen. Ook 
elders was die toestand nie veel anders nie. Alleen Italië het die las 
bly tors tot sy eie skade van die Middel-Eeuse kerklike kolos, soos 
Duitsland ondergegaan het aan die staatkundige erfenis van die 
Middel-Eeue. 38 ) 
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Die les van hierdie geskiedenis was dus hoofsaaklik die volgende: 
dat die samelewingsorde vereis het konsentrasie van die staatsgesag 
as 'n publiek-regtelike in onderskeiding van privaatregtelike bevoegd
heid, m. a. w. as 'n amptelike eenheidsgesag wat nie soos eiendom 
in stukke verdeel kan word nie, en wel konsentrasie in een ampsdraer 
hetsy as persoon of kollege - vandaar die soewereiniteitsteorie; dat 
hierdie gesag nie beliggaam kon word in een wêreldmonarg, hetsy as 
pous of keiser nie; maar dat dit sowel in sy maatskaplike as in sy 
kerklike aspek moes berus op 'n hegter eenheid, by voorkeur van 
nasionale aard. Hierdie les het KALVYN terdeë ter harte geneem, met 
die vers kil dat hy desnieteenstaande selfstandigheid aan die kerk ver
seker het, soos reeds aangetoon. 

B. Die nuwe Staatsorganisasie. 
1. Die territoriaal-nasionale monargie. 
Die nuwe staatsorganisasie, wat in die sestiende eeu reeds OOf

heerschend was, het bedoel en wel bewustlik om die in die Middel-Eeue 
verspreide gesag van die Romeinse kei ser weer te konsentreer in een 
soewerein, as beheerser van die ganse staatkundige regsbevoegdheid. 
Maar dit is reeds besef dat ná die Middel-Eeuse volksregtelike ver
veelvoudiging van die ges ag die enigste vaste fondament vir so 'n 
konsentrasie volksmatig of nasionaal beperk moet wees. Die draer 
van hierdie gedagte was die nuwe monargie met sy Romeins-regtelik 
gevormde raadgewers. Die wordingsgeskiedenis van hierdie staats
vorm, op voorgang van die Normandiese Dinastie in Suid-Italië en 
veral in Engeland sedert die 12e eeu, hoef nie beskryf te word nie. 
Dis genoeg om daarop te wys dat die nuwe monargie uit die feudale 
verband ontwikkel het deur die geleidelike vervanging van feudale 
Raadsmanne deur burgerlike-deskundige amptenare wat alleen aan 
die koning verantwoordelik was, en van selfstandige plaaslike ower
heidsgesag deur die ampsplig van koninkIike deputate, veral ten op
sigte van reg spraak en belastinge, insluitende krygsdiens. Deur hierdie 
middels het die monargie homself geleidelik losgemaak van regtelike 
beperkinge in regsorde, regspraak en administrasie wat nie deur sy 
besluit verwyder kon word nie. Aldus het hy die vermoë gekry om 
regsorde en bestuur te konsentreer en van uit 'n nasionale of dinastiese 
eenheidsgesigspunt te dinamiseer. Daar was wel in die 14e eeu 'n 
agteruitgang, maar vanaf die 15e eeu nader hierdie ontwikkeling 
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vinnig sy afsluiting veral in Bourgondië, Engeland, Spanje en met 
name in Frankryk. 

Dit het plaasgevind eerstens in die begin met konsolidasie van die 
ondergeskikte feudale magte in stande-vergaderinge wat bedoel was 
om die koning se planne gesaamlik goed te keur ter vervanging van 
moeisame onderhandeling met die afsonderlike heerskappe, en einde
lik deur veronagsaming van die stande, toe die koning hom daarvoor 
sterk genoeg gevoel het; twedens deur ontkenning van keiserlike opper
ges ag en deur vrywillige of afgedwonge ooreenkomste met die pous. 
Dat hierby geweld, bedrog, lis en eiebaat 'n groot rol gespeel het, 
is wel begryplik in so 'n wartoestand. Maar dat die monargie 'n emi
nente regsbelang verteenwoordig het, blyk daaruit dat hy kragtige 
ondersteuning ontvang van alle kringe wat besef het dat die tyd sowel 
regsekerheid vereis het as 'n middel om die vastgeroeste regsvorme van 
die Middel-Eeue in beweging te kry in 'n bepaalde rigting. Daar moes 
een gesag wees wat in samelewingsake ten slotte die deurslag kon 
gee, met formele regskrag, naamlik vir sover regseenheid as nodig 
gevoel is in bepaalde geb ie de. Daarom mog daar geen versetsreg wees 
teen koninklike bevele, veral vir die pouslike kerkverteenwoordigers nie . 

So 'n besef is ten sterkste bevorder deur buitelandse oorlogsgevaar 
en deur die vroegkapitalistiese ontwikkeling, wat om nasionale aaneen
sluiting geroep het, na buite en binne respektiewelik, wat veral in 
Frankryk die geval was. Daarom kry die Franse koning al spoedig 
die staatsraad met insluiting van die regterlike "parlement" onder sy 
mag en selfs die lokale heerskappe onder sy kontrole deur sy "lieute
nants", om nie te vergeet sy verowering van die reg om hoofbelasting 
te hef sonder bewilliging van die stande nie, waar deur hy die be
skikking gekry het oor huurtroepe en artillerie. Sy ges ag oor die kerk
Iike organisasie het ons reeds vermeld. 

Selfs die Franse monargie was egter nog beperk in sy absolutisme, 
nie alleen deur feitlike magsverhoudinge nie, maar ook deur sekere 
sogenaamde "Iois fondamentales" , naamlik: 

1. Reëls insake die erfopvolging tot die kroon, o. a. die lex salica 
en mis kien ook die regentskap van prinse van die bloed. 

2. Die onvervreemdbaarheid van die kroon en grotendeels ook van 
die kroon-domein. 

3. Die verpIigting van die koning tot openbare belydenis van die 
katoIieke godsdiens. 
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4. Die reël dat wysiging van die konstitusie van die koninkryk 
alleen wettig was met toestemming van die stande. 39) 

2. Die federatiewe Stadsrepubliek. 
Sedert die twaalfde eeu ontwikkel daar ook uit die feudale verband 

van die Middel-Eeuse eenheidsorganisasie 'n ander moderne organi
sasievorm, naamlik die laat-Middel-Eeuse stads republiek. Sy grondslag 
is egter anders, en wel nie die militêre leierskap onder die feudale leen

here nie, maar die ekonomiese belangegemeenskap van vrygeworde 
leenmanne en horiges. Die organisasie is hier nie van die aanvang 

publiek-regtelik nie, maar veeleer privaat-regtelik, 'n genootskap of 
kompanjie van gilde-hoofde, wat gesaamlik 'n bestuursraad daarstel. 

Die bestuur is dus kollegiaal en elektief en gebonde aan 'n ooreen
gekome opdrag. As mettertyd vanaf Italië tot in die Donau- en Ryndal 

hierdie genootskappe stedelik en staatIik ontwikkel, dan vind ons al 
dadelik die verskynsel dat hulle ook onderling streeksgewys deur 
verbondsluiting hul verkreë of verlangde regte bevorder. So herleef 

in die Westerse wêreld die stedelike demokrasie, maar nou veral op 
'n federatiewe en representatiewe basis. In sigself reeds is die stadstaat 

'n bond van gildes en wapenbroederskappe en ook onderling vorm die 
stadstate min of meer vaste bonde, wat deurgaans deur verteen

woordigers, dus elektief-aristokraties, bestuur word. 
Geleidelik vorm die stadsrepubliek also 'n eie staatkundige kon soli

dasie-sentrum veral met die oog op beskerming van handelsbelange, 
wel op kleiner skaal as die monargie, maar in sy kring meer effektief 
en ingrypend. En selfs tree hierdie nuwe staatsorganisasie ook op 

met die soewereiniteitspretensie - civitas superiorem non recognos
eens -net soos die monargie. In tenminste een geval het die stedebond 
selfs 'n nasionale omvang bereik en werklik tydelik 'n soewereine 
staatsverband gevorm, naamlik in Switserland: die Italiaanse en Duitse 

bonde daarenteen kon nie heeltemal loskom van die Welfe-Ghibellyne
konneksie met die oueenheidsorganisasie nie of moes swig voor die 
monargale inlywingsdrang. Die Switserse Bond of Eidgenossenschaft 
ontwikkel selfstandig uit die Duitse Ryk sedert 1291 en sluit eindelik 
in: Sehwyz, Uri, Unterwalden, Lucerne, Zürich, Bern, Zug, Glarus, 

Appenzell, Solothurn, Basle en Sehaffhausen. By hierdie bondgenoot
skap sluit indirek eindelik ook Genève aan deur 'n aparte verbond met 

Bern. 
By Genève moet ons meer breedvoerig stilstaan. Hierdie stad was 
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oorspronklik 'n biskoplike leen. Vanaf 1285 egter besit dit 'n burger
like bestuur wat in 1309 erken is deur die biskop en 'n grondwet van 
hom ontvang het in 1387. As commune jurée verkry die burgery also 
veral die reg op uitoefening van strafregspraak oor sy lede en van 
poliesie-toesig oor die stad. Die burgerlike bestuur is toevertrou aan 
vier syndics wat jaarliks gekies is deur die algemene Burgerraad 
of vergadering van gesinshoofde op benoeming deur die kleiner des
gelyks gekose Rade waarmee die syndics moes saamwerk, ln.1. die 
Kleine Raad (ongeveer 30 lede) en later die Tweehonderd. 

Die stadsbestuur werk saam met die biskop en gesaamlik reël hulle 
die kerklike lewe en die openbare sedes van uit die destydse Christelike 
gesigspunt, sowel as die meer wêreldlike belange. Hierby sou ons die 
bis kop kan beskou as die nominale staats- en kerkhoof, die Kleine 
Raad as die uitvoerende gesag bygestaan deur 'n afsonderlike Reg
bank sedert 1529, en die groter Rade as wetgewers en kiesliggame 
vir die staatsbestuur, maar altyd op voordrag ·van die Kleine Raad 
insluitende die Syndics. Laasgenoemdes is deurgaans gebind aan wet
like opdrag en is jaarliks verantwoording verskuldig aan die kiesers. 
Selfs die biskop het 'n beperkte opdrag. Desnieteenstaande is die 
bestuur Spartaans gestreng veralomdat Genève steeds van alle kante 
op selfverdediging voorbereid moes wees. 

Selfs met sy eie biskop, wat by sy ampseed steeds verplig was tot 
eerbiediging van die stad se regte, en met die wêreldlike sekundus 
van die biskop, naamlik die graaf, het Genève in stryd gekom, veral 
omdat die bis kop nie meer volgens reg gekies is deur die kanunnike 
van die bisdom nie, maar 'n kreatuur geword het van die pous en die 
hertog van Savoje, wat as graaf opgetree het. Die gevolg was dat die 
syndics as burgerlike owerheid, teenoor wie biskop en graaf hul amps
ede aItyd moes aflê, die regte van hul burgery gewapenderhand moes 
beveg op die Savooise mag wat biskop en graaf beheers het en ontrou 
gem aak het aan hul ede. Met die hulp van Bern het Genève soveel 
sukses, dat op 7 Aug. 1536 by verdrag bepaal is dat die Geneefse 
burgery die regte van biskop en graaf sou oorneem en dus soewereine 
ges ag kry oor die stadsgebied, onderworpe aan die susereiniteit van 
Bern. Intussen was reeds op 21 Mei 1536 deur die burgery die Gere
formeerde godsdiens as staatsreligie aanvaar en tegelyk besluit tot 
verpligte openbare onderwys. Maar voorlopig was die verwarring groot 
deur die sedelike verwildering, Roomse reaksiesug, Bernse bemoeiing 
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en kerklike magteloosheid van die reformatoriese strewe teenoor die 
Geneefse staatsoorheersing. In hierdie posiesie het KALVYN dan in
gegryp met sy kerkorde en selfstandige kerklike tug, waardeur ook 
die politieke selfstandigheid van Genève teenoor Bern verseker is. Die 
Geneefse sede-poliesie is nie van KALVYN afkomstig nie: dit was alge
meen in die Duits-Switserse stede en gebruiklik in Genève al baie 
jare lang: KALVYN het alleen die bestaande sedepoliesie hervorm en 
indirek verkerklik. Verder het Genève onder sy invloed nog 'n meer 
internasionale karakter gekry as wat dit tevore reeds had. Origens het 
KALVYN nie veel verandering tweeggebring in Genève se bestuur nie, 
behalwe dan die een groot feit van die verselfstandiging van die kerk
bestuur. 40) 

In teenstelling tot die outokratiese tendens van die monargie vind 
ons in die stadstaat dus, wat ek sou wil noem, 'n nomokratiese ont
wikkeling van die organisasie; d. w. s. vanweë sy veelhoofdigheid was 
hy noodwendig verdragmatig en wetmatig, kortom konstitusioneel be
perk in gesagsvoering. 

Teenoor hierdie twee staatsvorme kom KALVYN nou te staan as hy 
hom sou afwend van die afgeleefde Middel-Eeuse eenheidsorganisasie 
en in die ontwikkelingsrigting van sy tyd sou soek na 'n toekomstige 
staatkudige konsolidasie-vorm. Van die twee was die eerste blykbaar 
die oorheersende en vir hom ook die histories-vaderlandse vorm; die 
twede egter die meer beheersbare en die van sy geestelike vaderland. 
Sonder twyfel het hy aItwee aanvaar as van Godsweë en vanweë die 
reg gesaghebbend en ten sterkste het hy ten opsigte van beide alle 
gewelddadige verset afgekeur en selfs aktiewe eerbied vir beide ge
vorder. Maar daarteenoor het hy algaande duideliker besef dat die 
monargale staat deur sy groeiende outokrasie en sy Machiavellisme 
moes lei tot skending van die majesteit van God en verkragting van 
natuurIike en verkreë volksregte. In besonder het dit geblyk dat van 
die monarge van Europa weinig te wagte was vir die bevordering van 
die suiwer Evangeliese kerkhervorming. Sowel die goddelike reg as 
die natuurreg en positiewe reg was in gevaar teenoor die haatIike 
vorstelike leus: legibus solutus! Sekerlik was dit 'n geregte straf van 
God vir die bedorwe volkerelewe, wat geduldig verdra moes word, wat 
ook alleen deur God opgehef kon word; maar desnieteenstaande was 
dit 'n pynlike hindernis vir die verwesenliking van Gods gebod in die 
samelewing. 

i· 
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Daarteenoor was die stadstaat 'n benadering van die Kalvynse 
ideaal soos gegrond op sy religieuse grondbeginsels, insover as hier 
die majesteit van God bo die verdeelde staatsgesag te beter kon uit
blink en daardie staats ges ag self beperk was in tyd en opdrag en 
verantwoordelik teenoor die burger-onderdane. Hier is dus weinig 
gevaar vir tirannie, deur die aristokratiese leiding egter ook nie 'n 

besondere gevaar vir anargie nie. 
Hier was geleentheid om deur volksinvloed die staatsbestuur te 

kontroleer en te inspireer, geleentheid vir verwesenliking van die god de
Iike reg en die natuurregtelike billikheid; maar hier was ook die positief 
gevormde reg betreklik veilig, aangesien alle gesag aan die positiewe 
reg gebonde was, altans alle gesag van indiwiduele persone. Hier was 
ook wel 'n soewerein, 'n bes kikker oor die positiewe reg; maar hierdie 
soewerein, indien formeel-juridies ook noodwendig legibus solutus, kon 
moeilik materieel daardie formele bevoegdheid uitbuit; omdat die 
soewerein hier self nie 'n persoonlike wilsmag was nie, maar 'n bo
persoonlike wetmatige verband van persone en kolleges. 

So 'n organisasie-vorm nou kon ook federatief uitgebrei word, soos 
geblyk het sowel op staatkundige as kerklike gebied en op kerklike 
gebied nogal in die absolutistiese Frankryk self. Dit sou seker '11 

begeerlike uitkoms wees, as die federatiewe republiek ingeënt kOIl 
word in die sentraliseerende monargie om laasgenoemde ook konsti
tusioneel te bind, soos feitlik gebeur het op beperkte skaal met Genève 
self in die tyd toe die stad nog onderworpe was aan sy prins-biskop 
en wel deurdat die burgerlike owerheid - die syndics - opgetree het 
ter verdediging van die volksregte teen die oppergesag. Is ook nie op 
daardie manier die tirannie van die Spartaanse monargie gefnuik deur 
die efore, van die Romeinse konsulaat deur die volkstribune nie ? Alleen 
moes gevind word vir hierdie doel, om die gevaar van die monargie te 
temper, 'n positief-regtelike ampsgesag met staatkundige bevoegdheid 
ook teenoor die hoë owerheid, 'n ampsgesag wat ook van Godsweë 
onskendbaar sou wees en tog nie onderhewig aan die magsbelustheid 
van die monargie nie, omdat dit naamlik meer beperk van gebied en 
meer intiem verbonde met die plaaslike volkslewe in sy korporatiewe 
groepering sou wees. So 'n ges ag sou gebruik kan word om die ver
wesenliking van die regsgebod af te dwing selfs van die monargie, 
sonder rewolusionêre skending van laas genoemde se gesag. Uit so 'n 
by KALVYN gedeeltelik onderstelde en gedeeltelik werklik aanwysbare 
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redeneertrant sou verklaarbaar wees dat hy 'n dergelike instelling sou 
aangryp as Godgegewe middel ter hervorming en dat hy die plig van 
dergelike ampsdraers om hul besondere ampsbevoegdheid gewetens
getrou te volvoer, ten strengste sou beklemtoon. So 'n instelling nou 
was volgens KALVYN destyds positief-regtelik gegewe in die stande
organisasie, waaroor ons nou kortliks wil handel. 

C. Die stande-organisasie. 
Ook hierdie staatkundige vorm was 'n ontwikkeling uit die feuda

lisme wat daaruit voortgebring is deur die monargie met gebruikmaking 
veral van die stedelike verteenwoordigers. Dit was bedoel om die ryk 
en veral die kapitaalkragtige deel van die ryk te konsolideer op korpo
ratiewe grondslag ter saamwerking met die vors, om die verbrokkelde 
feudale magte saam te vat vir politieke koöperasie onder leiding van 
die monarg. Sodanige koöperasie het die stande egter verleen nie uit 
goeie wil nie, maar noodgedwonge of teen behoorlike vergoeding in 
die vorm van privileges en sekere kontrole-regte oor die monargale 
bestuur. Hierdie ontwikkeling het in die 14e eeu selfs so ver gegaan 
dat die geïnkorporeerde stande self as state binne die ryk begin optree 
het, sodat die verskillende vorste alle mag moes inspan om die stande
like kompetiesie te beteuel. Dit het dan ook geluk in die meer westelike 
en vooruitstrewende monargieë, hetsy deur inskakeling van die stallde 
onder die vorstelike eenheidsbestuur of deur hulle uitskakeling uit 
staatkundige aangeleenthede, die eerste b.v. in Engeland, die twedE: 
met name in Frankryk. Aan die begin van die 16e eeu was die stande
organisasie in die Westerse monargieë dan ook in uiters prekêre po
siesie, bedreig met 'n ewe roemlose politieke dood as die univrsele 
Keiserryk en Pousdom. Op hierdie punt egter het KALVYN en sy volge
linge hulle gewig by die stande-organisasie in die skaal gegooi -
met verrassende gevolge! 

Die klassieke land van die standelike ontwikkeling was Engeland, 
omdat hier die hoogs ontwikkelde vorstelike absolutisme gestuit het 
teen die bondgenootskaplike optrede van die hoë kroonvasalIe en die 
geestelikheid ten bate ook van die kleinvasalIe en die stadsburgerye. 
Die gevolg was Magna Charta van 1215 wat aan die Lords Spiritual 
and Temporal optredende als kuratore van die ganse Engelse kerk en 
ryk verseker die korporatiewe regte van wetgewing, regspraak en be
lasting-bewilliging, en aan elke vrye burger onskendbaarheid in vry-
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heid, eiendom en lewe, behalwe per legale iudicium parium suorum 
vel per legem terrae, met sanksionering van beide soorte regte deur 
die staatsregtelike versetsbevoegdheid van die stande. Sedert 1625 
word die stande nog meer volksverteenwoordigend deurdat behalwe die 
Baronne en Prelate ook toegelaat is afgevaardigdes van Ridders en 
Stede. Hierdie vier stande is van ongeveer 1300 saamgevat in die 
bekende twee huise van Lords en Commons, met die oog respektiewelik 
veral op reg spraak en belastingbewilliging. 

Hier het ons dus positief staatsregtelik, en nie gebaseer op natuur
regtelike teorieë van volksoewereiniteit nie, die kiem van die moderne 
konstitusionele staat waarin die antieke monargie voortIewe met regs
beperking en die klassieke politargie met representatiwe organisasie 
en wel beide verenig deur die volksverteenwoordiging wat voortgekom 
het uit die Middel-Eeuse feudalisme. Maar die nuwe staat was hier 
nog slegs in kiem aanwesig of liewer die komponente van sy wording 
was nog tweevoudig en selfs drie- en meervoudig met mekaar in 
botsing; en wat meer is, oral in die Weste het die Romeins-regtelike 
monargisme die oorhand verkry sedert die latere 14e eeu in die onder
linge stryd van koning, kerk, adel, stede en boere. In Frankryk veral 
was sy oorwinning beslis sedert die invoering van die direkte konink
like hoofbelasting op burgers en boere in 1438, op voorwaarde dat die 
beide hoër stande belastingvry sal wees. Selfs die konsiliêre beweging 
het nieteenstaande sy parlementaristies-universele volksoewereiniteits
leer (of juis daarom) op 'n mislukking uitgeloop. Ook die pousdom 
het destyds in 'n wêreldlike despotisme ontaard en allerweë is Wes
Europa bedreig deur 'n beginsellose monargistiese of oligargiese poli
politiek van raison d'état, terwyl andersyds die anargie gegroei het 
onder die invloed van renaissance, sektarisme en vroeg-kapitalisme. 
In Engeland, Bourgondië, Frankryk en Spanje word egter orde ge
handhaaf deur die geslote nasionaal-absolutistiese grootstaat vanaf die 
15eeeu, totdat KAREL V hierdie nuwe staatsvorm probeer aanwend 
om die Middel-Eeuse universalisme despoties te laat herlewe. 

In hierdie donkere tyd vir vryheid en reg het egter nog byna oral 
oorgebly die reste van die standegesag, as 'n verdwynende bolwerk 
teen die absolutisme, met die verdragmatig erkende bevoegdhede van 
belastingbewilliging en invloed op die saamstelling van die vorstelike 
hofraad, met waarborge vir onpartydige regspraak, en teen eensydige 
muntverslegtering, asook teen vervreemding van gebiedsdele en een-
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sydige bevoegdheid wat nog enigsins remmend gewerk het, waar dit 
nie soos in Frankryk reeds prysgegee was nie. Besonder belangryk was 
die sanksie wat nog veelal aan al die genoemde bevoegdhede verbind 
was, naamlik die erkende reg van die stande om verset te oefen teen 
die skending van verkreë stande-regte deur die koning. Dit veral kon 
as middel dien om die despotisme te vervang deur 'n meer konstitusio
nele regeringsvorm, as naamlik die stande-organisasie geïnspireer kon 
word met nuwe lewe en die eenheidsdoel van volksverteenwoordiging 
in plaas van seksionele bevoordeling, wat die stande in Frankryk ver
lam het. 

'n Dergelike reg het nog bestaan in baie lande, b.v. Hongarye, 
Aragon, Pole, Swede, Denemarke, Engeland, Brabant, Beiere en ander 
Duitse territorieë, ens. 

Hierdie reg het selfs die staatsregtelike onderdaneplig soms op
gehef in geval van regmatige verset en het ook aktiewe vers et gemag
tig onder sekere voorwaardes in bepaalde gevalIe. Die strekking van 
hierdie reg was om die regmatigheid van die staatsbestuur te ver
seker en die uitoefening van die reg is mettertyd in sterke mate gedra 
deur die idee dat die stande nie soseer selfstandige publiek-regtelike 
korporasies is nie as wel verteenwoordigingsorgane vir die juridiese en 
staatkundige belange van Land en Volk. Hierdie idee het ook be rus op 
die positief-regtelike erkenning wat ons soms vind dat ook die volks
Iede as sodanig (en nie alleen die stande nie) regte het teenoor die 
staatsgesag wat deur die stande bes kerm moet word. Dat selfs die 
Romeins-regtelike en die natuurregtelike volksbegrip hierby invloed 
gehad het asook die Bybelse en Germaanse volksbesef kan nie be
twyfel word nie. Maar die volk van die standestaat as sodanig het 
geen aandeel in of aanspraak op die staatsbestuur in aktiewe sin gehad 
nie; polities kon positief-regtelik alleen die stande optree, wat self
standig in hul bevoegdheid was teenoor die volk en die vors, as hulle 
naamlik nie deputate was van republikeinse gemeenskappe soos in die 
geval van die stede nie. Ten onregte is hulle dus onder die invloed 
van die destydse humanisme beskryf as efore en tribune, want laas
genoemdes was inderdaad volksdeputate vir regsbeskerming, terwyl 
die stande eers sekundêr volksvoogde geword het. 

Belangrik was ook die invloed van die natuurregtelike kontrak
gedagte (pacturn subiectionis) waarvoor grond gegee was in die feit 
dat in sommige state die erkenning van die vors deur die stande ge-

A. St. 3-m. VI 28 
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stel is as voorwaardelik op sy belofte tot regsbeskerming deur amps
eed by sy koning. 

Die kontrakgedagte kon op sichself al sonder uitdruklike bepaling 
lei tot die konklusie dat die onderdaneverhouding opgehef word by 
regskending en dus kontrakbreuk by die vors. Dit het veral geklem by 
die nog bestaande elektiewe monargieë met hul Verkiesingsvoor
waardes (Wahlkapitulation) waarby soms ook positief-regtelik die 
geregtigheid van God ten grondslag gelê is, b.v. in die Duitse Ryk 
en by die voorwaardelike erfhuldiging in Aragon. So het die destydse 
staatsreg dus in monargie twee selfstandige eweseer staatsregtelike 
bevoegdhede erken, nl. die vorstelike maiestas en die standelike liber
tas, en die staatsbestuur het teoreties nog berus op harmoniese samé
werking van beide volgens die maatstaf van reg en geregtigheid. 41) 

Maar die stande was vinnig op die afdraende in die Westerse monar
gie, nie alleen weens tydsomstandighede nie, maar ook besonderlik 
weens die spesiale goddelike sanksie van. die monargie wat hy geëerf 
het uit die Romeinse en die Roomse reg en wat versterk is deur die 
Reformasie. Dis KALVYN en die Kalvinisme wat die stande gered het 
en vrugbaar gemaak het vir die ontwikkeling van die konstitusionele 
staat deur ook aan die standelike reg 'n goddelike basis en selfs 'n 
religieuse verpligting te gee. De stryd was bitter en sou waarskynlik 
vrugteloos gewees het, as die stande verder nie gesteun was deur die 
ander Kalvynse beginsel nie, naam lik die selfstandige goddelike reg 
van die kerklik-institutêre gesag. Dit is immers die Kalvinistiese kerk 
wat die toekomstige stande-verteenwoordigers geskool het in self
regeering en gestaal het tot onverbiddelike regshandhawing. In 'n 
sekere sin is tereg later gesê: "New Presbyter is but old Priest writ 
large" - met hierdie verskil o. a. dat die Presbyter anders as die 
Priest volgens KALVYN as sodanig bloot kerklike bevoegdheid besit 
het. Ook in sy selektiewe en hervormende werking, dus op die staats
praktyk van die tyd is die leer van KALVYN beheers deur sy Gods
geloof. Laat ons dan nou sy leer ondersoek teen die agtergrond van die 
destydse wetens kap, om te sien waarom juis hy die moderne staat 
gefundeer het. 
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HOOFDSTUK IV. 

Wetenskap van die tyd. 

Die plan van hierdie hoofstuk is deur drie oorweginge bepaal, 
naamlik ten eerste dat die wetenskap as geheel behandel moet word, 

maar altyd in verband met die staatsteorie; ten twede dat die klassifi
kasie-beginsel hoofsaaklik ontleen moet word aan die Godsleer; en 
ten derde dat die tydswetenskap beperk kan word tot die Westers
Christelike, hoewel ook die klassieke wetens kap nog krachtig nagewerk 
het vanweë die humanisme. Die klassieke wetenskap kon egter alleen 
formele betekenis hê vir KALVYN, omdat sy Godsbegrip so radikaal 
anders was, en in hul formele betekenis was die klassieke leersteIlinge 
voldoende verteenwoordig in die eigelike tydswetenskap. Ons sal egter 
die klassieke teorie kortIiks memoreer ter inleiding. Die Godsleer is in 
hierdie verband beslissend vir seleksie en klassifikasie, omdat by 
KALVYN die Godsleer, soos aangetoon, beslissend deurwerk in alle 
onderdele van sy sisteem, en sy houding teenoor ander denkers dus 
deur hul Godsleer bepaal moes gewees het: PLATO is vir hom b.v. 
'n "pauvre payen!" Maar zelfs in verband met alle wetenskap durf 
ons die stelling waag dat die Godsbegrip bewus of onbewus algemeen 
sisteemvormend werk, veral natuurlik in die sogenaamde geestes
wetenskappe. 

A. Die klassieke teorie. 
Die gemeenskaplike kenmerk van die klassieke wetenskap van 

Kalvinistiese standpunt is sy oorbrugging van die grens tussen God en 
die wêreld deur sy tiepiese begrippe natuur en rede: God immers is 
natuur in die sin van werklikheidsboustof (naturalisme) of werkIik
heidsmodel (supernaturalisme) en God is suiwere rede. Die natuur
like, hoe ook al opgevat, is dus goddelik as staande teenoor die 
skyn-natuur of empiriese werkIikheid, en die menslike rede is as 
sodanig ook goddelik. 

Die gevolg van hierdie beskouing is steeds dat een of ander element 
van die werklikheid wat meer intiem met die godheid verbind is, ver
goddelik word en dus die tendens vertoon om sigself te verabsoluteer, 
om 'n absolute normgesag te ontwikkel. Op die menslike lewe toe-
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gepas, word also nie alleen die menslike rede verabsoluteer nie, maar 
ook die indiwiduele menslike persoon of die menslike lewensverband 
en veral die staat as volkome gemeenskap. Hoe die keuse uitval, 
hang af van die betrokke denker of skool se besondere godsbegrip. 
Word die godheid opgevat as 'n aggregaat van indiwiduele atome, dan 
kry ons verabsolutering van die geïsoleerde indiwidu in aggregaat
toestand, aItans van nature, wat dan weer kan oorgaan in verabsolu
tering van die kunsmatige kontraktuele aggregaat wat staat genoem 
word. Dit is min of meer die naturalisties-sofistiese teorie. Word die 
godheid daarenteen opgevat as 'n model-eenheid, 'n redelike geheel, 
dan word die verbandseenheid verabsoluteer van nature, die staat 
naamlik as organiese lewenseenheid -die Sokraties-Platoniese teorie. 
As dan in die verdere ontwikkeling by PLATO, ARISTOTELES, die Stoa, 
ens., die redelike sisteem-godheid meer geïndiwidualiseer en selfs byna 
verpersoonlik word, dan verloor geleidelik die staat sy absolute gesag 
om eers gerelativeer te word in 'n gesagshiërargie saam met ander 
verbandsvorme, soos by ARISTOTELES, en eindelik vervang te word 
deur 'n suiwer indiwidualistiese rasionalisme of 'n meer ideële verband 

van ideale indiwidue, de kosmopolitiese gedagte. 
Tenslotte bly as neerslag van die ganse antiek-heidense teorie ten 

opsigte van die staat twee teenstrydige beginsels bestaan in die 
Romeinse Ryk, naamlik die universeel-goddelike gesag van die Keiser 
as mensheidshoof en daarnaas die universeel-goddelike gesag van die 
Romeinse reg as ratio scripta. Die twee is op 'n manier met mekaar 
versoen deurdat die keiser se gesag opgevat is as publiekregtelik en 
die reg se ges ag as privaatregtelik. Op die eerste gebied het die reg 
dan eigelik geen ges ag behalwe met die keiser se goeie wil nie; op 
die twede gebied het die keiser se wil geen ges ag behalwe in die vorme 
van die reg nie. Verder was daar natuurlik die lex regia wat die 
keiserlike gesag fundeer op die aggregaatgesag van die indiwiduele 
reg in die regsvorm van die populus Romanus. Feitlik is egter op 
regsgebied twee afsonderlike soewereine erken, naamlik die keiser en 
die pater familias, en die twede was absoluut-gesaghebbend oor sy 
gebied, soos dit afgebaken was deur die keiser, wat absoluut-gesag
hebbend was oor die ganse menslike samelewing. 

Dit is hierdie magsindiwidualisme op sosiale gebied wat die weg
sterwende heidense oudheid laat hunker het na 'n Godsopenbaring 
waardeur die aardse absolutisme opgehef sou word; en na 'n absolute 
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goddelike natuurreg wat vryheid en gelykheid sou waarborg, anders 
as die relatiewe natuurreg, wat blykbaar alleen reg gee tot heer
skappy en geweldoefening vir dié wat mag verkry het, en waarvolgens 
die massa van die mense slawe was en onderdane, en eigelik net één 
vry. Immers die redelike vryheid van die Stoïese as keet en die Epiku
reïese lewensgenieter en die verskillende soort mistici, en hul indiwi
dualistiese anti-politiese toespitsing, was te yl om te vergoed vir die 
sosiale knegskap, wat selfs die filosofie nie meer kon ophef nie -
omdat dit vanweë sy gerelativeerde godsbegrip geen allesomvattende 
bo-persoonlike en bo-kosmiese normatiewe wêreldverband kon daar
stel, waardeur die onvermydelike oorgang van indiwidualisme tot 
staatsabsolutisme in die sosiale lewe kon afgeweer word nie. Immers 
daarvoor was vereis 'n Godsbegrip wat die absolute gesag suprakos
mies sou lokaliseer en niks mensliks of aards vergoddeIik nie. 

Dis begryplik dat hierdie filosofie vir KALVYN slegs formele be
tekenis kon gehad het, b.v. wat betref sy opvatting van gesag en 
wet en sy indeling van staatsvorme. Daarom en ook omdat hierdie 
formele invloed ook kon uitgegaan het van sy tydgenote en van die 
destydse humanistiese regswetenskap, hoef ons hierop nie verder in 
te gaan nie. Sodra die klassieke wetenskap egter beïnvloed is deur 
die Christelike leer van 'n supra-kosmiese Godheid en 'n bo-natuurlike 
genadewet, met sy belofte sowel vir die aardse as vir die toekomende 
lewe, het daardie wetenskap ook materiële betekenis gekry vir KALVYN. 

En ons weet dat dit in besondere mate die geval was met die Patris
tiek en veral die leer van AUGUSTINUS, waarby ons vereers nou sal 
stilstaan. 

B. Die patristiese teorie. 
Suiwer Christelik was hierdie teorie seker nie, aangesien die be

trokke denkers grotendeels ook deur die klassieke teorie gevorm is 
en nooit heeltemal daarvan losgekom het nie: die geestelike atmosfeer 
van die Romeinse Ryk waarin hulle opgegroei het, was nog oorwegend 
heidens. 'n Gevolg daarvan is dat hulle die goddeIike nog nie as 
absoluut suprakosmies handhaaf nie, dit nie as suiwere geloofsobjek 
en selfopenbaringsubjek aanvaar nie, maar dit min of meer rasio
naliseer as redelik en rede-objek, dus as onderhewig aan die rede
maatstaf en in sekere sin wesenseen met die mens. Vandaar die dogma
tiese stryd van die tyd b.v. oor die nature van Christus, oor die wils-
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vryheid, ens.. Selfs waar die norm en die saligheid geheel in die 
spirituele genade van God gefundeer is, is daardie genade tog in die 
kosmiese in ges kakel as 'n supra-naturele werklikheid wat openbaar 
word in die gnostiese of asketiese mense van diegeestelikheid, en as 
't ware sigbare vorm aanneem in die kerklike sakrament en instituut. 
Ook hier weer kry ons die meer indiwidualistiese rigting by die Dona
tistiese sektes b.v. en daarteenoor weer die meer institutêre organis
tiese rigtinge. Maar die goddelike instituut en sosiale verband van 
die patristiese teorie is nie die staat nie, maar dis die katolieke kerk. 
Die staat en sy reg, wat nog grotendeels heidens is, word gevoel as 
staande buite die kring van die genade, as nie supranatureel nie, 
maar bloot natuurlik, onder die sonde en die vloek, 'n geweld-heer
skappy, 'n duiwelsryk. Insover egter as die Skrif en die Christendom 
die staat erken het, is dit irrasioneel verbind aan die goddelike voor
sienigheid sonder nadere verband met die genade-terrein. 

Langsamerhand egter moes die Christendom meer aandag skenk 
aan staat en reg, insover as die Christendom vat gekry het ook in 
die hoër stande en die staat self meer simpatiek te staan gekom het 
teen oor die Christendom. Begryplikerwys moes toe teruggegaan word 
op die skepping en die sondeval om die staat positief te kan waardeer, 
immers die herskeppingsgenade het geen plek vir die staat gegee nie: 
Christus het tog self gesê dat sy koninkryk nie van hierdie wêreld 
is nie. Dit gee dan tweeërlei opvatting van die staat: op skeppings
grondslag naam lik moes die mensheid 'n organiese eenheid wees 
sonder heerskappy, geweld of ongelykheid. Dus daarop sou net 'n 
universele ideaal-staat geregtig wees. As sonde-straf egter sou die 
staat, soos destyds bekend, enigsins geregverdig kan word; maar 
daarmee sou hy eigelik weer waardeloos word vir die van sonde ver
loste Christenheid. Ook die reg sou tweërlei wees van Godsweë, 'n 
ideale oorspronklike reg wat deur die staat nie erken kan word nie; 
en 'n verslegterde sonde-beïnvloede reg, soos min of meer gehandhaaf 
in die Romeinse Ryk. Op dié manier sou die staat 'n (in elk geval) 
minderwaardige plek kan kry in die Christelike wêreld-beskouing, hoe
wel nie op genade-terrein nie; in die eigelik goddeIike genade-gesag 
sou hy nie kan deel nie; wel in die natuurIike gesag van die sonde
bedorwe skeppingsreëIing, wat hoewel van God afkomstig, tag van 
Hom in sekere sin losgeskeur of deur Hom oorgelaat was aan die bose. 

Dat hierdie soort beskouinge wat die staat in Christelike sin ge-
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naturaliseer en dus ontgoddelik het, tot 'n botsing moes lei in die 
praktyk met die KeiserkuItus, spreek vanself. Maar tog het die geeste
like affiniteit van die kerkvaders met die klassieke teorie en veral met 
sy formele rasionalisme hulle aan die ander kant laat soek na aan
sluiting by die fiIosofiese formuleringe. Dit is vergemaklik deur die 
betreklike vergoddeliking van die rede wat ook by die kerkvaders mee
gesp reek het, sodat ook vir hulle die naturalisering van die staat 
geneig het tot rasionalisering daarvan en dus tot betreklike vergodde
Iiking; of, meer indiwidualisties, aItans tot betreklike vergoddeliking 
van die ideale oorspronklike regsorde van die skeppingsnatuur. Veral 
was die aansluiting makIik by die rigting in die klassieke teorie wat 
meer vyandig gestaan het teenoor die empiriese staat, naamlik die 
mistiese en natuurregtelike rigtinge, en onder die laaste veral die Stoa, 
wat so belangrike invloed gehad het in die Romeinse staat en weten

skap. 
Selfs egter met oorname van die latere Stoïsynse leer van 'n dubbele 

natuurreg, 'n absolute en relatiewe, hoewel dit verbind is aan die 
skeppingsleer, het die staatsteorie in die ortodokse patristiek 'n vreemde 
element gebly, omdat dit nie gegrond was in die eigelike supra-natu
ralistiese norm-faktor, die genade, nie. Inderdaad was die patristiese 
teorie as geheel geen eenheid op Christelike grondslag nie, omdat die 
eigelike grond van hiel'die wetens kap nie 'n universele Godsleer was 
nie, maar die genade, en slegs sekundêr die redelike natuur wat van 
die Griekse teorie oorgeneem was. Die een beginsel het die kerk ge
fundeer en alles wat met die soteriologie saamhang; die twede die staat 
en wêreldlike lewe, as 'n minderwaardige aanhangsel, hoewel sommige 
meer fiIosofiese geeste nogal 'n hoë waarde hieraan toegeken het. Religi
eus het wel aan alles ten grondslag gelê die Christelike Godsgeloof, 
maar spekulatief of wetenskaplik was die eenheid, sover dit bestaan 

het, eerder klassiek-rasionalisties. 
Wesenlik geld dit selfs vir AUGUSTINUS, wat vereers, formeel onder 

Neo-Platoniese invloed, aan die patristiese teorie 'n Christelike een
heidsgrond gegee het in sy idee van die lex aeterna as ewige wêreld
wet, bepaal deur die soewereine wil van God, waarin die hoogste 
norm gegee was deur die verlossende genade-wet wat die kerk fundeer, 
en die laere norme deur die natuurlike wet. Spekulatief was die een
heidsband tussen hierdie heterogene elemente gelewer deur die Neo
Platoniese gedagte van emanasie van die werkIikheidsgronde traps-
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gewys uit die goddelike synsbron. Die staat kom dus te ruste op 'n 
laer trap van die lex aeterna, 'n f10uer afskaduwing van die goddeIike 
genade-wil, nader by die sonde, wat die sinneIikheidsgebied bevlek. 
Positiewe waarde en gesag kry die staat egter eers as dit die genade
sfeer dien deur ondersteuning van die Kerk. Die staat word dus onder
geskik gem aak aan die predestinatoriese genade-instituut, die kerk. 

Hierby moet ons daarop let dat, hoe intens-ChristeIik AUGUSTINUS 

ook geleef en gedink het, hoe voluntaristies hy ook die lex aeterna 
opgevat het en veral die genade-uitverkiesing daarin, hy tag nie ba 
die patristiese supranaturalisme uitgekom het nie. Daardeur is nie 
alleen sy grondbeginsel 'n spekulatiewe emanatistiese eenheid van 
goddelike en natuurlike nie, maar word sy genade-begrip kosmies ge
oriënteer, naamlik as of die genade empiries beliggaam is in die geeste
Iike mens en die geestelike genade-instituut. Die absolute soewereiniteit 
word dus oorgedra van God op die kerk en die kerklike sakrament, 
sodat 'n sekere menslike lewensvorm, naamlik die kerklike, vergoddelik 
word, absoluut normatief word vir die lewe. Daardeur kom daar 'n 
intra-kosmiese skeiding tussen genade en natuur, word die natuur 
feitlik ontgoddelik en die natuurlike lewensvorm as staat onderwerp 
aan die kerkgesag. Vandaar sy leuse: extra ecclesiam nulla salus! 
Vandaar ook sy opvatting van die staat as in sigself 'n regnum 
diaboli. Die Ryk van God word beperk tot die kerk. En selfs waar 
AUGUSTINUS meer spiritueel-misties van die genade dink, as 'n self
mededeling van God uit genade inwendig aan die indiwiduele siel, 
daar word tog weer daardie indiwidu se waarheidsinsig met goddelike 
gesag omklee en word hy as verligte siel goddelyk, die tiepe van die 
katolieke geestelike. So kon AUGUSTINUS as outoriteit geld sowel vir 
die skolastiek as vir die sektarisme. 

Die patristiese teorie as geheel is dus kerkisties-absolutisties; en 
insover die staat nog positief gewaardeer word, berus dit op die min 
of meer rasionele regsgrond van die natuurreg, veral wat die staatlike 
regsorde betref. 'n Christelike maatstaf egter vir hierdie natuurreg 
bestaan eigeIik nie, want wat redelik is en deur die Skrif veral in die 
Dekaloog geëis word, kan alleen die oorspronklike absolute natuur
reg konstitueer; die relatiewe natuurreg van die sondestaat, waarop 
die empiriese staat berus, kan moeilik Christelik bepaal word. Sy in
houd moet ontleen word aan die natuurlike deur ervaring geleide rede, 
m. a. w. die gangbare StoIese regs-filosofie omtrent die ius gentium 
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as staande teenoor die ius naturaie. In sover egter hierdie regsfiIosofie 
ook die staats reg self as onderskeie van sy regsorde in die natuurreg 

verdragmatig fundeer, die leer van oorspronklike Volksoewereiniteit, 
word dit deur die kerkvaders nie gevolg nie; hier verlaat hulle die 
rasionalistiese koers en slaan oor na die irrasionele Christelike voor

sienigheidsleer en genade-leer. Die staatsgesag as persoonlike mag 
van die keiser berus op die wilsbeskikking van God en kan 'n hoër 
wyding kry deur sigself in diens te stel van die kerklike genade
instituut. Geen natuurreg kan die keiserlike ges ag beperk of verset 

daarteen regverdig nie; alleen die genade-gesag, in die kerk beliggaam, 
sou aan die staatsgesag paal en perk .kan stel. Die staatsgesag is dus 
veeleer gebind aan die kerk as aan die wêreldlike reg. Die kerklike 
absolutisme voer dus ook tot 'n sekundêre staats-absolutisme. Die 

wêreldlike reg is te "wêrelds" om die goddelike keisergesag te beperk; 
daarvoor is alleen die hoër goddelike kerkgesag bevoeg. Die praktiese 
gevolg is dat die Keiser vergoddelik word deur die patronaat oor die 

kerk te aanvaar en in geestelike sake die oorgelewerde kerk reg te eer
biedig - die Bisantynse Caesaro-papie. In die Westerse kerk, waar 

die staat verbrokkel geraak het, lei hierdie teorie egter prakties tot die 
Pouslike Hiërokrasie. Die sogenaamde teokratiese element is voor
lopig sterker as die Christelik-natuurregtelike met sy neiging tot indi
widualisme of organisties-universele solidarisme. 

Hoe belangrik hierdie teorie nou al kerkhistories en kultuurhistories 
was, wetenskaplik is dit verward. Dit het wel die kerk georganiseer 
en aan die heidense Europa 'n dwang-opvoeding tot Christelikheid 

verskaf, maar soos TROEL TSCH tereg opmerk, "die christliehe Theorie 
des Naturrechts, in der sich das reine Naturrecht des Urstandes, das 
ganz entgegengesetzte relative N aturrecht des Sündenstandes, das 
oft die gröszten Greuel einschlieszende positieve Recht und die trotz 
allem Naturrecht wahre Güte erst von sieh aus mitteilende theokra
tische Obergewalt beständig stoszen, ist als wissenschaftliche Theorie 
kläglieh und konfus." 42) 

Dat die patristiese teorie op KALVYN groot invloed gehad het, ook 
materieel, word algemeen erken. Hy haal dan ook van die begin met 

voorliefde die patres aan. Aan die ander kant staan hy egter van die 
begin af ook selfstandig teen oor hulle en veral teenoor hulle spekula

tiewe begrippe en hul kerkisme. Selfs AUGUSTINUS word dikwels deur 
hom tereggewys, al is dit dan ook by voorkeur deur interpretatiewe 
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versagting van sy "durities". Tog bly dit staan dat KALVYN buiten
gewoon geïmponeer is deur AUGUSTINUS se universeel-Christelike kon
sepsie en dit moet nog besien word in hoe ver hy ook deur die skadu
sy daarvan beïnvloed is. In die afsluiting kom ons kortliks daarop 
terug; 'n breedvoerige ondersoek kan hier agterweë bly, aangesien ek 
besonderlik wil stilstaan by wat inderdaad in KALVYN se tyd as weten
skap verkondig is. Dit geld in eerste instansie van die skolastiek, 

waartoe ons nou oorgaan. 

C. Die hoog-skolasfiek. 
Die ei gelik Middel-Eeuse teorie van die sogenaamde Hoog-Skolas

tiek, wat ook nog in KALVYN se tyd universitêr ge doseer is, het wel 
die patristiese opvatting gehandhaaf, maar met die belangrike grond
verskille dat die ewige wêreldwet van God in Aristoteliese sin meer 
konsekwent as 'n rasionele sisteem opgevat is en dat deurgaans die 
natuur-terrein hoër gewaardeer is en meer positief natuurregtelik, 
d. w. s. Aristotelies-heidens, genormeer is. Die genade-vergoddeliking 
van die kerk is dus gehandhaaf, maar daaronder is die wêreld onder
werp aan die relatief-goddelike redewet wat in sig wel profaan is, 
maar tog redelik-voorbereidend vir die genade en op sy bepaalde 
terrein selfstandig van gesag. Dit geld dan ook van die staat, as 
natuurverband gegrond op die menslike natuur, wat goed geskep is 
en volgens hierdie teorie deur die sonde slegs relatief beskadig is, 
veralomdat die sonde die verlies meegebring het van die bonatuurlike 
genade-volmaaktheid, wat egter in die kerk herstel is. Die heidense 
redegodheid word dus hier naas, hoewel as minderwaardig aan, die 
Christelike genade-godheid in die kosmos geponeer. Dit was 'n gevolg 
van 'n voortgaande intellektualisering van die Godsbegrip en van die 
Middel-Eeuse verchristeliking van die samelewing, waardeur die skerpe 
patristiese skeiding tussen die goddelike genade op aarde en die 
natuurlike rede versag is. Vir hierdie veranderde geesteshouding was 
die herleefde studie van die relativistiese AristoteIiese filosofie buiten

gewoon bevorderIik. 
Die wêreldbeskouing word dus nou panfinalisties en wel met 'n 

organisties-outoritêre toepassing op die samelewing. Die wêreld en 
die menslike samelewing as eenheid word hiërargies opgevat as 'n 
organiese rangorde van wetsbeliggaminge. In die menslike lewe staan 
aan die top die kerklike hiërargie onder die pous, daaronder volg die 
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staat en die ander lewensverbande, elk gesien as organiese eenheid 
met eie wet en eie outoriteit, maar die laere telkens onderworpe aan 
die hoëre, en die hoëre as insluitende die laere in sy gelding. 

Maar die eigeIike gesag wat die lewe vergoddelik, is die pouslike 
hiërargie met sy beskikking oor die goddeIike genade. Die spesifiek 
Middel-Eeuse dogmas is dan ook die van die pous as universele opper
biskop, van die heerskappy van die geestelike gesag oor die wêreldlike 
in die organiese ChristeIike mensheid, en dié van die sewe sakramente 
as middels om goddelike genade aan die mensheid mee te deel uit die 
kerklike gesag. Die houding van die kerk was nou nie meer negatief 
of hoogstens uitwendige hulp soekend teenoor die staat nie, die strewe 
is positiewe beheersing ook van die staat deur sy universeel-gevestigde 
hiërargiese eenheidsorganisasie. 

Andersyds is die staat wel binne sy gebied as gesaghebbend erken 
op natuurregteIike grondslag, maar sy gesag is beskou as afhanklik 
eensdeels van sy regmatigheid, d. w. s. verwesenIiking van die orga
niese gedagte in sy samelewingsreëIing, en andersyds van kerklike 
wyding van Godsweë - en die skeidsregter in beide gevalIe was die 
pous. Hoewel die staatkundige organisasie in sy wêreldwye monargaal
hiërargiese eenheid onder die keiser en in sy meer plaaslike geledinge 

hoër gewaardeer is as deur die patristiek, is dit tog tegelyk in sy 
gesag effektief ondermijn deur die staatkundige gesag te bind aan die 
natuurreg volgens finale interpretasie van die pousdom, 'n binding wat 
gesanksioneer kon word deur die wettiging van gehoorsaamheids
weiering en verset van die onderdane op grond van die pouslike ban
vloek. Die natuurreg is wel relatief goddelik, maar die staatsgesag is 
menslik en sondig as dit nie kerklik gewy is nie, en daarom ongeldig 
as dit van kerkweë losgelaat is. 

Die regsidee seJf is relatief solidaristies en relatief indiwidualisties, 
gedeeltelik organisties, gedeelteIik outoritêr. Daar is naamIik uit die 
ewige alles-omvattende wêreldwet voortvloeiende 'n natuurlike lewens
ordening, die lex naturalis, wat oorspronklik 'n twee-eenheid was van 
imago Dei (die eigenlik natuurlike mens) en similitudo Dei (die godde
like aspek van die mens). Dié eenheid splits sig egter deur die sonde
val en dan word die lex naturalis besonderlik geopenbaar in 'n posi
tiewe lex divina, en wel tweevoudig, n.1. as lex imperfecta wat kenbaar 
is vir die natuurlike rede seJf, maar tog ook neergelê in die Dekaloog, 
en as lex perfecta wat deur die kerk gedra word op grond van die 
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Evangeliese Openbaring. Die oorspronklike natuurreg nou wat meer 
ooreenstem met die lex perfecta, reël die lewe as organiese eenheid 
van gelyke indiwidue, die relatiewe natuurreg van die lex imperfecta 

daarenteen bind hulle saam met ongelykheid in gesag-onderworpe 
groepe. 

Die staatkundige organisasie word gesien onder invloed van ARISTO
TELES, die Skrif en die bestaande toestande as 'n universeel-pluralis
tiese eenheid met monargistiese tendens: hier ook is daar 'n twee
slagtigheid van die organistiese idee dat die ges ag die onderdane as 

'n belange-gemeenskap moet konstitueer wat eigelik as sodanig, as 
organiese volk, die grondslag is van die gesag, en die outoritêre ge

dagte dat daar 'n natuurlike gesag in die lewe ontstaan waaraan die 
onderdane onderworpe is. Oorwegend is egter in die offisiëele leer. 
soos veral verteenwoordig deur THOMAS VAN AQUINO, die konservatief
outoritêr-solidaristiese tendens. Hierby word die staatstaak as sodanig 

dan beperk tot die versekering van orde en vrede as voorwaarde vir 

beroepslewe en moraliteit, deur geregtigheid distributief en kommu
tatief, naamlik ten opsigte van absoluut onsosiale handelinge en die 
sosiaal-noodsaaklike handelinge. 

Tegelyk egter moet die staat die grondslag lê vir die kerklike werk

saamheid volgens die bonatuurlike genadewet. Hier op kerklike en 
veral kloosterlike terrein oorweeg dan meer bepaald die organisties
indiwidualistiese tendens. 

Naas hierdie offisiële leer bestaan egter in die Middel-Eeuse 'n 
meer radikalistiese en monistiese rigting van tweërlei soort, respektie

welik die kerklike en die filosofiese kettery van die tyd, n.1. die sekta
risme en die Averroïsme. Aan beide is gemeensaam 'n eensydige be

klemtoning van die indiwidualisties-organistiese idee, deur die eerste 
onder invloed van die Augustynse predestinasie-gedagte, deur die 
twede onder invloed van die heidense atomisme. In beide gevalIe word 
die indiwidu op die voorgrond gestel as gesagskern en word geëis 'n 
organiese gelykheid van die indiwdu in die gemeenskap - in die 

eerste geval op grond van die Evangeliese genade-openbaring, in die 
twede geval op grond van die redelike natuur. Daarby is beide rigtinge 
monisties : die eerste maak die genade tot die absolute norm, verabso
luteer dus die kerk as geesteIike gemeenskap, erken alleen die Skrif 

as wet en negeer die natuurlike lewe en die staat van Christelike pre
destinasie-standpunt. Die twede maak die natuur tot absolute norm, 
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verabsoluteer die staat as natuurIike gemeenskap, erken alleen die 
indiwiduele rede as wet en negeer die genade-Iewe en die kerk van 
natuurIike rede-standpunt. 

Deur hierdie ontwikkeling is die innerIike dualisme in die hoog
skolastiek onweespreeklik geopenbaar - sy twee kosmiese godhede: 

genade en natuur, kerk en staats rede dreig om mekaar te vernietig. 
Die twee teenstrydige leuse - beide op grond van skolastiese begin

sels - lui hier: Ontwêreldliking van die kerk! en: Emansipasie van 
die staat! Prakties kom beide egter neer op die eis van ontkerstening 

van die staat en demokratisering van die lewe, hoewel uit verskiIlende 
motiewe. Hier het ons dus reeds ook die wortels van die Renaissance

humanisme, die vergoddeliking van die indiwiduele persoon, met of 
sonder Christendom. Die Dekaloog moet wyk vir die Bergpredikasie, 

gehoorsaamheid aan die gebod vir selfheiliging volgens die leer en 
voorbeeld van Christus en ander etiese heroë - die Imitatio Christi. 
wat later nie alleen THOMAS VAN KEMPEN geïnspireer het nie, maar ook 
vir ERASMUS. 

Met die geestelike skeiding het gepaard gegaan die kerklik-politieke 
botsing tussen Pousdom en Keiserskap enersyds, en andersyds die 
ontstaan van sekte-gemeenskappe soos die Kathare, Waldensers, 

Franciskaners, joachimite, Wiclifiete en Hussiete op kerklike gebied 
en van soewereine state en stadsrepublieke en vroegkapitalisme op 
staatkundig-ekonomiese gebied. 

Aan hierdie blykbare dualisme in leer en lewe kom die hoogskolastiek 
nou tegemoet deur voluntarisering van sy Godsbegrip in die teorie van 
DUNS SCOTUS (1266-1308), wat effe later optree as THOMAS 
AQUINAS (1225-1274). Hy maak naamlik die ewige kosmiese wet 

nie noodwendig-redelike produk van die wese van God as rede nie, 
maar lei dit af uit die soewereine wil van God. Daaruit volg dat dit 

nie as redelike eenheidssteem (panfinalistiese hiërgie van entelechieë) 
vatbaar is vir die menslike rede, dat die wetenskap dus nie Gods 
wêreldskema in 'n redelike eenheidsisteem kan vaslê nie; maar dat die 

mens in skepsel-nederigheid moet erken die vrymag van die goddelike 
reëling, waardeur hy twee antinomiese beginsels in die kosmos ingelê 
het, n.1. die geloofsgenade volgens die irrasionele openbaring in Skrif 
en Kerk, en die redenatuur volgens die rasionele openbaring in filosofie 
en natuur. As die rede dan uitgesluit is van die genade-gebied, word 
die teologie kerklik-positivisties, 'n blote ordening van die kerkleer; 
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en as die genade uitgesluit is uit die natuurgebied, word die filosofie 
bloot profaan-rasionalisties sonder verband met die Christelike be
ginsel, behalwe dan in die verwyderde uitgangspunt uit die goddelike 
Wilsmag. 43) 

Teen hierdie teorieë nou van die hoogskolastiese periode was KALVYN 
ten sterkste gekant, nie alleen vanweë die offisiële vergoddeliking van 
die kerklike hiërargie nie, maar ook vanweë die intellektualisme van 
die Thomiste, wat die soewereiniteit van die Godsopenbaring aantas, 
sowel as die voluntarisme van die Scotiste, wat van die Godsopen
baring 'n wetlose willekeur maak. Ook egter die hoog-Middel-Eeuse 
ketterye kon hom nie bekoor nie, nog die sektariese met sy vergodde
liking van die begenadigde indiwidu en sy veragting van die natuurlike 
orde, nog die filosofiese met sy vergoddeliking van die natuurlike rede 
en sy veragting van die genade-openbaring. Teen die sestiende-eeuse 
verteenwoordigers van al vier dié rigtinge in die Paryse Sorbonne en 
die Pouslike KonsiIie, in Aanabaptisme en Libertinisme, het hy sy lewe 
lank 'n verbitterde stryd gevoer ten behoewe van die soewereiniteit 
van die God van die Skrifte volgens sy geloofservaring daarvan. 

Soos hij egter formele elemente ontleen het aan die klassieke teorie, 
en beïnvloed is deur die patristiese leer van die genade-gesag, so is 
weer ongetwyfeld die skolastiese natuurregsleer nie sonder betekenis 
gewees vir sy vorming nie. Hierop salons egter aan die slot ingaan. 
Voorloopig moet ons oorgaan tot die ontbinding van die skolastiek in 
die laat-Middel-Eeuse sogenaamde "moderne" nominalisme. 

D. Die latere Skolastiek. 
Hierdie rigting beklemtoon veral die indiwidualistiese faktor in die 

skolastiek, maar behou origens, hoe inkonsekwent ook, die kerklike 
positivisme en die Stoïes-Aristoteliese rasionalisme daarvan. Die eige
like kosmiese konsentrasie-punt van goddelikheid word nou die indi
widu, en die eenheid van die wêreld-geheel berus in die indiwidu, 
wat egter veral in twee verhoudinge gesien word, naamlik die geestelik
kerklike en die wêreldlik-staatkundige. Die eerste is nog wel meer 
waardevol as die twede, maar die twede is georiënteer aan die mag. 
By laasgenoemde berus die natuurlike organisasie van die lewe op rasio
nalistiese grondslag, byeersgenoemde op die asketies-soteriologiese 
godsdiens-beoefening volgens die kerklike genade-leer. Die indiwidua
lisme laat origens die bo-persoonlike lewensverband van die "realis-
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tiese" skolastiek in duie val, aangesien nou slegs die konkrete indiwidue 
as reëel gesien word: alles wat daar bo uitgaan, is blote nomina, be
gripskonstruksies, hetsy van mistiese of rasionele aard. Die reg en 
die gesag is dus konstruksies van die soewereine indiwidue, verskillend 
op kerklike en staatkundige gebied, wat die doel betref en ook die 
uitgangspunt, maar origens formeel gelyk. Feitlik het ons hier reeds 
die lewensbeskouing van die Renaissance-humanisme, met dié verskil 
dat die tweeheid van die lewe, geestelik-wêreldlik, genade-natuur, nog 
aanvaar word, terwyl die eerste lid van die tweeheid ook nog hoër 

gewaardeer word as die twede. Die rasionalisme en aanvanklike em
pirisme word hier dus nog getemper deur die gesagserkenning van die 
kerklike tradiesie naas en selfs bo die klassieke filosofie, en van die 
mistiese genade-openbaring bo die natuurlike ervaring. Die eigelike 
gesag, selfs waar die sosiale organisasie geheel aan die staatkundig 
verenigde volk toevertrou word, is tog maar die begenadigde indiwidu, 
die geestelike mens wat van Godsweë herbore is. Eers as die mens 
gesien word as selfverlosser (volgens kalssieke model) kry ons die 
oorgang tot die suiwere humanisme van die Renaissance. 

Die latere, moderne of nominalistiese, Skolastiek is veral 'n Engelse 
produk, gesaghebbend ingevoer deur WILLlAM OF OCCAM (min of 
meer 1300-1349) en prakties gepropageer op kerklike gebied deur 
die konsiliêre beweging en deur die ganse opposiesie teen die wêreld
like ges ag van die kerk en die universele gesag van die keiser. Dit 
word in die praktyk 'n steun vir die opkomende vorstelike absolutisme, 
hoewel dit uitgaan van die leer van volksoewereiniteit op indiwidua
listiese grondslag. Immers dit neig daartoe om die indiwidualistiese 
gekonstrueerde staatsgesag soewerein te maak oor die reg, net soos 
God se soewereiniteit gesien word as 'n absolute wetlose willekeur -
absoluta potestas. 

Volgens OCCAM het die skriftuurlike Godsopenbaring geen betekenis 
vir die wêreldlike natuurreg nie: die maatstaf hiervoor is die algemene 
belang bestaande in die stoflike welvaart van die staatslede. En deur 
staatsverdrag is die staatsgesag gebind aan hierdie algemene belang 
volgens sy redelike insig daarin. Die Christelike beginsel beheers dus 
nie meer die natuurlike lewe nie: laasgenoemde het sy eie beginsel. 
Die enigste middel om die eenheid nog te handhaaf, is die oorwig van 
die geestelike indiwidu en die feitlike ges ag van die kerklike norm
wetenskap, soos alsydig uitgewerk in die kasuïstiek. 
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Ondertussen begin wetenskap, kultuur, handel en industrie, moraal, 
reg, staatslewe en staatsleer hulself losmaak van die kerklike regle
mentering, wat geen prinsipiële grondslag in die wêreld- en lewens
beskouing meer gehad het nie. So word die moderne outonome staats
leer ook voorberei, hoewel voorasnog die skolastiese super-ordinasie 
van die geestelike lewe nog nalewe in die laat-Middel-Eeuse nomina
lisme. Begryplikerwyse is dit moeilik om presies die Iyn te trek tussen 
die skolastiese rigting en die Renaissance-verteenwoordigers in hierdie 
periode wat reeds op suiwer humanistiese grondslag staan. In elk 
geval is dit 'n gemeenskaplike trek dat nie alleen die staat losgemaak 
word van direk-religieuse gesigpunte nie, maar dat sowel staat as 
kerk gesien word as territoriaal-nasionale organisasies eerder dan 'n 
universele organisasie-eenheid. Pousdom en Keiserryk verloor hul ge
sag saam met die realisme. Tog het een van die mees humanistiese 
staatsleraars van die 15e eeu self po us geword, naamlik AENEAs 
SVLVIUS, maar in sy dae was die pousdom eigelik maar 'n Italiaanse 
monargie. 

Die gangbare staatsteoretiese leringe van hierdie rigting het hul 
uitgangspunt ge neem in 'n natuurregtelike volkssoewereiniteit, minder 
of meer atomisties opgevat. Op hierdie grondslag word dan die staats
ges ag gekonstrueer deur middel van 'n heerskappy-verdrag en later 
selfs 'n gemeenskapsverdrag. Alle heerskappy berus dus regtens op 
oordrag en toestemming van volksweë en ten slotte in 'n vrywiIIige 
samelewingsverdrag van vrye indiwidue. Die ges ag word egter dualis
ties opgevat, gedeeItelik, veral wetgewend, bly dit by die volk, ge
deeltelik, veral uitvoerend, kom dit deur die verdrag ter beskikking 
van die owerheid. Namate die absolute of die relatiewe natuurreg meer 
invloed het by 'n bepaalde denker, word die aandeel van die volk of 
van die owerheid beklemtoon. In elk geval is die volk op kosmiese 
gebied die finale gesagsbron vanweë die natuurreg, maar hierdie volk 
en hierdie natuurreg word nog steeds in 'n tradisioneel-Christelike lig 
beskou en het dus naas of onder sy staatkundige organisasie ook nog 
'n meer spesifiek Christelike organisasie, naamlik die kerk. En op 
hierdie laaste gebied moet die redelike natuurreg op 'n sekere punt 
wyk vir die irrasionele bonatuurlike genadereg. Die volk is verder ook 
'n juridiese verbandseenheid, wat as sodanig die plenitudo potestatis 
of soewereiniteit besit en oordra aan die owerheid as potestas publica 
hetsy deur translatio of blote concessio. As 'n soort korporasie of 
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maatskappy kan die volk hom ook laat verteenwoordig in of teenoor 
die owerheid, terwyl as 'n regsinstituut alle owerheidsgesag steeds 
gebonde is aan die reg, naam lik die natuurreg en die verdragsreg, 
waarby dit betrokke is. Die verteenwoordigings-begrip is veral aan
gewend om die volksoewereiniteit konstitusioneel te verwesenlik, soos 
reeds prakties gebruiklik was in die stadsrepublieke en ook enigsins 
in die kerk. Dit is nou teoreties ook toegepas op kerklike konsilies en 
kardinaal-kolleges, op standevergaderinge en die imperiale keurvorste
kollege. Die reg van die verteenwoordiger is verstaan as 'n vol mag 
geskep deur verdrag of mandaat van onder af, veral in die vorm van 

verkiesing. 
Nou was tot nog toe die plenitudo potestatis van die verbandsgesag 

veelvoudig opgevat, elke verband het sy eie gesagsvolheid gehad, 
sy eie soewereiniteit soos ons nou sou sê, volgens sy bepaalde plek in 
die Christelik-kosmiese federaal-hiërargiese samelewingsorde; die 
volksoewereiniteit was verskillend naarmate die bepaalde organisasie 
waarin die "volk" verbind was, verskil het; nou egter neig die sosiale 
verbandsbegrip tot monisme, namate die sosiale idee geatomiseer word 
deur die indiwidualisme. Geleidelik tree een soort verband op die voor
grond as die beheersende organisasie van die soewereine indiwidue: 
dit is naamlik die territoriaal-vorstelike staatsverband. En in verband 
daarmee kry die begrip soewereiniteit geleidelik sy beslag in sy 
moderne allesomvattende en eksklusiewe sin, veral onder invloed van 

die Romeins-regtelike staatsopvatting. Volksoewereiniteit begin ab
solutisties opgaan in staatsoewereiniteit en meer bepaald in die monar
gale soewereiniteit van enkele vorste. Alle andersoortige organisasies 
word onderwerp aan die staatlik-monargale binne die territoriale gebied 
van die monarg, selfs die kerklike, soos veral by MARSILlUS van Padua. 
Met die ontwikkeling van hierdie tendens word die staat meer en meer 
losgemaak van alle positiewe reg, hoewel nog gebind aan die mate
riële elemente van die natuurreg waardeur dit in sy heerskappy formeel 

gemagtig is. 
In verband hiermee kon die katolieke kerk wel berus in die opper

mag van die staat op organisatoriese gebied, hoewel hierdie hele rig
ting ei gelik 'n opposiesie-beweging was teen die pouslike hiërargie. 
Feitlik het die moderne staat ook reeds seggenskap verkry oor die 
kerklike organisasie en was dit besig om ander selfstandige organi
sasies aan sig te onderwerp, soos reeds aangetoon. So lank as egter 

A. St.3-m. VI 29 
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sing, aangesien daar geen hoëre gemeenskaplike gesagsverband erken 
is nie; die formele omnipotensie van die soewerein het nie op 'n 
materiële regswortel gestoeI nie en het dus ook materieel gelding begin 
verkry. Die wordingstyd van die meganies-absolutistiese staatsteorie 
binne die skolastiek kan gestel word tussen min of meer 1250 en 

min of meer 1500. 
Formeel bring die latere Skolastiek 'n groot vooruitgang in die 

staatsteorie, deurdat die staatsleer geleidelik vrygemaak is van etiese 
filosofie en teologiese kerkreg en ook van die Romeinse Ryksreg en 
selfstandig begin word. Sy vernaamste formele gebreke was die af
wesigheid van 'n eenheidsbegrip van staatkundige heerskappy, asook 
die onbevredigende verklaring van die konstitusionele monargie en die 
veronagsaming van staatkundige federalisme. 'n Selfstandige dialek

tiese bewysmetode het ook nog ontbreek. Juis deur en ten tyde van 
KALVYN is hierdie leemtes aanvanklik aangevul, waarby van groot be
lang was die nuwe Franse regswetenskap en die logika van die halwe 
Kalvinis PIERRE DE LA RAMÉE (1515-1571), soos later toegepas deur 
JEAN BODIN. Die formele ontwikkeling was in die rigting van (natuur
regtelik) juridiese fundering van die staats ges ag as 'n unieke regs
instituut noodwendig gekenmerk deur soewereiniteit. 

KALVYN het sekerlik ten volle die invloed van hierdie teorie onder
gaan in en buite die Universiteit van Parys. En hy was wel in sim
patie met die strewe om op algemene Christelike grondslag die staat 
territoriaal-veelvoudig teenoor die kerk selfstandig te maak en dit tog 
terselfdertyd te bind in sy gesag aan natuurreg en volksregte. Maar 
teen die oorblywende superordinasie van die kerklike gesag, teen die 
vergoddeliking van die indiwidu, teen die profaan-rasionalistiese 
natuurreg, teen die atomisering van die samelewing en die daarteen 
reagerende ontwikkeling tot staatsabsolutisme, teen die algemene 
natuurregtelike soewereiniteitsleer en die Skolasties-kasuïstiese metode 
moes hy noodwendig kragtig in verset kom op grond van sy organiese 
fundering van die samelewing, ook staatkundig, op die voorsienige 
historiese bestuur van God en sy selfstandige afleiding van die posi
tiewe reg uit die ewige regsbeginsels van die Skrifgebod van God. 
Van hierdie standpunt gesien, ook met medewerking van die humanis
tiese neiging tot metode-suiwering en bronne-suiwering van die weten
skap, kon hy nie anders nie as die nominalistiese wetenskap van die 
latere skolastiek te beskryf as onuitstaanbare sofistery waarin alles 
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met mekaar verwar is. Ten slotte egter berus sy verset teen hierdie 
teorie op sy strenge beperking van die goddelike gesag tot God alleen 
en sy normering van die kosmiese werklikheid, nie vanuit enige kos
miese instituut of die menslike persoonlikheid nie, maar veelvormig 
vanuit die fundamentele ordening deur God, bo-empieries, bo-indiwi-
dueel en bo-persoonlik, soos ingeskape in die natuur, instandgehou deur 
die voorsienigheid, herstel en geopenbaar deur die goddelike genade 

in die Woord as Christus en as Skriff. 
Met hierdie spesifieke grondbeginsel hang dit saam, soos reeds aan

getoon, dat KALVYN nie alleen aan die staat 'n van God afgeleide 
ges ag en 'n godsdienstige taak gee nie, maar ook uit die goddelike 
gebod konkludeer tot 'n bepaalde normering van die staatsorganisasie 
en staatsbestuur, met selfstandigheid van die kerk, sonder superordi
nasie daarvan, en met die Godgegewe verpligting vir die stande
organisasies om daardie normering desnoods teenoor die staatsgesag 
te verwesenlik ter beskerming van die volksvryhede en handhawing 
van die soewereine regte van God Almagtig. Deurdat KALVYN die 
staat weer 'n grondslag en 'n omskrewe plek in die religieuse lewens
verband as geheel gegee het, het hy nie alleen die staat self in die 
organiese lewensverband en regsorde weer ingeskakel nie, maar was 
hy ook verplig om die state onderling in internasionale regsverband te 
stel, waardeur die gevare van indiwidualistiese anargisme en territo

riale staatsabsolutisme ondervang is. 44) 

E. Renaissance en Reformasie. 
Nadat die twee teenstrydige beginsels van die Middel-Eeuse weten

skap in die latere skolastiek dualisties uitmekaar-gegaan het, is elkeen 
meer besonderlik deur een moderne beweging as grondbeginsel aan
geneem en as sodanig ten grondslag gelê aan die ganse wêreld- en 
lewens-beskouing. Die ou geestelike gebou was verbreek; nou moes 
weer van onder af gebou word, grotendeels wel met die ou boustene, 
maar in 'n nuwe meer gesuiwerde skema, al is dit dat die moderne gees 
eers geleidelik hom kon losmaak van die oorheersende invloed van 
die Christelik-Middel-Eeuse tradiesie. Die Renaissance kon nie vol
kome terugkeer tot die heidens-klassieke bronne, die Reformasie kon 
nie alleenlik bou op die Christelik-Skriftuurlike fondament nie. 

Hierdie twee beginsels dan was, soos gesê, respektiewelik die 
heidense beginsel van die soewereine natuurrede en die Christelike be-
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ginsel van die goddelike genade-geloof. Maar die moderne natuurrede 
is meer personalisties opgevat as die klassieke, en die moderne genade

geloof oor die geheel meer indiwidualisties - vanweë die invloed van 

Christendom en Nominalisme respektiewelik. Die eerste was die be

ginsel van die Renaissance in so ver dit humanisties ontwikkel het, 

die twede van die Reformasie meer bepaald in sy Lutherse vorm. In 

die begin was die twee nie duidelik onderskeie nie, maar al spoedig 

het hulle geblyk onversoenbaar te wees, soos duidelik gemarkeer veral 
deur die stryd tussen ERASMU sen LUTHER oor die wilsvryheid. 

Die Renaissance-humanisme het die indiwiduele menslike persoon

likheid as redelike natuursubjek vergoddelik, in so ver as alle wet en 

norm deur die rede gerekonstrueer moes word om geldig te wees. 

Maar daarmee was hy nie direk gereed nie. Immers die Renaissance 

mag wel gewees het 'n herlewing van die klassieke oudheid en 'n 

weergeboorte van die natuurlike mens as vrye selfbepalende persoon, 

maar die antieke skema kon nie net so oorgedra word op die moderne 

lewe nie; en die natuurlike mens het voorlopig homself veral geuit in 
bandeloosheid. Vir die nuwe wêreld- en lewensisteem was enkele 

elemente reeds gelewer, maar die outonomie van die natuur was nog 

nie rede lik gekonstrueer nie, laat staan nog die universele soewereiniteit 

van die natuurlike rede. Selfs die metode vir so 'n konstruksie was 

nog slegs gebrekkig ontwikkel. Die Renaissance-humanisme bly dus 

grotendeels nog Middel-Eeus-Christelik, trouens in sy meer formele 

eksponente wou hy nie méér lewer nie as 'n outonoom-verklaring van 

die "natuurlike" lewe en wetenskap naas die genade-gebied binne die 

Christelike skema, 'n meer suiwere deurvoering van die skolastiese 

idee. Selfs so egter moes noodwendig die onttroning van die genade

godheid op natuurlike gebied voer tot vergoddeliking van die redelike 

natuur, by gebrek aan 'n bruikbare universele geloofsbegrip van 'n 

suprakosmiese God. Immers 'n bloot algemene Godsopenbaring in die 

natuur, en 'n algemene verlossing van die mens, laat geen plek vir 'n 

suprakosmiese God nie. Daardie hipotese is dan nie nodig nie ! 

Die humanisme van die Renaissance word as lewensgevoel vereers 

duidelik merkbaar by PETRARCA en as filosofiese beginsel by ROGER 

BACON. Dit tree vanaf die begin van die 14e eeu in sy meer respek
tabele vorme op as 'n halfernstige spel met Griekse denksisteme -

Stoïsyns veral - en moderne eksperiment-metodes en as 'n geweldige 
skeppingsdrang in universele figure soos MICHEL ANGELO en 'n on-
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versadigbare kennisdors in man ne soos ERASMUS en PARACELSUS. Sedert 

ongeveer 1530 gaan die leiding oor van Italië en Duitsland na Frank

ryk met sy pasgestigte Collège de France in Parys, waar KALVYN die 

beweging ondergaan saam met RABELAIS en MONTAIGNE. In KALVYN 

se tyd verteenwoordig ERASMUS veral die rasionalistiese aspek en 

SEBASTIAN FRANCK die meer mistiese rigting saam met SERVET en die 

Sociniane. 
Wysgerig was die algemene strewe onder invloed van die Romeinse 

Stoa en die Renaissance-Platonisme om 'n natuurlike sis teem te kon

strueer deur logiese deduksie uit enkele direk-evidente grondbegrippe 

(indien nodig met behulp van eksperiment verkry) sowel in die teo

logie as in die sosiale en natuur-wetenskappe. Maar die voorlopige 

resultate was nog uiters fragmentaries. Die "natuurlike sisteem" van 

die "geesteswetenskappe" kon eers ontwikkel nadat die moderne 

natuurfilosofie sy eerste matematies-meganiese metode in die natuur

wetenskap gevorm het aan die hand van die begrip van universeele 

uitsonderinglose kousaliteitswette: en selfs daaraan was nog slegs die 

eerste hand gelê. Die skolastiese natuursisteem is oorboord gegooi as 

synde onnatuurlik en dualisties, beheers deur die genade-outoriteit van 

die kerklike dogma; maar 'n outonomie van die werklikheidsgebiede 

in hul geheel teenoor die kerklike sfeer en van elke onderdeel daarin 

teenoor die ander is nog baie gebrekkig in die wetenskap gereflekteer: 

dit bly voorlopig by gewelddadige generalisasies van aan 'n deel as pek 

van die werklikheid georiënteerde intuïsies, steeds egter gedra deur 

die algemene idee van die soewereiniteit van die natuurlike menslike 

persoonlikheid as redelike wese - en hierdie grondidee is dit wat 

ons aandui as humanisme. 
Alleen formeel kan die humanisme gesien word as 'n belewing van 

die klassieke kultuur, die voorlopige model-beliggaming van die huma

niteit. Terwyl VALLA nog in 1493 die Stoïsynse leer verkondig van die 

natuurlike kousaliteits-nexus, gee COPERNICUS reeds in 1543 die funda

mentele moderne voorvorming van die moderne natuurwetsbegrip in 

sy beroemde sterrekundige studie. Maar intussen is die bygelciwige 

sterre-wiggelary nog by die hoogste kringe in die mode: daar word 

nog veelal gedink in terme van onberekenbare natuurgeeste in plaas 
van meganiese natuurkragte. Terwyl VIVES se antropologiese geskrifte 

reeds tussen 1530 en 1540 verskyn, is MACHIAVELLI nog oortuig van 

die onveranderlikheid van die menslike natuur. COLUMBUS het reeds 
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in 1492 Amerika ontdek en in 1552 was die aardbol omseil, maar die 
Europese kultuur is nog identiek met die mensheidskultuur. Nadat 
MACHIAVELLI in 1513 sy Il Principe geskryf het, wat in 1532 gepubli
seer word, met sy Polybiaans-Italiaanse naturalisme, verskyn THOMAS 
MORUS se Platonies-Engelse Utopie-idealisme in 1516. Dis uiters 
moeilik om eenheid hier te sien. 

Tog is dit moontIik om die beheersende lyn enigsins aan te stip 
met toespitsing op die staatsleer. Die moderne matematies-atomis
tiese opvatting van die natuur-sisteem word reeds vanaf die heer
skappy van die nominalistiese skolastiek ontwikkel deur BURIDAN (min 
of meer 1300-1360), NICOLAUS CUSANUS (1401-1461), LEONARDO 

DA VINCI (1452-1519) en COPERNICUS (1473-1544). Dit is egter 
eers KEPLER wat in die 17e eeu die begrip van uniwersele kwantita
tiewe natuurwette sy moderne vorm gee en GaliIeï is pas in 1564 
gebore. Desnieteenstaande is die menslike lewe reeds gesien as van 
nature genormeer deur die outonome rede volgens sy eie natuurlike 
wette selfs in religieuse verhouding. Die goddelike ges ag van kerk en 
Skrif is ondermyn deur rasionalistiese konstruksie van die geloof vanaf 
LAURENTIUS VALLA (min of meer 1407-1457). Die ideaal was 'n 
uniwersele redelike religie as 'n sublimaat van die verskiIlende positiewe 
godsdienste, met die oog waarop gelyke burgerlike reg vir die aan
hangers van almal in die staat geëis is. Dit sou wel hoofsaaklik 
Christelik gekleur wees, maar origens soo vaag en algemeen, dat 'n 
bepaalde rigsnoer vir die staat daaruit moeilik sou kan volg, behalwe 
dié van toleransie. Die staat is dus geëmansipeer van kerklike en teo
logiese beheersing; en religie is bevry van alle askese: sy praktiese 
toepassing is nie veel meer as natuurlike sedelikheid en burgerlike 
deug volgens klassiek-Stoïsynse opvatting nie. Genade is oorbodig en 
bonatuurlike verlossing onsinnig: die uomo universale is selfverlosser 
en die goddelike genade is uniwerseel aanwesig. Belangrik ook in 
hierdie verband is DESIDERIUS ERASMUS (min of meer 1466-1536) 
by wie die teologiese rasionalisme van die humanisme versmelt is met 
die sektariese devotio modern a van die Nederlande. So word dié be
weging by hom 'n morele rasionalisme wat die praktiese ideaal van 
die imitatio Christi verbind met histories-rasionalistiese kritiek op die 
Christelike tradiesie. By hom word ook gesp reek van Bybelse huma
nisme, d. w. s. dat hy soos baie ander van die tyd die humanistiese 
model vind in die Evangelie eerder as in die heidense klassieke kul--
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tuur - die phiIosophia Christiana! Deur MACHIAVELLI (1469-1527) 

word die staat dan nie net geëmansipeer van die genade en die teo

logie nie, maar van alle norme behalwe die naturalistiese raison d'état, 

van religieuse, etiese en juridiese norme. Oor die geheel egter is die 

humanistiese strewe om die natuurreg as redelike sisteem te ontwikkel 

ter normering van die van nature soewereine staatsgesag, soos reeds 

in die nominalisme indiwidualisties gekonstrueer met behulp van die 

verdragsbegrip. In sekere sin kan ons MARSILlUS VAN PADUA met JEAN 
JANDUN en NICOLAUS CUSANUS by hierdie rigting reken sowel as by 

die latere skolastiek. In elk geval normeer hulle die staatsgesag deur 

'n utilitariese natuurregsleer. Die wetenskaplike opbou van hierdie 

natuurreg volgens die nuwe beginsels ontbreek egter nog behalwe op 

die een probleem van die staatseenheid onder die gesag - PIERRE 

RAMÉE moes nog vir hierdie opbou die metode lewer in 'n nuwe logika. 

Van groot belang egter was in hierdie verband die opkomende studie 

van die positiewe staats reg, waarin die natuurregsteorieë geen grote 

plek kon inneem nie. En veral is vir ons van belang die juridiese onder
soek van die koninklike ges ag en die stande-reg deur die Franse 

staatsleer in die vroeë 16e eeu. Wel was die begrippe reeds gevorm in 
die Romeins-regtelike teorieë van BARTOLUS en BALDUS en AENEAS 

SYLVIUS en in die natuurregtelike teorieë van MARSILlUS en LUPOLD 

VON BEBENBURG en andere, maar hulle toepassing op die regshistorie 

van die territoriale staat verdien besondere aandag. Enersyds word 

hier geleraar die soewereiniteit van die Franse koning soos beperk 

deur sekere grondregte, andersyds word egter ontwikkel die positief

regtelike histories-gevormde regsubjektiwiteit van die stande en die 
Franse Parlement. ESTIENNE PASQUIER vergelyk die stande met die 

Romeinse tribunaat en die Spartaanse ephoraat ens., ter~yl CLAUDE 
DE SEYSSEL in sy Grand' Monarchie de la France van 1519 drie be

perkinge noem op die diskresie van die koning, naamlik die religie, 

die parlement - die hoogste geregshof - en die grondreëls van die 

staats reg. 

Hierdie laaste teorieë het blykbaar 'n direkte invloed gehad op 

KALVYN, origens is hy ontwyfelbaar beïnvloed deur die humanisme, 

nie alleen in formele opsig nie (wat algemeen erken word), maar ook 

materieel in sover hy die werking van die goddelike genade ook op 

natuurlike gebied erken het. Hy wyk egter radikaal af van die huma
nistiese Renaissance selfs in sy Bybelse vorm, in so ver as hy die 
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gesag van God nie oordra op die natuur of die rede of die uitwendig
mensIike organisasie nie. Hy weier om enige kosmiese faktor te uni
versaliseer en also te vergoddelik, nieteenstaande sy erkenning dat die 

natuur "pie" God kan ge noem word. Op daardie "pie" kom hier alles 
aan. Daarom praat hy ook na die Paryse rektoraatsrede (as dié van 
hom afkomstig is) Iiewer nie meer van Christiana philosophia nie, 
maar van doctrina, om alle gedagte aan rasionalistiese spekulasie in 
die bronne van sy norrneleer af te sny.45) 

Geesteskind is KALVYN nie van die humanisme nie, maar van die 
kerk, die Skrif en die Reformasie, soos ons reeds enigsins aangedui 
het, in die Inleiding. Die Reformasie, uitgaande van LUTHER, neem 
teenoor die Renaissance-humanisme uit die skolastiese dualisme nie 
die natuurbegrip op nie, maar die genade-begrip, om van daaruit die 
wêreld te verstaan. God is die enigste absolute soewerein en die 
wêreld se betrekking tot Hom berus op Skepping en veral op die ge
nade wat Hy ná die sondeval vrymagtig verleen tot redding en herstel 
van die verlore mensheid. Uit die latere skolastiek en die sektarisme, 
sowel as uit die Augustynse patristiek, bly daar egter by LUTHER oor 
die neiging om die genade kosmies te beliggaam in die kerklike sakra
ment en in die subjektiewe geloof. Daardeur kry dit weer 'n kerklik
geestelike verenging en vermensliking, as gevolg waarvan die Refor
matoriese beweging aanvanklik onbekwaam blyk om uit die genade
begrip die heelal te omvat onder die Christelike beginsel. 

In sekere sin word die goddelike gesag beperk tot die kerk en die 
geloof, en veral die laaste; immers die Lutherse Reformasie het die 
nominalistiese indiwidualisme vooropgestel teenoor die Middel-Eeuse 
kerkisme. Mettertyd egter is ook die geloof verintellektuaIiseer en ver
kerklik as dogmatiek vanweë MELANCHTON se Aristotelisme. Vandaar 
die bittere stryd oor die Nagmaal-sakrament en die dogmatiek in die 
algemeen; dit het immers hierby gegaan oor die lokalisering van die 
goddelike gesag. As die Iiggaam van Christus in die brood aanwesig 
was, dan was die kerk of die predikant beskikker oor die Godheid, 
en as die dogmatiese leer sy objektiewe gesag sou verloor, dan sou die 
kerk as ecclesia docens sy goddelike gesag inboet. Predikant en teoloog 
word hier by uitstek die draers van die genade-gesag, maar omdat 
hulIe ges ag geestelik is, en die ChristeIike beginsel eigelik 'n geesteIike 
liefdesbeginsel, daarom kon die natuur en die wêreldlike samelewing 
slegs minder direk van God uit gesien word. Dit is wel die gebied van 
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die irrasionele en tewens ook nie-ChristeIike Godsbeskikking, maar is 

gesien as bepaal deur historiese faktore en natuurlike rede. 'n Sekere 

dualisme bly hier dus nog oor: die Lutherse Reformasie is Augustinisme 

wat beïnvloed is deur skolastiek en humanisme. Die natuur en die 

wêreld bly tog nog maar die sonde-gebied, waar God nie in Christus 

genadig herskeppend werk nie; maar as 't ware slegs 'n profane en 
tydeIike raamwerk stel vir beoefening van die ChristeIike liefde. Van 

hieruit sal die Lutherse staatsleer begrypIik wees. 
Die kerkIik-Christelike beginsel as die geestelike liefde gewek deur 

die geloofsregverdiging stel die mens direk in aanraking met die Liefde
God, maak die Christen as sodanig tot priester van God, onafhanklik 

van enige aardse gesag, maar onderworpe aan God in alles. Elke 

Christen dus is priester van die Allerhoogste en vry teen oor die ganse 

wêreld, maar die Christen se geloofsIiefde is afhanklik van Woord en 

Sakrament, sodathy in eerste instansie kerklik gebonde is. Nou is die 

kerk wel 'n onsigbare gemeenskap van gepredestineerdes, maar dit 

tree uitwendig in verskyning in die bediening van Woord en Sakra

mente, wat teenoor die gevare van indiwidualistiese anargie, soos 

geopenbaar in die boere-rewolusies en die Doperse Münster-gruwele, 

'n gesagsorganisasie vereis ook vir die Kerk. Die gesagsorganisasie 

kan egter nie direk afgelei word uit die indiwidualistiese liefdes

beginsel nie, en dit het die crux gebly van die Lutherse teorie, in 

verband waarmee LUTHER baie geweifel het, en hom prakties aangesluit 

het by die ontwikkeling van sake in Duitsland. 

Die punt is dit, dat die eigelik Christelike beginsel vir hom beliggaam 

is in die Evangelie en veral die Bergpredikasie en daarin vind hy geen 

Godgegewe organisasie nie. Daarom verval vir hom wel die Roomse 

hiërargie as goddelike instituut in prinsiepe, maar 'n eie organisasie

beginsel ontbreek. Dié moet ontken word aan die natuurlike genade

openbaring van God, aan die natuurreg (relatiewe natuurreg ) soos 
gegee in rede en historiese ontwikkeling, en ook wel geformuleer in 

• 
die Dekaloog en die Oue Testament. Hierdie natuurIike ordening kom 

ook van God, maar is nie direk genormeer deur die Evangelies

ChristeIike liefdesbeginsel nie. Dit het volle gesag van Godsweë ook 

vir die Christen, maar is nie direk bepaal vanuit die Christelike beginsel 

nie. Hier kan die Christen met sy Evangeliegeloof nie optree uit ge

loofsliefde nie, hy moet hom hier laat bepaal deur die natuurlike amps

norm; en hierdie ampsnorm is in sigself nie uit die genade-beginsel 
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afgelei nie, hoewel dit ook deur God in sy vrymagtige beskikking ge
stel is. Die christelike kerk het as sodanig dus geen verband met die 
staat nie: dit is en bly suiwer geestelik. 

Maar die staat as 'n ampsorganisasie stel vir die Christen en die 
kerk dei raamwerk waarbinne die Christelike liefde alleen beoefen kan 
word. Die Christen se plig is dit om daardie ampsorganisasie in al sy 
histories- en redelik-bepaalde vorme te eerbiedig, geestelik te deurdring 
met die liefdesgees en aan te wend tot heil van die kerk. Hoewel die 
staat as sodanig ook weer niks te doen het met Christendom en kerk 
nie, sal die Christelike owerheidspersoon as lid van die kerk ook die 
plig hê om die kerk te voorsien van die gesags-organisasie wat hy 
anders nie kan vind nie. In hierdie verband kry die staat dus 'n uit
wendige ges ag oor die kerk en is hy nie alleen geëmansipeer van die 
kerklike hiërokrasie en self verhoog tot 'n goddelike ampsberoep, 
saam met alle lewensroepinge nie, maar word hy 'n praecipium mem
brum ecclesiae wat met sy wêreldlike mag die Christelike kerk moet 
dien en selfs die kerklike tug mag uitoefen. 

Hier word indirek dus staats absolutisme bevorder, hoewel dit deur 
die Lutherse beginsel nie direk gegee was nie. Immers die staat is 
as sodanig gebind aan die natuurreg en die Christelike staatsie de is 
boon dien gebind aan die geestelike liefdes-beginsel; ook het die staat 
geen geestelike taak as sodanig nie. Maar hierdie normering en be
perking het weinig krag, omdat die Christelike beginsel so sterk sote
riologies vergeestelik word dat dit nie eigelik as rigsnoer kan dien nie, 
en omdat die natuurreg bloot redelik bepaal word en dus makIik ab
solutisties ontwikkel kon word, veral in 'n tyd soos die sestiende eeu 
met sy sterk absolutistiese tendense. Daarteen sou die Lutheranisme 
ook weinig grond vir verweer hê, want die natuurlike gebied word 
so uitwendig opgevat dat dit sy eigelike lewensbeginsel nie kan raak 
nie. Die staat met sy reg en mag is tog maar uitwendige minder
waardighede, hoewel Godgegewe. Die Lutherse Godsbegrip is nie 
uniwerseel en absoluut suprakosmies genoeg om die ganse werklikheid 
ten volle en gelykmatig te kan dek nie. 

Geestelik het LUTHER die Christen vrygemaak, maar ook vereng tot 
'n saligheidsoeker; die groot wêreld is oorgelaat aan die natuurlike 
mens en die Christen is uitwendig oorgelewer aan die natuurlike orga
nisasie, wat taamlik onverskiIlig vir hom is so lank as hy sy saligheids
liefde daarin kan beoefen. Teenoor die staat en die reg staan LUTHER 



DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN 457 

dus natuurregtelik; maar sy natuurreg is uiters konservatief; wat God 

histories beskik het in die landelik-burgerlike standelike maatskappy 
van sy tyd, is as sodanig goed vir hom. Teenoor hierdie sosiale en 
staatkundige organisasie geld vir die Christen slegs die eis van onder
werping daaraan en sover moontIik vergeesteliking daarvan. Vers et is 
geensins veroorloof nie; al redmiddel teen 'n tiranniese owerheid is 
emigrasie. Hierdie standpunt kon ook prakties gehandhaaf word, omdat 

die Duitse Ryksdag ontwikkel het tot verselfstandiging van die veel
voudige territoriale vorstedomme; sodat die onderwerping verskuldig 

was, nie in eerste instansie aan die Roomse Keiser nie, maar aan die 
territoriale vorste wat dikwels ook Protestants was. 'n Duitser het nie 

nodig gehad om terwille van sy geloof die Ryk te verlaat nie; hy kon 
verhuis van een Duitse stad of heerlikheid na 'n ander om 'n sim

patieke omgewing te vind. Indirek bevorder die Lutheranisme dus die 
absolutistiese ontwikkeling nie van die Duitse Ryk nie, maar van die 
Duitse vorstedomme. 

MELANCHTON, wat die Lutherse teorie gesistematiseer het, gaan in 
hierdie rigting voort, maar as humanis waardeer hy die rede hoër en 

lê hy dus ook meer nadruk op die redelike natuurreg en in Aristoteliese 
sin trek hy daaruit ook selfs enigsins rewolusionêre konsekwensies, 

selfs so ver dat hy ook die stande teenoor die vorste ges ag gee tam
guam ephori regurn. Maar ook by hom kry die natuurreg geen direk 
religieuse verpligting en die stande is nie soseer verplig om hul te 

verset teen regskending nie, as wel daartoe geregtig. Immers die reli
gieuse plig is slegs liefde. So blyk die Lutheranisme dus onmagtig om 
die werklikheid as eenheid saam te vat onder sy enigsins beperkte 
en gerelativeerde Godsbegrip. En die gevolg is dat die natuurlike ge
bied oorgelaat word aan die owerhede en die geleerdes en meer en meer 
losgelaat word deur die Christene as sodanig. Die owerhede en ge
leerdes self tree nie op as Christene in eerste instansie nie, maar as 
bedienaars van natuurlike ampte met natuurlike, d. w. s. essensieel 
heidense middele: ARISTOTELES immers bly die leermeester naas die 
Romeinse reg en die moderne sosiale wetenskappe. 

By ZWINGLI vind ons 'n soortgelyke konsekwensie uit 'n ander motief. 
Ook hy wil die werklikheid as eenheid sien in sy veelheid en wel 
vanuit suiwer Christelike standpunt, maar by hom is die uitgangspunt 
ook eensydig vereng, egter na die teenoorgestelde kant toe. Nie die 
kerklike saligheidsbeginsel is vir hom die universeel-Christelike be-



458 L. J. ou PLESSIS 

Iiggaming van die goddelike genade nie, nee in eerste instansie is die 
genade-saligheid universeel-natuurlik. Dis hier die natuurlike lewe wat 
draer word van die goddelike gesag en die norm daarvoor is die 
natuurlike gebod van God soos geopenbaar in die ganse Skrif. Die 
predestinasie- en verlossings-gedagte, maar ook die wetsgedagte, word, 
hoewel op Skriftuurlik-Christelike grondslag gebaseer, tog so geuni
wersaliseer dat dit ooreenkoms vertoon met die humanistiese uniwersele 
teïsme. Die konsekwensie is dan dat die staatstaak en selfs die staats
konstitusie Christelik genormeer word, dat die reg en plig van laer 
owerhede beklemtoon word om vir verwesenliking daarvan te sorg, 
maar hierby raak die geestelike genade-koningskap van Christus op 
die agtergrond, die selfstandigheid van die kerk kan nie gehandhaaf 
word nie; die sakrament word 'n blote teken en die kerkregering word 
toevertrou aan die staatsgesag. 

Teenoor hierdie verskillende reformatoriese rigtinge, en ook ander 
nog wat meer oorgehel het na die Anabaptisme en die Skolastiek, het 
KALVYN in verskillende mate nie alleen simpatiek gestaan nie, maar 
selfs in sekere sin reseptief. Sy leer is dan ook materieel 'n harmoni
ering en sistematisering van die verskillende strominge van die Refor
masie vanuit sy sentrale posiesie in Genève en as Fransman. Daarby 
het hy egter meer oorgeleun na die Lutherse rigting, soos verruim deur 
BUCER in Straatsburg. Tog kan KALVYN ook selfs uit die saamvatting 
van die Reformatoriese teorieë nie begryp word nie. Hy het nie alleen 
gesistematiseer nie, maar hy het die Reformatoriese sisteem in al sy 
onderdele probeer hervorm deur 'n eie grondbeginsel, wat ons reeds 
leer ken het, saam met die konsekwensies daarvan. Hierdie grond
beginsel was die opvatting van God as die absolute, die uniwersele 
en die allenige Soewerein, wie se gesag nie aan enige kosmiese deel
gebied alleen of by uitstek kan oorgedra word nie. Op alle gebiede 
wou hy die mens en die Christen eweseer stel onder die gesag en die 
gebod van God, en tog desnieteenstaande die uitsonderingskarakter 
van die saligheidsgenade handhaaf; dus Christelik dink sonder om 
die wêreld en die staat te vernaturaliseer soos LUTHER, en tog ook 
weer uniwerseel dink, sonder om die genade en die kerk te profaneer 
soos ZWINGLJ. In hoever hy daarin geslaag het, is 'n ander vraag. 
Maar dit moet vir ons nou weI vasstaan, dat KALVYN by al sy ont
leninge aan staatspraktyk en wetens kap - en inderdaad is daar nie 
eigelik enige nuwe element by hom nie - tog 'n nuwe teorie ont-
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wikkel het, deur alles wat hy mag ontleen het aan een ander, te 
inspireer en te reorganiseer deur sy radikaal-universalistiese Gods
geloof; en dat juis hierdie eie grondbeginsel die Kalvinisme gemaak 
het tot 'n nuwe skepping en 'n geweldig invloedryke hervormingskrag 
in praktyk en teorie, sodat TROEL TSCH dit met enige reg kan noem 
.,die eigentliche Hauptmacht des Protestantismus." 46) 

AFSLUITING. 

Die betekenis van die Kalvynse teorie in die staatsleer. 

Uit die gesketste originele grondbeginsel van KALVYN het sy staats

teorie ook 'n bepaalde cachet gekry en 'n geweldige invloed vanuit 
sy religieuse wortel op praktyk en wetenskap. Met name is daardeur 
die selfstandige beoefening van die staatsleer en regswetenskap moont

lik geword as 'n Christelik-religieuse roeping, is staat en kerk in be
ginsel selfstandig naas mekaar gestel, beide vry teen oor mekaar, hoe

wel beide gelyklik Christelik genormeer, is verder staatsgesag en 
burgervryheid versoen, sowel as staatkundige soewereiniteit met nasio

nalisme en internasionalisme, sodat die moderne Westerse Staat uit 
die Kalvinistiese grondmotief kon ontwikkel tot konstitusionalisme en 
federalisme selfs op internasionale gebied, soos ons dit vandag beleef 

in die Amerikaanse stelsel, die Britse Ryk en die Volkebond. Selfs 
in die huidige konstellasie, waar die soewereine staat en die konstitusi
onele staatsvorm blykbaar besig is om pluralisties opgelos te word in 
ander intra-nasionale en internasionale regsverbande met behulp van 

'n nuwe despotisme, selfs nou kan die Kalvinistiese Staatsteorie die 
praktyk binne sy skema begryp, hoewel die teorie van KALVYN ont
wikkel het in 'n teenoorgestelde konjunktuur, naamlik by die oorgang 
van 'n pluralistiese internasionalisme tot territoriale soewereiniteit. 

Hierby word egter die merkwaardige verskynsel opgemerk dat nie 
alleen die moderne ontwikkeling van die staatsteorie plaasgevind het 

grotendeels los van die Kalvynse grondbeginsel, deur die humanisme. 
en die moderne staatspraktyk gevorm is deur opposiesie-beweginge 
teen die Kalvinisme of sektariese afwykinge binne die Kalvinisme, 

soos Aufklärung, Romantiek, liberalisme en piëtisme nie; maar boon
dien blyk dit dat die moderne Kalvinisme self besig is om sy stand-
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punt te verskuiwe, ook daar waar die grondbeginsel nog gehandhaaf 
word. Ons vind naamlik dat die Skrif vergeestelik word in sy norma
tiwiteit, dat die kerk puristies vereng en verbrokkel word, dat die staat 
vrygemaak word van positiewe plig teenoor die kerk; dat die staat 
'n sekulêre taak ontvang en in sy ges ag beperk word tot die wêreldlike 
regsgebied, terwyl op grond van die reg ook konstitusionele hervorming 
verpligtend ge ag word, met erkenning van versetreg vir alle onderdane 
volgens eis van die reg as 'n selfstandige wêreldlike ordening. 

Hierdie verskynsels dan bring ons ten slotte voor die vraag wat ons 
al meermale aangedui het, naamlik of KALVYN wel sy eie grondbeginsel 
konsekwent uitgewerk het. So nie, dan sou ons hierdie afwykinge kan 
verklaar as min of meer suksesvolle poginge tot korreksie van die 
inkonsekwensies. So ja, dan sou ons Of die moderne ontwikkeling 
moet verklaar as 'n vervalsing van die Kalvynse stelsel, Of anders 
salons moet erken dat laasgenoemde uitgedien het, hetsy omdat sy 
tyd verby is, of omdat dit wesenlik op verkeerde grondslag opgebou is. 

Laat ons hierdie grondbeginsel dan probeer so suiwer moontlik 
stel volgens die bedoeling van KALVYN, naamlik so: God alleen is 
goddelik, die bron van alle gesag, suprakosmies en nie onderhewig 
aan enige kosmiese wet of gesag nie, hoewel self die bron van alle 
wet en alles goeds wat vir ons erkenbaar is. Daarom mag geen kos
miese ges ag geuniwersaliseer en dus vergoddelik word nie, maar moet 
in die wêreld erken word velerlei wet en velerlei gesag, soos geleidelik 
geopenbaar in die historiese ontwikkeling van lewe en leer. Hierdie 
veelheid is in elke deel selfstandig en eweseer direk Godbetrokke, 
maar elke onderdeel is, in sy selfstandige begrensdheid en beperkt
heid, weer organies saamgeweef met alle ander. Die eenheid egter 
van die veelheid is alleen religieus erkenbaar in die gemeenskaplike 
Godbetrokkenheid. Die verwesenliking van hierdie religieuse eenheids
betrekking kan alleen aan God toegeskryf word, aan sy verbond
matige genade-werking wat suiwer spiritueel-goddelik is in die wêreld 
en in die mens se persoon. In sover die mens daaraan bewus aandeel 
kan neem, is hy daarby afhanklik van 'n deur God kosmies geopen
baarde normering. Dit is self goddeIik-spiritueel, want geestelike dinge 
word immers aIIeen geestelik onderskei, maar is kosmies beliggaam 
geword en dus kenbaar gemaak ook vir bewuste kosmiese verwesen
liking, met name in die Woord van God. Die kosmiese erkenning en 
verwesenliking daarvan as sodanig is weer nie goddelik nie, want dit 
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vind plaas deur die mens, wat nie alleen 'n skepsel is me, maar boon
dien ook sondig. Van die sonde-belasting word dit egter vrygemaak 
in so ver God 'n nuwe mensheid uitverkies het en voortdurend heilig 
tot sy diens en aan hulle volle geregtigheid toereken in Christus. In 
só ver alleen kry die verwesenIiking van die norm 'n goddeIike karakter 
wat egter alleen in die geloof geesteIik ervaar kan word. Hierdeur word 
die ware Christen bo alle kosmiese beperking uitgehef en prinsipieel 
in staat gestel tot volle normverwesenliking. Dit gee 'n innerIike vastig
heid en versekerdheid, 'n saligheid en aktiwiteit, wat bo die aards
menslike maat uitgaan. Maar hieruit mag geen kosmiese goddelikheid 
van die Christen ge de dus eer word nie; want nie alleen bly hy ook 
steeds kreatuurlik gebonde nie, maar die herstel van die kreatuurlike 
beeld van God in hom wat hom van die kosmies-uitwendige wet vry
maak, is spiritueel en geloofsobjek, kan dus nie as kosmiese werkIik
heid verabsoluteer word nie. 

Laat ons nou aan hierdie grondbeginsel die verskillende leringe 
van KALVYN toets wat staatsteoreties van belang is. Vooraf egter moet 
sekere bykomstighede in sy voorstelling vereffen word, sodat ons nie 
daardeur mislei mag word nie. En ten eerste moet ons daaraan dink 
dat KALVYN as teoloog en kerkhervormer geen geleentheid had om 
op alle kennisgebiede sy beginsel uit te werk nie; hy aksentueer nood
wendig veral die teologies-kerklike terrein, nie noodsaaklik weens 
prinsipiële oorskatting nie, maar vanweë sy feitlike lewens-posiesie. 
Ten twede moet in gedagte gehou word dat die destydse positiewe reg 
insake die uitwendige godsdienstige organisasie en die intiemere 
lewensverhoudinge heelwat verder gegaan het as wat teenswoordig die 
geval is. Ook dit het nie noodwendig prinsipiële betekenis nie; die 
positiewe reg het 'n rekbare omvang en KALVYN moes hom by die 
destydse toestand aanpas om effektief te kan optree. Ten derde is dit 
van die allergrootste belang om daarop te let dat nie alleen die same
lewing deur die staat en die kerk minder oorgelaat kon word aan 
spontane reëling as later nie, maar ook die wetenskap nog slegs in 
geringe mate geëmansipeer was van die teologie: daar was nog geen 
outonome ontwikkeling van 'n Christelike wetenskap van die same
lewing, selfstandig teenoor die teologie nie. Die wetmatigheid van 
die werklikheid was nog hoofsaaklik bekend alleen in die grondbegin
sels wat deur die teologie ontwikkel was. Origens was daar slegs 
heidense filosofie en enkele brokstukke van Christelike wetenskap. Ook 
A. St. 3-m. VI 

30 
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dit moes KALVYN daartoe bring om die selfstandigheid van die staat 
as kennisobjek en sy beperktheid teenoor ander sosiale strukture minder 
duidelik tot uiting te bring. Kortom, die omstandighede van sy lewe 
en van sy tyd in praktyk en teorie moes meebring dat hy die kerk op 
die voorgrond moes stel, en die staat besonder kerklik moes oriënteer 
en die staatsleer veral teologies moes fundeer. Hierdie noodwendige maar 
prinsipiëel toevallige neiging van sy teorie moet ons dus soveel moontlik 

wegreken, veral as ons besig is met sy praktiese maatreëls en adviese. 
Maar afgesien hiervan nou, het reeds op enkele punte twyfel by 

ons ontstaan omtrent die konsekwentheid in KALVYN se teorie. Laat 
ons dié punte kortliks memoreer en ondersoek. Soos die crux in die 

heidense filosofie die antinomie was binne sy natuurbegrip van rede 
en sinnelikheid, so was die crux van die Christelike teologie, tot op 
KALVYN, die antinomie binne sy openbaringsbegrip van genade en 

natuur. Hierdie antinomie het KALVYN probeer oplos deur in sy leer 
van die Godsopenbaring tweërlei genade aan te neem, naamIik die 

skeppingsgenade en die herskeppingsgenade. Maar nou het die gevaar 
bly bestaan dat die herskeppingsgenade as die spirituele, meer direk 

goddelike en volmaakte, in predestinasie-werking en kerk-instituering 
'n kosmiese goddelikheid sou konstitueer teenoor die skeppingsgebied. 

Hieraan het hy probeer ontkom deur beiderlei genade te identifieer. 
met dié verskil dat die herskeppingsgenade die skeppingsgenade spiri
tueel rig op sy eigelike doel, die herstel van die band aan God tot 
eer van God; terwyl die skeppingsgenade as sodanig bloot kosmiese 
betekenis het. Die inhoud van beide is dieselfde, maar die religieuse 

betrekking verskiIIend; ook die omvang van beide is prinsipieel die
selfde, nie in dié sin dat dieselfde indiwidue deur beide gedek word 

nie, maar dat die herskeppingsmensheid ten volle die skeppingswêreld 
representeer. Dit is die verband tussen voorsienigheid en predestinasie, 

wêreld en kerk, algemene en besondere openbaring buite en binne die 
Skrif. Verder is die herskeppingsgenade nie kosmies beliggaam nie: 
God dra sy goddelikheid nie oor aan 'n kosmiese wese nie. Maar dit 
word openbaar op kosmiese gebied in terme van die skeppingsgenade, 
wat veelvormig is en oral in kreatuurlik-afhankIike vorm beIiggaam is. 
Niks kosmies kan dus goddeIike ges ag hê nie, hoewel alles 'n Christe
Iik-religieuse betrekking het vir die geesteIike mens. 

Dit sou dan ook moet geld vir die voorsienige wêreld-bestuur, vir 
die sigbare kerk en vir die Skrif in so ver hulle kosmiese kenobjekte 
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is en aardse gesagsbronne. Verder sou dit moet geld vir die staats
owerheid en alle wêreldlike gesag en norme in hul veelvoudigheid. Elke 
kosmies-beIiggaamde gesag sou as sodanig gerelativeer en tegelyk 
teen oor ander selfstandig gemaak moet word. Is dit wel ten volle die 
geval by KAL VYN ? 

Die skeppingsnatuur beantwoord volgens KALVYN aan hierdie ver
eiste, want God is aan die wette daarvan nie gebonde nie; kan dit 
deurbreek in sy vrymag; boondien is dit in die sondetoestand geskend. 
Ook subjektief in die mens is dit beperk en gebrekkig verwesenIik. 
Soos reeds aangetoon, het KALVYN eerder te geringe waarde toegeken 
aan die natuur, as te veel, vanweë sy besondere posiesie en vanweë 
die stand van sy tyd se wetenskap. Dieselfde geld van die wêreld
proses en die historiese ontwikkeling onder die voorsienigheidsbestuur. 

Wat die herskeppingsnatuur betref en die predestinasie, ook dit 
is kosmies nog gebrekkig en die heiligheid is 'n geloofsobjek. Die 
geesteIike mens is nie kosmies kenbaar nie en is nie ontbonde van 
die organiese wêreldordening nie. Inteendeel sover as hy in geloof 
gereaIiseer is, word hy in besondere mate aan daardie ordening gebind. 

Selfs die gebod van God in sy kosmiese beliggaming is gerelativeer. 
Immers dit word begrens in sy verwesenIiking deur die voorsienige 
wêreldbestuur van God. Boondien is dit veelsydig beIiggaam, in die 
natuurIike gewete, in die menslike aanleg en kennis, in die historiese 
ontwikkeling van die kultuur en in die Skrif. 

Wat die menslike samelewing betref, daar is ook God die eigeIike 
Soewerein, en onder Hom word nog gemeenskap nog indiwidu ver
absoluteer; maar beide word in 'n ewewigstoestand gestel wat as 
organies beskryf kan word. Hierdie sosiale "teokrasie" fundeer die 
gesag van staat en kerk, wat beide deur die gebod gesanksioneer is, 
en wel dieselfde gebod, maar in verskillende as pekte daarvan. Geen 
van beide is egter absoluut van ges ag nie. Die staat is gebind aan 
die regsgebod en het slegs in betrekIike mate beskikking oor die regs
positivering. Hy word naamlik begrens deur ander soorte gesag. Dat 
die staat ook gesag het ten opsigte van die kerklike gebied, vloei daaruit 
voort dat die regsgebod ook daardie gebied bestryk. Maar dit wil niet 
sê dat die staat ook oor die kerkbestuur beskik nie. Immers daarvoor 
het die kerk sy eie ampsorganisasie wat ook weer begrens is deur 
andersoortige gesag en gebind aan die gebod vir die bediening van 
Woord en Sakramente. Ook die kerkgesag word nie verabsoluteer nie. 
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want hy is gebind aan die Woord van God. En selfs so kan hy nie in 
die plek van God tree nie, want die verkiesingsgenade van God is 
nie gebind aan die beskikking van die kerklike amp nie. 

Maar die kerk is tog as kosmiese instituut aan die ander kant die 
sigbare vorm van die ewige predestinatoriese kerkgemeenskap. Dit is 
herskeppingsinstituut en dra die Woord van God as absolute waarheid 
met ewigheidsbetekenis. Die sigbare kerk moet die verloste mensheid 
en wêreld meer onmiddellik representeer as enige ander kosmiese 
organisasie, en dus 'n besondere beliggaming van die goddelike ges ag 
wees. 'n Mens sou so iets kan konkludeer uit KALVYN se optrede en 
leer, maar tog ten onregte. Want dergelike gedagtes geld alleen ten 
opsigte van die geloofsobjek wat ons die algemene Christelike kerk 
noem. Die konkrete organisasie is baie meer beperk en kan as sodanig 
geen goddelike gesag hê nie; dit bly mensewerk. 

Die vraag is egter in hoe ver KALVYN daardie geloofsobjek vereen 
selwig het met sy opvatting daarvan en sy verwesenliking daarvan. 
So 'n identifikasie sou byna afgelei kan word uit sy strenge uitbanning 
van andersdenkendes uit Genève e. d. m. Tog sou ook hierdie kon
klusie vals wees. Ook sy eie kerkidee en kerkorganisasie was van 
beperkte gesag. Natuurlik het hy ook hier weer radikaal sy persoonlike 
waarheidsinsig vasgehou vir sy eie optrede, en hierdie subjektiewe 
eienskap is noodwendig in die praktyk verskerp deur die groot een
vormigheid van die kerklike lewe in Genève, van regsweë, en in sy 
protestantse omgewing, deur die historiese ontwikkeling. Maar prinsi
piële absolutisme kan ook hier nie aan KALVYN ten laste gelê word nie. 

Natuurlik salons teenswoordig wel die gesag van die sigbare kerk 
nog meer beperk en eweneens die bemoeienis van die staat met kerk
like sake, maar dan sou dit van Kalvynse standpunt wees as gevolg 
van 'n onderstelde empiries-gebleke groter mondigheid van die kerklede 
en massa. Maar selfs by KALVYN seIt moet ons nie vergeet nie dat 
hy hom gedeeItelik teen sy sin moes aanpas by die Geneefse praktyk; 
dat hy persoonlik in die geval van 'n vrywilligheidskerk sekerlik baie 
meer vryheid sou gegee het aan die kerklede as sodanig, soos geblyk 
het uit sy houding ten opsigte van die Franse kerke. 

Sy opvatting van die staatkundige soewereiniteit sou meer opening 
kan gee vir die beskuldiging van absolutisme. Immers hy aanvaar die 
gegewe gesag as absoluut gesaghebbend, so ver dit aItans sy blote 
onderdane betref wat nie self staatsgesag besit en ook geen ander 
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sosiale gesagsposiesie beklee nie. Die enigste beperking is die uit
druklike gebod van God, waarmee blykbaar bedoel word 'n aan
wysbare skriftuurlike gebod veral ten opsigte van kerklike verhoudinge. 
Origens is die positiewe reg vir hom staatskreatuur wat geen direkte 
verband het met die natuurreg en die gebod van God nie en waaraan 
die onderdane as sodanig eenvoudig onderworpe is, vanweë die gesag 
van Gods voorsienige beskikking en sy direkte gebod. 

Hierdie opvating steek skerp af teen sy teorie van die kerkgesag 
wat geheelonpersoonlik gefundeer is in die kerkreg en die gebod van 
God, daarbuite geen gesag het nie en weerstaan kan word op grond 
van die kerklike reg deur enige kerklid. Uit hierdie teenstelling blyk 
weer KALVYN se geringe agting vir die natuurlike norm openbaring en 
sy oorskatting van die sekerheid van Skrifkennis. Immers die Woord
gebod gee volgens hom 'n duidelike en vaste norm waarop elke Christen 
hom kan beroep; maar die natuurlike regsvorming in die samelewing 
waaraan elke onderdaan deel het, gee geen vaste grond vir beperking 
van die staatsgesag en vir verset daarteen nie. Die staat mag die reg 
skend en bly tog, so ver dit die onderdane betref, gesaghebbend. En daar 
bly vir die onderdane alleen OOr 'n beroep op die voorsienigheid van God 
afgesien van die optrede van ander gesagdraers ten bate van die volk. 

Vir so 'n standpunt kon miskien Bybelse gronde aangevoer word en 
sekerlik positief-regtelike gronde uit die destydse staatsreg, met meer 
gemak egter uit die Romeinse reg, maar dit neig tog enigsins tot die 
gevaarlike "Gratia Dei" teorie en is in so verre nie versoenbaar met 
KALVYN se grondbeginsel nie. Natuurlik het hy op ander punte kor
reksies aangebring, wat uiters effektief was, soos reeds voldoende aan
getoon. Maar op hierdie bepaalde punt is daar 'n betreklike verabso
lutering van menslike gesag teen oor sy norm, hier die reg, wat anti
nomies lyk en dan ook reeds in KALVYN se tyd deur sy volgelinge ge
wysig is. Dit egter is ook maar 'n gevolg van tydsomstandighede en 
met name 'n reaksie teen gevare en verwyte van rewolusie-bevordering, 
en origens verklaarbaar uit die agterlikheid van sosiaal historiese 
wetenskap ten tyde van KALVYN: dat elke staatsonderdaan ook in sekere 
sin noodwendig 'n wetgever is, kon destyds nog moeilik besef word. 

Ons konklusie kan dus wees dat KALVYN prinsipieel nie ontrou 
was aan sy grondbeginsel nie en dat sy skynbare geringe afwykinge 
daarvan verklaar moet word uit sy eienaardige persoonlikheid, sy 
lewensberoep en sy tydsomstandighede, sowel in praktyk as in weten-
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skap. Dit was prinsipieel toevallig dat KALVYN hom veral gekonsen
treer het op kerk en teologie en dat hy die regsnormering van die 
gesag so beperk het. Die betreklike mislukking van die Kalvynse teorie 
in die staatsleer eerder as in die staatspraktyk, waarop dit nog lank 
beheersend ingewerk het, kan dus toegeskryf word aan afwyking van 
die grondbeginsel van KALVYN, en wel hierin dat eensdeels die Christe
Iike beginsel kerklik-teologies vereng is, sodat die sosiale praktyk en 
die orige wetenskap vanuit ander beginsels beoefen moes word, en 
anderdeels dat die staatlike regsvorming oorgelaat is aan die soewe
reine hoë owerheid sodat politieke aktiwiteit en 'n direkte konstitusio
nele funksie aan die volk onttrek is. 

Mits hierdei verkerkliking en hierdie gesagspersonalisme as vreemde 
elemente uit die stelsel verwyder word, gee die verlede grond om te 
verwag dat die teerie van KALVYN selfs vir die huidige staatsleer vrug
baar kan wees, nieteenstaande die geringe betekenis van die kerk 
in die hedendaagse staatslewe en die moderne diskrediet van staat
kundige owerheidsoewereiniteit. Met name kan daardeur die reg be
waar word vir denaturering deur allerhande wetenskaplike gebieds
oorskryding en die ges ag pluralisties gefundeer word in die reg sonder 
gevaar van anargie. Immers in hierdie teorie is gebïedselfstandigheid 
moontlik sonder verabsolutering daarvan en is gesagsveelheid moont
lik sonder anargie, want in beide gevalIe word die genoemde gevaar 
ondervang deur die fundering van alle kosmiese gesag in die organiese 
veeleenheid van die wêreld-ordening deur God Almagtig. 47) 

36) FUETER, veral pp. 291-328. 
Cambridge Modern History, Vol. I, pp. 343-530. 
Vgl. Teubners Handbuch, Staatskunde, I, pp. 110--130. Vir hierdie hele 

hoofstuk; ook W. WINDELBAND: Die Auswärtige Politik der Oroszmächte in 
der Neuzeit2 - Stuttgart - 1925, cp. I. 

37) HARTUNG, pp. 5-60. 
38) HEUSSI, pp. 213-254; SCHAFF, pp. 65 VVo 

39) Teubners Handbuch, l.I., ter vergelyking. 
FIGGIS, Divine Right, pp. 85-97. 
DOOYEWEERD, In den strijd om een Chr. Staatkunde, A.R. Staatkunde, 1925, 

No. 14, pp. 583 vvo 
40) Teubners Handbuch, l.I., ter vergelyking. 
DOUMERGUE (WINCKEL), Deel III pp. 23-307 en Deel 11, pp. 84-129. LANG 

pp. 111-113; Cambridge Modern History, Vol. II pp. 358--360. 
41) Teubners Handbuch, l.I., ter vergelyking. 
Verder: DOOYEWEERD - In den strijd om een Chr. Staatkunde. A. R. Stk., 

1925, No. 14, 1.1.; WOLZENDORFF, pp. 24-94, 134-177; VAN SCHELVEN, pp. 
32-38; H. WOLF, pp. 163-209; JELLINEK, pp. 319--325; FIGGIS - From Oerson 
to Orotius, pp. 118--127; "Political Liberfty. "sê laas genoemde tereg. ..is the 
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residuary legatee of ecclesiastical animosities." Origens sien hy blykbaar nie 
in die groot betekenis van KALVYN se eie staatsteorie (nie maar net van sy kerk
reg nie) vir die toekomstige konstitusionele ontwikkeling nie. Die uitnemende 
belang van KALVYN se positief-regtelike fundering van die versetsreg as staande 
teenoor die latere humanistiese en Jesuïetiese leer van volksoewereiniteit word 
deur die ander bogenoemd skrywers beklemtoon. Sy konsekwentheid hierby blyk 
veral uit briewe waar hy weier om in Frankryk 'n versetsreg te erken of 
gewelddadige optrede te billik, selfs teen die tirannie van die GUlSES, behalwe in 
die twyfelagtige geval dat al die prinse van die bloed as regentskapsraad die 
leiding sou neem teenoor die Italiaanse usurpators van die monargie. In Frankryk 
naamlik was die versetsreg van die stande nie meer erken nie. Hierdie houding 
van KALVYN is daarom so bewyskragtig, omdat in die geval van Frankryk die 
drang op KLVYN van binne en buite uiters sterk moet gewees het om geweld 
met geweld te keer. Sy volgelinge het dan ook spoedig vir hierdie drang beswyk, 
tereg of ten onregte, maar in elk geval met noodlottige gevolge vir hulself en 
vir Frankryk. 

42) TROEL TSCH, p. 173. 
Vir hierdie eerste gedeelte van die hoofstuk het ek uitvoerige verwysinge na 

bronne onnodig geag, omdat ek hier slegs 'n vlugtige skets bedoel van wat 
min of meer algemeen bekend is, om die aandag te kan konsentreer op die 
eigelike tydsteorieë van die latere M. Eeue. Ek mag egter in die algemeen ver
wys na die onder die bron ne genoemde werke van TROEL TSCH, DOOYEWEERD 
en VOLLENHOVEN. 

43) TROELTSCH, pp. 1'90--428; DE WOLF, pp. 28-30, 220 vv.; BAUMANN, pp. 
167-178vv.; p. 41 vv., vgl. SCHÜTZ; LANDBERG, pp. 12-105; TAYLOR, 11, pp. 
304--319; CORNELISSEN, pp. 259--296; DOOYEWEERD - In den Strijd ens., A.R 
Stk., 1924, No. 2, pp. 74 vv.; No. 3, pp. 104 vv.; KRAUSS, pp. 26--69; KUYPER -
Encyc1opaedie, I, pp. 103-123. 

44) DOOYEWEERD, 0.1., A.R. Stk., 1925, No 4, pp. 167 vv.; GIERKE - Althusius, 
pp. 57-96, 124--142, 211-266 vv.; Idem - Political Theories, pp. XV-XXX; 
en verder die hele teks met aantekeninge; KRABBE, passim; REHM - Geschichte, 
pp. 175-216; JELLINEK, pp. 441--457; 508-510; 570-573; 600--601. FIGGIS 
- From Gerson to Grotius, pp. 4--79. 

45) KUYPER - Encyc1opaedie, I, pp. 123--138; GEYSER, pp. 365-383; DIL' 
THEY, pp. 1-230; HEARNSHAW, pp. 9-39; MURRAY, pp. 107 VV., p. 407; GET
TELL, pp. 138-147; DUNNING - Political Theories, Ancient and Mediaeval, pp. 
280--283; DOOYEWEERD, 0.1., A.R. Stk., 1925, No. 5 pp. 189vv., No. 6, pp. 
228 VV., No. 8, pp. 321, VV., Nos. 10--11, pp. 433 VV., No. 12, pp. 489 VV., No. 
15, pp. 617 VV.; ibidem, 1927, Ie kw., pp. 96 VV.; WOLZENDORFF, pp. 18-21. 

46) ALLEN, passim; HOLL, pp. 183--373; WÜNSCH, pp. 293--298; 316--347: 
G. LENZ - Bedeutung des Protestantismus, pp. 40--42; STEPHAN, pp. 4--14; 
DUNNING - From Luther etc., pp. 2-25; WOLZENDORFF, pp. 181-187; M. 
LENZ - Luthers Lehre usw., pp. 138-144; idem, in V. D. BLEEK - Die prot. 
Staatsidee; DE VISSER in Stemmen des Tijds, VI 10--11, pp. 223--239; 
TROELTSCH, pp. 446--592; GEFFEKEN, pp. 205-236vv. 

47) In verband hiermee verwys ek graag na die belangrike studies van Prof 
DOOYEWEERD van die Amsterdamse Vrye Universiteit, en met name die vol
gende: De Beteekenis der Wetsidee voor rechtswetenschao en Rechtsphilosophie, 
Kampen, 1'926; en De Crisis in de humanistische staatsleer, Amsterdam, 1931. 

Ek meen egter dat Prof. DOOYEWEERD se Uitgangspunt 111 die sogenaamde 
Wetsidee eensydig is en aanleiding kan gee tot 'n nuwe funksionalistiese abso
lutisme. Self het ek my in hierdie studie, ook in sy krietiese aspek, gestel op 
Kalvynse standpunt. In hoe vr.r hierdie standpunt teologies en fiIosofies suiwer 
is, is 'n ander vraag wat nie in 'n staatsteoretiese ondersoek tuis hoort nie. 
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nOOR 

OR Z. W. SNELLER. 

Historie en Leven zijn met elkander verbonden in veelvuldige wissel
werking. Onder meer op deze wijze, dat het leven van den loopendelI 
dag richting geeft aan de beoefening der geschiedenis. Zoo was het 
in een vroegere periode, toen het probleem van de organisatie van 
den staat, van inperking der vorstelijke macht en van uitbreiding 
van de rechten des volks veler gedachten gevangen hield, en politieke. 
soms zelfs uitsluitend parlementaire geschiedenis zich gelden deed: 
zoo is het ook in onzen tijd met zijn geweldige economische en sociale 
verwikkelingen, die de geschiedenis trekken naar den economischen 
en socialen kant. En binnen het magneetveld der economisch-sociale 
historiographie schommelt weer de naald, naar gelang de induceerende 
krachten hun invloed doen gevoelen: handel en scheepvaart, nijverheid .. 
landbouw; arbeidersbeweging, doelbewuste maatschappelijke ordening. 
Zoo moge het dan geen verwondering wekken, dat ook het huidig 
economisch gebeuren de historische wetenschap niet onbewogen laat; 
dat conjunctuur, dat hausse en crisis en depressie den beoefenaar der 
economische geschiedenis dringen naar de studie van soortgelijke con
vulsies in het verleden. 

Ik vraag Uw aandacht voor mijn onderwerp: Economische crisissen 
in vroeger tijd. 

* * 
* 

Het zal noodig wezen allereerst op het begrip "economische crisis" 
in te gaan. Daartoe dient van te voren het begrip "crisis-zonder-meer" 
vasten vorm voor ons te hebben. Men spreekt van een zieke, die in 
de crisis ligt. Het beslissende moment in de worsteling tusschen dood 

*) Rede, uitgesproken ter gelegenheid van de negentiende herdenking van de 
stichting der Nederlandsche Handelshoogeschool te Rotterdam op 8 Nov. 1932. 
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en leven, tusschen sloopende en regenereerende krachten is dan ge
komen. Ook spreekt men van een crisis in het geestelijk leven, wan
neer de jonge mensch, opgevoed volgens bepaalde levensbeginselen in 
welbesloten huiselijkheid, intreedt in een nieuwe, ruimere wereld, in 
welke ongekende gedachten op hem losstormen, zood at hij in een 
warreling van tegenstrijdige begrippen wordt rondgesleurd. De geeste
lijke crisis is dan het doorgangsstadium van traditioneele gebondenheid 

naar geestelijke zelfstandigheid. Een crisis is een korte, hevige worste
ling van tegengestelde krachten, waardoor de aard van het bestaan 
bepaald wordt. 

Dit acute, heftige karakter dragen ook de economische crisissen. 

Volgens WERNER SOMBART zijn de crisissen bepaalde, convulsieve 
.,Marktlagen" 1). De markt kan willig wezen, zoodat de prijzen rijzen 

en de activiteit van kooplieden en producenten, die de mogelijkheid 
van een loonenden afzet zien, stijgt; er is opgaande conjunctuur. De 
markt kan traag en onwillig wezen, zoodat de prijzen dalen en de 
activiteit van producenten en handelaren verslapt, wijl zij geen moge
lijkheid van een loonenden afzet bespeuren; er is een dalende con

.junctuur. Het moment van omslag in de "Marktlage" vormt de crisis. 
Ook zonder conjunctuurbeweging, welke een verschijnsel is van den 

modernen tijd, is er ineenstorting mogelijk van de markt. Bepaalde 
uitwendige oorzaken doen zich dan gelden, als oorlog of blokkade; 
handelswegen verleggen zich, zood at in het verlaten gebied de Markt
lage zich ongunstig wijzigt; of nieuwe productiemethoden ondergraven 
de markt en doen de prijzen zoodanig dalen, dat de verouderde tech
niek geen loon end emplooi meer vindt 2). In al deze gevallen ontstaan 
economische crisissen, zij het van een minder generaal karakter dan 
de conjunctuur-crisissen. 

In het marktbegrip treft men de kern der dusgenaamde kapita
listische organisatie. Met deze zijn crisis en conjunctuur ten nauwste 
verbonden. 

De laatste telg der Historische School in Duitschland, de ten vóór
vorigen jare op hoogen leeftijd overleden KARL BÜCHER heeft in zijn 
jongen tijd, onder invloed van de toenmaals overheerschende mecha
nische-evolutiegedachte. de wetenschap gelukkig maakt met een 

1) W. SOMBART, Der moderne Kapitalismus, München-Leipzig 1916, 11116. Kap. 
~) C. jACQUEMYNS, Histoire de la crise économique des Flandres, 1845-18-"iO. 

Bruxelles 1929. 
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schematiseering van den gang der ontwikkeling van het economische 
leven, zijn Wirtschaftsstufen-theorie, die thans niet meer dan een 
archaïsme is, maar om zijn typologie nog altijd zekere waarde bezit 1). 
Op BÜCHER'S eerste Stufe, die der gesloten familiehuishouding, waarin 

wel arbeidsverdeeling heerscht, met uitwisseling van producten en 
diensten onder leiding van den heer, maar geen prijsvorming geschiedt 
op de markt, kunnen wel calamiteiten voorkomen als misgewas en 

hongersnood, maar geen crisissen in economischen zin, wijl de regu

leerende factor van markt en marktprijs ontbreekt. 
Tot zekere hoogte geldt dit ook voor BÜCHER'S tweede Stufe, die 

der Stadtwirtschaft. Stad en landelijke omgeving vormen tezamen een 
gesloten economisch geheel, dat met andere stedelijke kringen zich 
slechts in beperkt handelsverkeer bevindt 2). In deze ommelandsche 

beslotenheid heerscht "Kundenproduktion", d. w. z. productie op be
stelling voor den klant, dien de stedelijke handwerkmeester ontmoet. 
direct, persoonlijk, hetzij in zijn ambachtswinkel, hetzij op de weke
Iijksche markt. Voorzeker, hier is verkoop van goederen voor geld 
tegen een bepaalden prijs, welke echter niet de resultante van de 
vrije werking van vraag en aanbod is, maar door overheid en publiek
rechtelijke gilden wordt vastgesteld, of tot stand komt in uitsluitend 

persoonlijk contact tusschen kooper en verkoop er. Ook in deze phase 
der vóór-kapitalistische periode wèl de mogelijkheid van economisch~ 
calamiteiten, maar niet de vrije markt en de marktprijs en de crisissen 

in economischen zin. 
Geheel anders is de kapitalistische tijd. Wezenskenmerken van het 

kapitalisme zijn de algemeene markt met haar vrije prijsvorming, en 
de figuur van den ondernemer, die, mede naar het beloop der markt
prijzen, de toekomstige behoeften schat en naar deze, onder gebruik
making van zijn ondernemerskapitaal, zijn inkoopen of zijn productie 
regelt. Toen met het toenemend handelsverkeer in de late Middeleeuwen 
naast de locale stedelijke markten de regionale missen of jaarmarkten 
zich steeds meer ontwikkelden, op welke vraag en aanbod elkander 
ontmoetten van een ruim gebied, geschiedde wat SOMBART "die Ent
persönlichung der Preisbildung" noemt. Hadden kooper en verkooper 

1) K. BÜCHER, Die Entstehung der Volkswirtschaft, Erste Sammlung, 3. Aufsatz. 
2) Een voorbeeld van Stadtwirtschaft in de Nederlanden vormde Groningen 

met het Ommeland, hoewel Groningen lid der Hanze was en dus mede was be
trokken in het inter-regionale handelsverkeer. 
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vroeger slechts persoonlijk tegenover elkander gestaan en in onder
handeling, getweeën, de prijzen vastgesteld, nu traden vraag en aanbod 
met elkander in veelvuldig verkeer, wirrewar dooreengemengd, zoodat 
uit het contact der verschillende afzonderlijke prijzen een algemeene 
marktprijs ontstond 1). 

Op de periodieke regionale markt der late Middeleeuwen met haar 
jaarmarktprij s volgt in de 16e eeuw, wanneer de handel zich uitbreidt 
en intensiveert tot wereldhandel, de permanente generale stapelmarkt. 
Markt is hier nog op te vatten in concreten zin. Met de jaarmarkt is 
de wereld-stapelmarkt van één natuur, maar zij is in haar werking 
onbegrensd en alomvattend en kent het instituut der beurs, waar door 
vraag en aanbod de prijsvorming geschiedt. Antwerpen was zulk een 
concrete wereldmarkt in de 16e eeuw; Amsterdam daarna in de jaren 
1600 en 1700. Daarop verdeelde de wereldmarkt-functie zich over 
verschillende handelssteden en kregen Londen, Hamburg en Amsterdam 
elk hun deel. Londen vertoonde in de 1ge eeuw het meest het type van 
de oude wereld-stapelmarkt 2). 

Hiermede was nog niet het eindpunt bereikt der ontwikkeling. De 
markt is niet slechts algemeen, zij is ook abstract geworden. Met de 
standaardizeering der handelsgoederen en met het versnelde berichten
verkeer van telegraaf en telefoon werd de concrete markt veelszins 
overbodig. Er is geen algemeene stapelmarkt meer. "Markt" kreeg de 
abstracte beteekenis van evenwichtspunt tusschen vraag en aanbod; de 
ligging van dit evenwichtspunt openbaart zich in den prijs. "Die Ent
persönlichung der Preisbildung" is tot volle ontwikkeling gekomen. 

Het instituut der goederenbeurs als concentratiepunt van vraag en 
aanbod, kern van de oude stapelmarkt, verloor mede iets van zijn 
beteekenis. De oorzaken lagen deels in het karakter der groot-industri
eele productie. welker prijscalcitlatie het beursinstituut negeert; deels 

1) SOM BART, Mod. Kap. 111 S. 198: Koopers en verkoopers ,.hatten zwar zu
näehst einzeIn, zu zweit, Auge in Auge die Prei se besproehen, waren dann aber 
bald in Fühlung untereinander getreten und hatten die gesammelten Erfahrungen 
si eh gegenseitig mitgeteilt. Dadureh hatten si eh die verschiedenen Einzelpreise 
aneinander rei ben können und waren sehlieszlieh, im Verlauf einer Messe, so 
weit ausgegliehen, dasz ein einheitlicher Durehsehnittspreis herauskam". V gl. 
MARS HALL, Prineiples of Eeonomies, Londen 1930, p. 324: "Eeonomists under
stand by the term Market not any partieular marketplaee in which things are 
bought and sold, but the whole of any region in whieh buyers and sellers are 
in such free intercourse with one another th at the prices of the same goods 
tend to equality easily and quickly". 

2) TJ. P. v. D. Kooy. Hollands stapelmarkt en haar verval, Amsterdam 1931. 
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in de concentratie, die zich voltrok in het bedrijfsleven, zoo mede in 
het versnelde berichtenverkeer, waardoor direct contact tusschen kooper 
en verkooper mogelijk werd. De "Entpersönlichung" slaat om in haar 
tegendeel. Er komt in de prijsvorming der handelsgoederen weer iets 
persoonlijks 1 ). 

Wij noemden mede den ondernemer kenmerkend voor de econo
mische organisatie, die men stempelt als de kapitalistische. In zijn 
vroegste verschijning is hij te denken als handelaar, die zich orienteert 
naar de verre markt en een bemiddelende positie inneemt tusschen 
producent en consument. Hij koopt de agrarische of de industrieele 
producten, b.v. koren of linnen, die overschot zijn van agrarisch of 
industrieel huisbedrijf en richt zich bij zijn koopmanschap naar de 
veronderstelde behoeften van de verre markt. Hij draagt het onder
nemersrisico en waagt zijn kapitaal aan de kansen van ondernemers.
verlies of ondernemerswinst. Reeds in de late Middeleeuwen treedt hij 
echter ook als leider van de huisindustrieele productie op; hij wordt der
halve soms koopman-entrepreneur en legt een deel van zijn kapitaal in 
grondstoffen en productiemiddelen vast. Ook dan overweegt het com
mercieele element. Vandaar dat men deze phase van het kapitalisme. 
de vroeg-kapitalistische periode, ook wel die van het commercieel 
kapitalisme noemt. Zij duurt tot de opkomst der moderne groot
industrie, in Engeland tot het laatst der 18e, in andere Westersche 
landen tot het begin of het midden der 1ge eeuw. 

* * 
* 

Het zal na het voorafgaande duidelijk zijn, wat het karakter der 
economische crisissen in den vroeg-kapitalistischen tijd is geweest. 
Verstoring van de markt - wij weten, dat dit woord te nemen is in 
concreten en ruimen zin - wierp de verwachtingen van den koopman 
overhoop, wien de versperring van de commercie de handelswaarde 
zijner goederen bedierf. Deze marktstoornissen hadden een incidenteel 
karakter. Zij konden bij het toenmalige primitieve berichtenverkeer 
veroorzaakt worden door een plotselinge overvoering van de markt, 

1) Vóór de industrieele revolutie, toen linnen een product was der huis
industrie, werd het, evenals agrarische producten en als andere producten der 
huisindustrie, verhandeld ter beurze van Amsterdam. Nu blijft het, als modern
industrieel product, buiten de beurs. Producten als steenkool en suiker worden 
vaak tusschen groote verkooporganisaties en groote afnemers direct verhandeld, 
buiten de beurs. 
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welke een scherpen val der prijzen veroorzaakte; ook konden de 
rampen van den krijg zich over de markt uitstorten, Züodat geheel het 
goederenverkeer werd gedesorganiseerd. 

De crisissen in den tijd van het vroeg-kapitalisme, al kunnen zij bij 
tijdelijke schaarschte en bij een naderenden krijg zijn voorafgegaan 
door oploopende prijzen en vergrooten aanvoer, worden niet aan
gekondigd door een periode van verhoogde economische activiteit. 
welke het karakter zou dragen van een hausse. Tegen deze mogelijk
heid verzet zich reeds het eenvoudig karakter der toenmalige productie. 
die voor grondstoffen en arbeidskrachten nog veelszins besloten is 
binnen den kring der levende natuur. Het aanbod geschiedt in de 
vroeg-kapitalistische periode, behoudens momenteele schokken, met 
riiet te groote onregelmatigheid; het is de vraag. die plotselinge en 
hevige afwijkingen vertoont en somwijlen in elkander stort door ver
storing van de markt. De crisissen van het vroeg-kapitalisme zijn 
.,Absatz-krisen". De vroeg-kapitalistische tijd kent niet de golfbewe
ging der conjunctuur met regelmatige expansie en contractie der 
productie en een daarmede correspondeerende rijzing en daling van 
de markt. 

Voor zulk een golfbeweging ontbreekt daarenboven het noodige 
financierings-apparaat. De tijd van het vroeg-kapitalisme is immers 
tevens die der Geldwirtschaft 1). Geld is in die dagen nog reëel. 
hard geld van zilver en goud, dat niet voor plotselinge vermeerdering 
vatbaar is. Bij de onvolledigheid der credietvoorziening zou de hausse 
er spoedig vast loopen in de ontoereikendheid van het betaalmiddel 
dat niet de noodige elasticiteit bezit om de expansie te kunnen volgen. 

Een vroeg-kapitalistische crisis, al doet zij ondernemingen te gronde 
gaan, grijpt niet in breede lagen om zich heen en woelt niet in 
groote massa het volksleven om. Natuurlijk dat de ontwrichting van 
de markt den koopman treft, die plotseling voor zijn voorraden geen 
loonenden prijs meer vindt; ook wordt de leverancier getroffen in 
het productiegebied : de graanverbouwende boer in de Oostzeelanden : 
de huisindustrieele wever in stad en land. Doch bij het ontbreken van 
een ver-doorgevoerde arbeidsverdeeling en van een wijd-verbreide 
onderlinge economische afhankelijkheid blijft het leed beperkt tot 
kleinen kring. En valt maar eenmaal de oorzaak van de marktverstoring 

1) B. HILDEBRAND, Natural-, Geld- und Kreditwirtschaft, herdrukt in: B. 
HILDEBRAND, Nationalökonomie und andere Schriften, Jena 1922. I S. 325 ff. 
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weg, dan herstelt zich de normale circulatie weer en het leed is even 
spoedig vergeten als geleden. 

Zulke stoornissen troffen de Florentijnsche wolindustrie, die haar 
afzet vond op de door Turkenoorlogen onzeker gemaakte Orientaalsche 
markt 1) ; overvielen eveneens de Leidsche wolnijverheid, die de reacties 
onderging van de beroeringen in het Hanzegebied. Sprak Lübeck over 
het concurreerende Vlaanderen den handelsboycot uit, dan rezen de 
kansen der Leidsche nijveren; sloot daarentegen de Hanze voor Holland 
de Sont, dan kwijnde de Leidsche weefnijverheid 2). 

Tusschen geld- en goederen-crisissen is er in de vroeg-kapitalistische 
periode geen wezenlijk verschil. Dit ligt in den aard der Geldwirt
schaft en in het reëele karakter van het geld, dat nog bestaat uit vol
wichtig edel metaal. Geld was een goed, gelijk alle andere, onder
worpen aan de wet van vraag en aanbod en niet vatbaar voor wille
keurige vermeerdering. Een finantieele crisis, welke in wezen een 
goederen-crisis was, zij het niet door verstoorde, maar door verhoogde 
vraag, was die van 1557-1559. 

De 16e eeuw is de eeuw van de vorming der nationale staten. 
Spanje, Frankrijk, Engeland consolideerden zich. Die consolidatie. 
welke een ambtenaren corps, een staand leger en een vloot vereischte. 
schiep groote geldbehoeften, welke overmatig vermeerderd werden, 
wanneer deze staten op elkander stieten in hevigen strijd. Voor de 
bevrediging dier geldbehoeften schoten de eigen krachten te kort. 
De jonge nationale staten leenden dan. Niet als de moderne staten 
op langen termijn, zonder anderen waarborg dan het bestaan en de 
betrouwbaarheid van den staat; daartoe waren zij nog te weinig ge
consolideerd; maar de gelden werden met korten looptijd opgenomen 
op een bepaald aanwijsbaar onderpand. Zoo leende PHILlPS lIter 
geldmarkt van Antwerpen, onder aanwijzing op de retourlading van 
de eerstkomende Mexicaansche zilvervloot; zoo leende ook Frankrijk, 
op de geldmarkt van Lyon. 

Toen de in 1555 weer uitgebroken oorlog de krachten van Spanje 
en Frankrijk tot het uiterste spande, traden beide machten als grage 
koopers van geld ter geldmarkt op. Zij betaalden, niet met realia, maar 

1) A. DOREN, Die Florentiner Wollentuchindustrie vom 14. bis zum 16. Jahr
hundert, Stuttgart 1901. 

2) N. W. POSTHUMUS, De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, I De 
Middeleeuwen. 's-Gravenhage 1908. 
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met beloften van betaling, dus met crediet. Zoo kwam het tot een 

overspanning van het crediet, toen het geleverde geld de terug-be
talingscapaciteiten der beide vorsten te boven ging. Zoodra dit onver
mogen tot terugbetaling bleek, was er, ook onder de duurste beloften 
en tegen de hoogste rente, geen geld meer te verkrijgen; de geldmarkt 
stortte ineen, doordat het aanbod stokte van de begeerde waar; de 
beide strijdende machten vielen in een bankroet, dat voor Spanje 
den vorm aannam van een consolidatie, tegen lagen rentestand. van de 
vlottende schuld 1). 

In de 17e eeuw was Amsterdam de algemeene centrale stapelmarkt. 
centrum van het internationale goederen- en geldverkeer. Hoe inciden
teeie, exogene oorzaken deze markt konden verstoren, bleek in 1672, 

toen Nederland, destijds groote mogendheid, in oorlog geraakte met 
de beide andere grootmachten van die dagen, Frankrijk en Engeland. 
Een algeheele ontwrichting der markt volgde; een heftige crisis brak 
los. De Oost-Indische Compagnie, groot-importeur van specerijen en 

fijne weefgoederen, leed groote verliezen "in 't verkoopen van haere 
waeren door de versperringh van de commercie"; de afzet van het kwik
zilver van Idria, dat de Oostenrijksche regie had toevertrouwd aan de 
Hollandsche stapelmarkt, zakte tot laag niveau; de Westfaalsche 
linnens, die onder stedelijk crediet lagen opgetast in het West-Indisch 
Huis te Rotterdam, bleken plotseling onverkoopbaar, Züodat de stede
lijke Wisselbank en de Bank van Leening in groote moeilijkheden 
geraakten. 

Vergeleken met den tijd, toen Antwerpen bloeide, was de organisatie 
van den handel en van de publieke finantiën in de 17 e eeuw veelszins 
verfijnd. Het staatscrediet had zich gevestigd, zoodat er staatsobliga
tiën zonder aanwijsbaar onderpand konden worden gecreëerd, die met 
hun vast rentetype en hun nagenoeg stabiele parikoersen voor een veiIig~ 
belegging golden. Op de Generaliteit der Republiek rustten dergelijke 
obligatiën; ook op het Land van Holland. Voor den handel op verren 
afstand met groote kapitaalbehoeften en groot risico waren semi
overheidsbedrijven, geoctroyeerde monopolie-compagnieën opgericht. 
in den ondernemingsvorm der naamlooze vennootschap, zij het ook. 
dat het persoonlijk element nog niet geheel voor het zakelijk element 

1) R. EHRENBERG. Das Zeitalter der Fugger, Jena 1912. H. HAUSER, The 
"European financial crisis 1559. in: Journalof Economic and Business History 
1930. 
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der toonder- aandeelen was geweken. Ook stichtte Amsterdam in 1609 
zijn Wisselbank, een giro-instituut, waarvan niet alleen het locale 
betalingsverkeer, maar ook het internationale wisselverkeer zich gaarne 
bediende, wijl het er de zekerheid vond van een volwaardig geld, dat 
zich gunstig van het loopende geld, het zoogenaamde kasgeld, onder
scheidde en tegenover dit dan ook geregeld opgeld, agio deed. Reeds 
kondigde zich de Kreditwirtschaft aan. Niet door de Amsterdamsche 
Wisselbank -deze was nog geheel in de Geldwirtschaft geklonken -, 
maar door het steeds groeiend wisselverkeer en door de credietver
leening op onderpand van effecten (staatsobligatiën, aandeelen der 
Oost-Indische Compagnie) en van koopmansgoed. 

De beroeringen, die in de crisis van 1672 den Hollandschen goederen
handel teisterden, deden zich ook gelden in de publieke finantiën, in 
de actiën of aandeelen der Oost-Indische Compagnie en in het agio, 
dat het bankgeld boven het kasgeld deed. VALKENIER getuigt er van 
in zijn Verwerd Europa, dat in 1675 verscheen: "De obligatiën op het 
Land liepen af tot 30 en minder ten hondert; de Oost-Indische actiën, 
die voorheen tot 572 guldens verkoft waren, wierden gepresenteert 
voor 250 guldens; het bankgeld, dat te vooren somtijds 5 ten hondert 
waardiger was als het kasgeld, wierd nu 4 à 5% minder als hetselve 
verkoft". 

De obligatiën van Holland schommelden onder de wisselende kansen 
van den krijg en van een bondgenootschap met Oostenrijk. Het disagio 
van het bankgeld moet zijn voortgesproten uit de vrees, of niet mis
schien de Amsterdamsche Wisselbank toch heimelijk credieten had 
verstrekt, waardoor de 100%-dekking van het giraalgeld verzwakt zou 
wezen; en of de Franschen, bij een mogelijke verovering van Amster
dam, niet beslag zouden leggen op het edel metaal in de schatkamer 
van de Bank. 

De kansen van de Oost-Indische Compagnie waren zeer onzeker. 
Wat zou de actie der vijandelijke vloten uitrichten in het verre over
zeesche gebied? En hoe zouden de retourschepen onverlet de vader
landsche havens kunnen bereiken? En wat zouden de halfjaarlijksche 
veilingen opbrengen in dezen kommervollen tijd? Dit alles kon zijn 
invloed doen gelden op den stand der actiën. Daarenboven bestond er 
te Amsterdam een georganiseerde speculatie in aandeelen der Oost
Indische Compagnie, waarbij met name de Portugeesche Joden waren 
betrokken. Zij kwamen in clubs op "de colegiecamer der actionisten" 
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in de herberg Plaets Royael bijeen en dobbelden daar in actiën, ge
ruchten blazend over voorspoed en tegenspoed der Compagnie 1). 

* * 
* 

Tot nu toe bepaalde ik Uw aandacht bij de periode van het vroeg
kapitalisme, toen de handel domineerde en de crisissen, door exogene 
oorzaken in het aanzijn geroepen, een incidenteel karakter droegen 
en er van een golfbeweging der conjunctuur geen sprake was. Daarbij 
bleef de werking van de crisis beperkt tot kleinen kring, zoodat de 
economische en sociale gevolgen niet veel-omvattend waren. 

Geheel anders is de aard der crisissen in de hoog-kapitalistische 
periode, den industrieel kapitalistischen tijd. Gemeenzaam aan beide 
is het markt-mechanisme, dat als regulator van het economische leven 
functioneert. Maar de tweede phase verschilt van de eerste door haar 
geld- en credietwezen en door haar groot-industrie. 

Kenmerk van de moderne nijverheids-productie is, dat zij potentieel 
nagenoeg onbegrensd kan worden uitgezet. Het arbeidsvermogen van 
den gemechaniseerden arbeid strekt zich even ver als de machine uit 
en deze omspant de aarde en reikt tot de hemelen. En de grond- en 
hulpstoffen der productie, vroeger bepaald binnen de grenzen van het 
dieren- en plantenrijk, worden meer en meer betrokken uit de levenlooze 
natuur: hout wordt vervangen door ijzer; plantaardige olie door petro
leum. Hetzelfde doet zich met de hulpkrachten voor: voor tractor en 
motor ruimde het paard zijn plaats. En waar de productie zich op de 
basis der levende natuur blijft bewegen, daar heeft toch een ver
schuiving derwaarts plaats, waar de materie in bijna onbegrensde 
hoeveelheid voorhanden is: de cellulose der kunstzij defabricage verving 
de plantaardige en dierlijke vezelstoffen; de natuurboter werd ver
vangen door de oliën en vetten der margarine-industrie. 

De moderne gemechaniseerde productie geschiedt in twee étappen. 
Eerst worden de productie-middelen gebouwd, b.v. de machines, waar
bij het ijzer een belangrijke rol vervult; daarna worden met die 
productiemiddelen gebruiksgoederen geproduceerd. Ondernemers, dk 
met optimisme de toekomstige marktverhoudingen beschouwen, vangen 
met den bouw van productiemiddelen aan; wanneer daarna dit ver-

1) Een studie van schrijver dezes over de crisis van 1672 op de Hollandsche 
stapelmarkt, waarbij ook bewijsplaatsen worden opgenomen, zal verschijnen in 
de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. 

A. St. 3-tn. VI 3\ 



478 DR. Z. W. SNELLER 

groote productieapparaat werken gaat, kan het blijken boven de be
hoeften der consumptie te zijn uitgebouwd. De toestand der "over
productie" treedt dan in, d. w. z. de marktprijzen dalen tot zulk een 
laagte, dat de productie geen loonenden afzet meer vindt. Er volgt 
dan inkrimping of zelfs stilstand van de voortbrenging, totdat weer een 
toestand van evenwicht tusschen vraag en aanbod is bereikt en een 
nieuwe uitzetting beginnen kan. 

In dezen wezensaard der gemechaniseerde productie met haar 
expansie en contractie is de regelmatige conjunctuurbeweging van het 
hoog- of industrieel kapitalisme begrepen, met haar oploopende activi
teit, de hausse, en haar dalende bedrijvigheid, de depressie of de baisse. 
We zeiden reeds, dat de crisis het moment van scherpen omslag 
tusschen beide is, dat zich gemeenlijk voordoet, juist wanneer de 
hausse over haar hoogtepunt is heen gekomen. 

Deze afwisseling van op- en neergang in het economisch leven is 
niet alleen noodlottig om haar verspilling van kapitaalgoederen, -
ai wensch ik ook de voordeelen van een voortgaande rationaliseering 
in de depressie en van vergrooting en verbetering van de productie
middelen in tijden van opgaande conjunctuur niet over het hoofd te zien; 
ze is ook noodlottig om haar sociale gevolgen. Kapitaal en arbeid 
worden in de depressie gelijkelijk getroffen. Kenmerkend zijn dan niet 
alleen de déconfitures der ondernemingen en de improductiviteit van 
het kapitaal; tot de verschijnselen der baisse behoort evenzeer de loon

daling en de werkloosheid, zoodat de moderne conjunctuurverwarring 
haar heiIloozen invloed in breede lagen gevoelen doet en alom ellende 
brengt. 

Het is een moedeloos schouwspel, dat het moderne economische leven 
met zijn regelmatigen gang van rijzingen en inzinkingen biedt. In 1857. 
toen Amerika en Europa gelijkelijk in de crisis betrokken werden en 
ook Nederland zijn aandeel in de slagen ontving, valt waarschijnlijk 
de eerste dezer moderne conjunctuurinzinkingen ; in wilden ren volgen 
zij elkander sedert op. Crisisjaren waren 1866, 1873, 1882, 1890, 1900 
en 1907. Eerst schrij dt na zulk een inzinking het bedrij fsleven voort met 
ingehouden tred; spoedig echter versnelt zich weder de gang. "Nach 
und nach beschleunigt sich dann die Gangart, fälJt in Trab; der in
dustrielle Trab geht über in Galopp und dieser steigert sich wieder bis 
zur zügelJosen Karriere, einer vollständigen industriellen ... kredit
lichen ... Steeple-chase, um endlich nach den halsbrechendsten Sprüngen 
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wieder anzulangen im Graben des Krachs. Vnd so immer von neuem". 

* * 
* 

In het citaat, dat ik V voorlas - het is van FRIEDRICH ENGELS, 

den vriend van MARX, die het in 1878 schreef 1) - is sprake niet 

alleen van een industrieelen wedren-met-hindernissen van hausse en 

crisis en baisse, maar ook van een "kreditlichen". Dit wijst er op, dat 
er als stuwende krachten in de moderne conjunctuurbeweging twee 

factoren te onderscheiden zijn: de eene - zooals hierboven reeds werd 

uiteengezet - te vinden in den aard van de productie-langs-een-omweg 
der moderne industrie, de andere in den aard van het moderne geld

en credietwezen, in de Kreditwirtschaft. 

De versnelde en vermeerderde goederen omloop van de opgaande 

conjunctuur eischt, om het evenwicht te bewaren tusschen goed en 

geld, een vermeerdering van het circuleerend ruilmiddel. Aanvankelijk 
wordt deze vermeerdering verkregen door het aanwezige geld in ver

hoogde snelheid te doen omloopen en de spaargelden mobiel te maken. 

Spoedig echter drijft de spanning van het zich uitzettende bedrijfs

leven tot geldcreatie, tot het scheppen van geld door middel van crediet. 
Zoo rijzen bankpapier en giraal geld op uit het niet en verkrijgt het 

geldwezen een voldoende elasticiteit om de spanningen der conjunctuur 

te volgen. De moderne hausse eindigt dan ook met een te groote 

spanning van het crediet. Die spanning is veelal te meten aan den 

wissel interest, m. a. w. aan het vrije of, minder nauwkeurig, aan het 

bankdisconto. Oploopend aan het einde der hausse, is het disconto laag 

in de baisse. Mèt de statistiek der ruwijzerproductie, waaraan de bouw 
der productiemiddelen te meten is, vormt de statistiek van het disconto 

een redelijk betrouwbare barometer voor de conjunctuur. 
De historicus is niet geroepen mede te werken aan de oplossing van 

de veelomstreden twistvraag, welke van de beide genoemde factoren 

der conjunctuurbeweging, de industrieele en de monetaire, de eigen
lijke causa causans is. In onze uiteenzettingen, waarin GUSTAV CASSEL 

werd gevolgd 2), kan hebben doorgeschemerd, dat naar ons begrip 

de industrieele factor de primaire is. "Ons standpunt te dezen aan-

1) F. ENGELS, Herrn Eugen Dührings Urnwälzung der Wissen schaft, Leipzig 
1878, S. 297. 

2) G. CASSEL, Theorie der Konjunkturbewegungen, in: Theoretische Sozial
ökonornie, Leipzig 1927. 

I. 
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zien" - ik zeg het gaarne mijn colIega G. M. VERRIJN STUART na -
"is dat de conjunctuur ongetwijfeld eene monetaire zijde heeft, doch 
dat er, ook al zou men deze volIedig uitschakelen, toch nog golf
bewegingen in het economisch leven zouden voorkomen. Uitbreiding 
en inkrimping van de industrieën, inzonderheid van die, welke pro

ductiemiddelen voortbrengen, zou ook voorkomen, wanneer de voor
ziening van het bedrijfsleven met kapitaal in den geldvorm alleen 
afhankelijk was van de spaargelden, en de creatie van nieuw geld zou 
zijn uitgeschakeld 1)". 

Voor rekening van den beoefenaar der economische geschiedenis is 
daarentegen wel de vraag, wanneer zich voor het eerst en duidelijk 
de beide genoemde factoren in de ontwikkeling van de moderne ver
keershuishouding hebben doen gelden. De industrieele factor kan 
uiteraard niet ouder zijn dan de industrieele revolutie, d. w. z. dan de 

versnelde ontwikkeling der nijverheid, die uit de bedrijfsvormen van 
huisindustrie en manufactuur het fabriekssysteem te voorschijn riep. 
Dit geschiedde in Engeland in het laatst der 18e eeuw. Geheel de 
eerste helft der 1ge eeuw was noodig, eer - economisch en sociaal -

het karakter van de Westersche cultuurstaten door de moderne industrie 
was gevormd. Dienovereenkomstig meenden wij de eerste moderne 

algemeene crisis niet eerder te kunnen constateeren dan in 1857. 
Uiteraard is het mogelijk, dat de tweede factor, die van het met 

den tooverstaf van het crediet gecreëerde betaalmiddel, zich los van 
de eerste gelden deed. Wij meenen, dat dit werkelijk het geval geweest 
is. In de 18e eeuw, die op zoo velerlei gebied aan het nieuwe het aan

zijn heeft gegeven, brak, voorbereid door beleening en wisselverkeer 
in vroeger tijd, de Kreditwirtschaft door. De groote crisis, die de 
handelssteden van West- en Noord-Europa in 1772, 1773 teisterde, 
was een credietcrisis, "a universal wreck of credit throughout Europe", 
zooals een tijdgenoot het uitdrukte, in volIen vredestijd door endogene 
oorzaken te voorschijn geroepen en voorafgegaan door de crediet- en 
handelsexpansie van de hausse. Een semi-moderne crisis dus. Het is 
voor deze crisis van 1772-1773, dat ik nog kortelijk Uw aandacht 
vraag, tot slot van mijn betoog 2). 

1) G. M. VERRIJN STUART, Geld en Crediet, 's-Gravenhage 1932, blz. 60. 
2) De crisis van 1720 droeg waarschijnlijk dit semi-moderne karakter van 

een crediet-crisis nog niet. V gl. W. R. SCOTT, The constitution and finance of 
English, Scottish and Irish joint-stock Companies to 1720, Cambridge 1912. 
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De crisis van 1772 nam haar oorsprong in Engeland. Daar was het 

einde van den zeven-jarigen oorlog het begin geweest van een commer

cieele hausse. Engeland was in het bezit van uitgebreide koloniën ge

komen en had zich in Voor-Indië vast gezet. Nieuwe mogelijkheden 

gingen open en gretig liep de Engelsche koopman op die mogelijk
heden in. Vooral de Indische handel toonde groote bedrijvigheid. De 

pakhuizen vulden zich met thee en andere Oostersche waren; de Oost

Indische Compagnie gaf hooge dividenden; haar aandeelen liepen op; 

spoedig breidde de beweging zich over de geheele commercie uit, zoo

dat de in- en uitvoercij fers gestadig rezen; er heerschte algemeene 

bedrijvigheid. 
Schotland werd mede in die bedrijvigheid getrokken. Het was econo

misch een nog weinig ontwikkeld land, zood at het in dezen tijd van 

commercieele expansie, zonder nog tot compenseerenden uitvoer in 

staat te zijn, behoefte had aan velerlei investeering en velerlei import. 
Dit gaf spanningen in het betalingsverkeer tusschen Londen en Edin

burgh, waarover SMITH, die onder den indruk van de crisis in 1776 

zijn Wealth of Nations schreef, bijzonderheden bericht. 

Met slechts het circuleerende harde geld kon deze hausse niet worden 

gefinancierd. Het geldwezen moest elastisch zijn en werd door de uit
gifte van onvolledig gedekte bankbilletten en door een stijgend wissel

verkeer in dien toestand gebracht. Naar VON WIESER'S uitdrukking is 

de wissel een "geldsurrogaat" en wordt er door "den kaufmänllischen 
Wechsel ... Gelddienst" verricht. Stijgt de goederenomloop, dan neemt 

ook het bedrag der circuleerende wissels toe; daalt hij, dan krimpt 

tevens het bedrag der omloopende wissels in. "FaIIs der geschäftliche 
Verkehr zurückgeht, so wird sich der Betrag der kursierenden Wechsel 

mindern; bei Steigerung des Verkehres wird es sich mehren. Auf diese 

Weise schafft sich der geschäft1iche Verkehr auf Grundlage der realen 

Werte, die er in Bewegung setzt, im Wechsel das Tauschmittel, das 

er zur Abwicklung des Verkehres der realen Werte benötigt". 

Ten volle kan deze wissel eerst zijn functie verrichten, wanneer hij 

door een vertrouwd huis is geaccepteerd, zoodat hij nu gemakkelijk 

verdisconteerd kan worden. Het wil mij voorkomen, dat de geaccep

teerde wissel de beteekenis van giraalgeld heeft. Het is een nadeel van 
het acceptcrediet - SMITH, die het proces met eigen oogen aan·· 

schouwde, beschrijft het in bijzonderheden -, dat het den weg opent 

voor wisselruiterij. 
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De opmerking kan bijna overbodig heeten, dat geheel deze finan
ciering van de hausse in Londen en Edinburgh het karakter van de 

doorbrekende Kreditwirtschaft draagt. Vandaar, naar ik meen, bij 
SMITH, die de verschijnselen van zijn tijd doorzag, de veroordeeling van 
de mercantilistische waardeering van het harde geld, welke in de 
Geldwirtschaft past. 

De uitvoer van Engeland - reëxport van een gedeelte van de ge
importeerde goederen der stapelmarkt - geschiedde in hoofdzaak 
naar het Europeesche vasteland. In 1772 werd het duidelijk, dat de 
Europeesche markt verzadigd raakte; de afzet stokte; in Juni 1772 
kwam met geruchtmakende bankroeten de Krach in Londen en 
Edinburgh. De Bank van Engeland weigerde bepaalde wissels te re
disconteeren; zoo stortte het accept- en disconto-crediet ineen. De Oost
Indische Compagnie bleef met aanzienlijke, in prijs gedaalde voorraden 
zitten; haar aandeelen, die tot nu toe zoo gefloreerd hadden, liepen 

gestadig achteruit. 
Holland volgde de bewegingen in Engeland. Reeds lang had Amster

dam het initiatief in economicis aan Londen moeten overlaten. Dit was 

reeds aan den dag getreden in 1720, het economisch wonderjaar; het 
bleek eveneens in 1772. "De cause hoort in Engeland thuis", zoo liet 
een tijdgenoot zich hooren, toen eind 1772 ook in Amsterdam het 
bankroet kraken ging. "De Oost doet 't hem". 

Met dit laatste doelde hij op den windhandel in aandeelen der 
Engelsche Oost-Indische Compagnie. De bijzonderheden van dien 
handel zijn ons niet bekend; evenwel, het is zeker, dat er in Holland 

in Engelsche actiën wild werd gespeculeerd. Totdat bij het terugloopen 
der Engelsche koersen het bouwsel op den kop der actie-handelaren 

ineenstortte. 
Er had zich een belangrijke verschuiving doen gevoelen in den 

Hollandschen handel in den loop van een eeuw. Amsterdam was niet 
meer de centrale stapelplaats, waar de goederen in loco werden ver
handeld. Het internationale goederenverkeer ging voor een belangrijk 
deel aan Holland voorbij. Maar Amsterdam financierde nog den 
goederenhandel, zoowel door beleening van koopmansgoederen als 
door accept- en discontobedrijf. Gaven groote huizen door acceptatie 
de garantie van hun solieden naam, dan waren de secure kapitaal
bezitters bereid tegen den wissel geld te geven en hunne geldkisten te 
openen. Zoo waren het eveneens de particuliere kapitaalbezitters. die 
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voorschotten verleenden, behalve op effecten ook op koopmansgoed. 
In Amsterdam, als in Londen en Edinburgh, verliep soms het accept
crediet in "over-en-weder-wisselhandel", d. w. z. in wisselruiterij. 

In December 1772 sloeg de brand over van Londen naar Amsterdam. 
Het bankiershuis Clifford, een der huizen, die "zwaar betrokken waren", 
d. w. z. die zich diep in het wisselcrediet hadden gestoken, geraakte 
in het ongereede. En plotseling stokte het geheeIe betalingsverkeer. De 
kapitalisten bleven op hunne geldkisten zitten en weigerden wissels 
te disconteeren of geld te leenen op onderpand van effecten en van het 
in de pakhuizen berustend handelsgoed. "De wisselhandel heeft weinig 
te zeggen", zoo klaagde een der goed geïnformeerde periodieken van 
dien tijd. "Daar is wel veel papier en daar ligt wel veel geld, maar de 
contanten zijn schraal en het baare, dat de capitaalisten hebben, is in 
de koffers, en deeze al te geretireert... Ons ziek crediet is dood; 
discontes zijn er in 't geheel niet en beleeningen niet te doen dan op 

dubbele securiteit". 
Een crediet-crisis wordt overwonnen door het betalingsverkeer weer 

op gang te brengen. Een centrale credietinsteIIing, die aan zulk een 
pogen steun had kunnen verleenen, bezat Holland destijds nog niet. 
De Amsterdamsche Wisselbank was geen credietinstelling. Wij hadden 
reeds gelegenheid op te merken, dat ze thuis hoort in de Geldwirtschaft. 
Met deze is zij dan ook ten onder gegaan. Dus moest er met kleine 
middelen worden gedokterd: met edelmetaalzendingen uit den vreemde; 
met de oprichting van een Beleeningskas. Deze middelen schijnen 
voldoende te zijn geweest ter ontdooiïng van de bevroren liquiditeit; 
de normale beleening en acceptatie en disconteering moeten weel 
spoedig in gang gekomen zijn. "The merchants in Holland", dus ge
tuigde een Engelsch publicist, "acted with their usual commercial wis
dom" 1). 

Met hun "usu al commercial wisdom" mogen ook de kooplieden en 
bedrijfsleiders van Nederland - èn zijn regeering - handelen il1 
onzen door crisis en depressie zoo zwaar bezochten tijd. 

1) Een studie van schrijver dezes over de crisis van 1772-1773, waarbij 
ook bewijsplaatsen worden opgenomen, zal verschijnen, waarschijnlijk eveneens 
in de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. 
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Een vraag die somtijds, nog onlangs op de wetenschappelijke samen

komst die aan den Vrijen Universiteitsdag te Leiden voorafging, wordt 

gesteld, is die naar GROENS opvattingen omtrent de verhouding van 

Nederland tot België. 
Van de zijde van den Oietschen bond is ter beantwoording dezer 

vraag de aandacht gevestigd op de uitlating van GROEN dat "die 
flauwe overblijfsels van Nederlandsch volkwezen, die zelfs nu (1832) 

in België niet geheel uitgewischt zijn", onder verschillende andere 

voorwaarden een latere hereeniging zouden kunnen mogeliik maken 

Op grond van deze uitlating werd GROEN een "volbloed Groot-Neder

lander van het zuiverste water" genoemd. 1 ) 

Het onderzoek dat wij in de volgende bladzijden willen instellen 

mag zich niet groepeeren om de beantwoording van de vraag of deze 

qualificatie juist is. 

GROEN spreekt herhaaldelijk van een Nederlandsche nationaliteit, 

waaronder hij ook bepaalde elementen in het niet-Waalsche België 

begrijpt. Maar dat deze nationaliteit meer historisch-Noord, dan toe
komstig-Groot is georiënteerd, is duidelijk als men let b.v. op structuur 

en inhoud van een in casu zeer belangrijke passage uit de "Bijdrage 
tot herziening der Grondwet in Nederlandschen zin" (Maart 1840): 

"Hoewel ik zelfs de mogelijkheid niet ontken eener latere vereeni
ging ... nimmer zij Holland andermaal het slagtoffer van berekeningen 

die ons nationaal aanwezen in de waagschaal hebben gesteld I nimmer 

dringe men ons weder een Vaderland op, aan hetwelk alles, ook 
het regt van het ware mderland, zoo het heette, uit burgerpligt en 

nationaliteit moest worden ten offer gebragt I" 2) 
Plaatsen als deze. waarin ik eenige karakteristieke woorden onder-
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streepte, en als de in den aanvang van dit opstel geciteerde, die toch 

mede de grootste bewijskracht zouden moeten uitmaken van GROENS 

"hereenigingsstandpunt", toonen hoe GROEN het Groot-Nederlandsche 

secundair, het Noord-Nederlandsche primair achtte. Om niet een scheef 

beeld van GROENS opvattingen te krijgen is het dus wenschelijk om 

GROENS gedachten niet om een, nog zeer twijfelachtige, nevengedachte 

te groepeeren en daaraan te toetsen. 

GROEN heeft zelf op lateren leeftijd een principieele scheiding 

tusschen zijn geschriften aangegeven. De aan "Volksgeest en Burger

zin" voorafgaande geschriften bevatten naar zijn eigen mededeeling 

de "bewijzen eener achterlijkheid" 3) waarbij dan de volgende gunstig 

afsteken. 

Zoo legde GROEN naderhand ook een beperkte waardeering aan den 

dag voor zijn bemoeïingen in 1827 inzake een "Algemeene Neder

landsche Geschiedenis". 

"In jeugdige onbezonnenheid" en zich niet bewust van "de voor
barigheid van dergelijk vermeten", dong hij mee naar de benoeming 

van geschiedschrijver des Rijks. 4) Naderhand begreep GROEN dat 

aan de geschiedschrijving de publicatie der bescheiden moest vooraf

gaan en dat in 1827 een algemeene Nederlandsche Geschiedenis "in 

meer dan letterlijken zin een onbegonnen werk" was. 4) 

Van deze authentieke critiek ons bewust, is het ons geoorloofd te 

zien hoe GROEN in het document waarmee hij naar de voormelde be

noeming dong, in zijn "Proeve over de zamenstelling eener Algemeene 

N ederlandsche Geschiedenis", geschreven in het voorj aar van 1827 5) 
over de verhouding van Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden oor

deelde. 

GROEN schreef dit werkje tijdens de vereemgmg met België. Zijn 

taak omvatte derhalve de historie van beide deel en des rijks. In dat 

vereenigde rijk erkende GROEN het bestaan van eene, de Nederlandsche, 

natie. "Van de vroegste tijden af, heeft zich in de Nederlanden eene 

Nederlandsche natie gevormd. "Er bestaat "historische eenheid". 6) 
Vervolgens verklaart GROEN: "De historie der Natie houdt het nationaal 

karakter in stand" 7). GROEN splitst de Nederlandsche geschiedenis 

dan in twee afdeelingen: voor en na 1579. De periode voor 1579 

levert noch ten aanzien van het bestaan der Nederlandsche natie als 

geheel, noch ten aanzien van de het nationaal karakter schragende 

functie der historie voor GROEN moeilijkheden op. Anders wordt dat 
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na 1579. De vereischte eenheid bestaat dan nog slechts in de "Neder

landsche nationaliteit", welke "door een reeks van eeuwen gevormd", 

noch "eensklaps", noch "ooit, geheel in België verdwenen" is 8). Maar 
de historie na 1579 schraagt het nationaal karakter in België niet meer. 

Na den gang van zaken onder PARMA beschreven te hebben, merkt 

GROEN op: "Zoo werd de veerkracht der geheele NederIandsche natie 

naar het Noorden overgebragt." En deze pil tracht hij te vergulden 

door te gewagen van de "duizenden Belgen", die mede .,de grond

slagen gelegd hebben van ons magtige en glorierijke Gemeenebest" 9). 
De opzet van de algemeene NeerIandsche geschiedenis kan hier niet 

volgehouden worden. GROEN zegt het zelf: De historie was aller

noodlottigst" voor de Belgische gewesten 9). Al is de NederIandsche 

nationaliteit dan ook "nooit geheel" verdwenen, de historie is voor die 

nationaliteit in België een staf geworden die de hand doorboort. GROEN 

ziet dan ook verder af van een gezamenlijke behandeling van de twee 

afgescheidene deelen, die, zegt hij, "misschien toch" op grond der 

gemeenschappelijke nationaliteit mogelijk is. Evenwel, de bloeiende 

republiek tegenover het armelijke België; het "verdraagzame maar 

toch heerschende" Protestantisme in het Noorden tegenover het 

.,heerschende en daarenboven uitsluitende" Roomsch-Katholicisme in 

het Zuiden zouden verwarrend werken terwijl daardoor bovendi2n de 

schijn zou worden opgewekt dat België en bagatelle behandeld werd; 

"een schijn die, bij het groote overwigt van het Gemeenebest, moeilijk 

te vermijden is". Op het bewind van de Aartshertogen en van MARIA 

THERESIA na acht GROEN de historie van België fnuikend voor de 

Nederlandsche nationaliteit. GROEN beschouwt de Noord-Neder

landsche en daarin de Hollandsche nationaliteit na 1579 als de histo

rische ontwikkeling van de oude NederIandsche nationaliteit. In België 

daarentegen ziet hij sinds 1579 geen ontwikkeling maar een gestadig 

verminderend rudiment van Nederlandsche nationaliteit. Niettemin 

eindigt hij met de verwachting uit te spreken dat de samenvoeging van 

die beide "een glansrijk verschiet" opent. 

Naar hij zelf later zeide was GROEN al spoedig van deze "illusie" 
in de "tragische werkelijkheid" overgebracht 3). Wij kunnen echter 

constateeren dat GROEN destijds in het Vereenigd Koninkrijk een naar 

elkaar toegroeien van de Nederlandsche nationaliteit in Nederland 

en België voor mogelijk hield (V. G. pag. 47). 

Wij moeten ons echter realiseeren dat GROEN deze nationaliteiten 
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in zijn Proeve nimmèr nader qualificeert. Wel doet hij dat min of 

meer ten aanzien van de oude Nederlandsche nationaliteit der Middel

eeuwen 6), waarop de Hollandsche progressief en de Belgische de

gressief rust. De synthese van die beide, dat is: de mogelijkheid van 

het vereenigd Koninkrijk, zou een omschrijving van die beide geëischt 

hebben, die GROEN hier, en eigenlijk overal elders, nalaat. Slechts 

in het "misschien toch" op pagina 98 veronderstelt hij die synthese 

als uitgangspunt voor de geschiedschrijving, zonder er echter verder 

over te spreken, terwijl hij er aan het eind van zijn betoog de ver

wachting van een glansrijk verschiet voor den nieuwen staat aan vast

knoopt. 

Onze conclusie is dus: De mogelijkheid van het vereenigd koninkrijk 

wordt door GROEN in deze Proeve bestaanbaar geacht op grond van 

een gemeenschappelijk iets, dat hij aanduidt met de woorden natio

naliteit en volkswezen, maar dat hij verder niet naar vorm en inhoud 

definieert. 

Voor de beantwoording van de vraag dIe door ons gesteld is, is 

van belang wat GROEN in het "Handboek der Geschiedenis van het 

Vaderland" (3e druk 1871) zegt aangaande hetgeen geschied is en 

hetgeen had behooren te geschieden in de jaren 1815 tot 1830. Op

merkelijk is al dadelijk dat GROEN ter adstructie van de mededeeling' 

"Veel was er waarom zamenvoeging wenschelijk gekeurd werd" 10), 

uitsluitend argumenten van internationale politiek bezigt: Gewijzigde 

voortzetting van de Barrière-politiek. Frankrijk en Pruissen mochten 

Belgie niet hebben en Oostenrijk wilde het niet hebben. De vorming 

van een rijk "in de eerste Klasse der Staten van den tweeden rang" 

ten Noorden van Frankrijk was een internationaal belang. De Neder

landen "hadden vroeger onder het gebied van den zelfden Landsheer 

gestaan; er was gelijkheid van taal en zeden geweest. Hoog tijd was 

het dat de noodlottige scheuring, die nadeelig voor het Evenwigt der 

Europesche magten gewerkt had, geheeld werd. Staatsgemeenschap 

zou op Volksverwantschap worden gegrond, vereeniging hereeniging 

zijn" 10). 

Het is niet duidelijk of GROEN hier nu zijn eigen meening uitspreekt, 

dan wel of hij hier de publieke opinie uit 1815 weergeeft. Mogelijk 

is ook dat die beide ten aanzien van dit speciale punt samenvallen, 

omdat GROEN geen andere gronden voor de wenschelijkheid der ver

eeniging opgeeft, noch deze gronden veroordeelt en ook niet gedeci-
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deerd de onwenschelijkheid uitspreekt. Deze laatste opvatting lijkt mij 

het meest aannemelijk, want als GROEN een bladzijde verder al de 

bezwaren opsomt, die hij tegen de vereeniging heeft en die hij "niet 

gering" noemt, verklaart hij daarna toch: "Er was, onder deze moeij

lijkheden, zoo de voorschriften van het echte Staatsregt gevolgd wier· 

den, geen onoverkomelijk bezwaar" 11). GROEN geeft dan verder in 

het Handboek zijn critiek op de politiek van WILLEM I. Hij stelt zich 

daarbij op Noord-Nederlandsch standpunt, al wil hij België geen 

onrecht doen en het niet als "wingewest" beschouwen. Maar het ver

eenigde rijk is "de gewijzigde voortzetting van een met roem bekenden 

historischen staat 11) en, al wil hij België niet "Hollandizeeren". de 

"zorgvuldige Handhaving van het Provincialisme" in België, "hetwelk 

met verschil van nationaliteit in verband stond", zou "voor de veilig

heid van Holland" ... , "tot een natuurlijken waarborg verstrekken 

van dien onderlingen naijver welke het zekerste behoedmiddel tegen 

gevaarlijke zamenspanning leveren zou" 12). Nu IS deze decentrali

satie, deze door hem beoogde "federatieve inrichting van den Staat" 13) 

bij GROEN gefundeerd op de "ProvinCIale nationaliteiten" in overeen

stemming met de volksrechten, die hij telkens in het geweer roept tegen 

de liberaliseerende, unificeerende politiek van WILLEM I en tegen de 

"smeltkroes der moderne theorie" van de Weener-congresmogend

heden, en hij verwacht van de "vrije ontwikkeling van gewestelijken 

zin" in België "verlevendiging van Nederlandsche eigenaardigheid" 12). 

Toch overheerscht bij GROEN als deze politiek niet gevolgd wordt 

en als 's Konings politiek mislukt, niet de smart dat de Groot-Ne der

landsche Staat verbroken is; wel het gevoel dat "het oude Vader
land ... in nood" was 14). 

Gelijke taal spreken de Nederlandsche Gedachten: "De barrière 

moest, onder veranderden of gewijzigden vorm worden hersteld. Hierin 

had men ook naar ons oordeel volkomen regt". 

"Het was noodig" ... De "zwaarte van het Fransche juk" had het 

bewezen. 

"Het was mogelijk" ... "Want het Europeesche statenstelsel was 
niet op willekeur, maar op overeenkomst van geloof, op verwantschap, 

op eenheid van gevaar en belang, op historische en blijvende betrekking, 

op den aard der zaak, de natuur en de behoefte der volken gegrond. 

Geen wonder dat ook in het barrière-stelsel, een der meest hechte zuilen 

van het gebouw, in 1813 als van zelf weder te voorschijn gekomen is Ui). 
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GROEN wilde de barrière echter niet in de eerste plaats in de vestin
gen, wel in de harten der Belgen zien. Den Franschen geest achtte 
hij gevaarlijker dan de Fransche wapenen. Deze barrière had in 1815 

effectief kunnen worden: "België was in 1813 niet geheel verfranscht. 
De Waalsche gewesten moeten uit een bijzonder oogpunt worden be
schouwd, maar in Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, in een groot deel 
van Brabant, zag men overal het merk van den Nederlandschen 
stam" 16). 

Het ging nu echter met de barrière-harten als eertij ds met de barrière
vestingen. De Franschen waren er in 1830 dadelijk de baas. En dat 
wijt GROEN, evenals eertijds, aan de Hollandsche politiek, die de Neder
landsche nationaliteit in België niet had opgewekt. Versterking van 
het Nederlandsche volkswezen in België kon slechts het resultaat zijn 
van "versterking van het provinciale. Zoodra Hollandsch en Neder
landsch wierd verward, zouden de Belgen, om geene Hollanders te 
wezen, liever Fransch worden dan langer Nederlanders te zijn" 17). 

Toen het nu metterdaad dien kant uitging en het op scheiding uit
liep, betreurde GROEN den gang van zaken, omdat daarmede de geeste
lijke barrière instortte. De débac1e van de Nederlandsche nationaliteit 
in het groote rijk was allereerst een ramp van internationaal-politieken 
aard. Het gevaar daarin was nu, dat de ramp zich niet tot België 
alleen beperkte; ook de Nederlandsche nationaliteit in Holland was 
in gevaar. En Holland was de hoofdzetel der nationaliteit. Het erge 
was niet dat de eenheid des rijks uiteenviel, maar dat het wezen der 
Nederlandsche nationaliteit stond opgeofferd te worden aan den geest 
der eeuw. Zoo werd het groote belang: niet wat gebeurt er met België, 
maar wat gebeurt er met Holland. 

Vandaar: Volksgeest en Burgerzin: Een wekstem tot de landge
nooten in Holland. 

Vandaar: "De Tiendaagsche veldtocht is voor Holland heilrijk ge
weest" 18). 

Vandaar: "Wij waren verloren zoo God ons niet had gered. Hij 
scheurde België van ons af en strekte zijn beschermende hand over 
ons uit. Hij noodzaakte ons zelfstandig te zijn, en gaf ons het zedelijk 
overwigt op België met den roem der vaderen terug" 19). 

Niet de omvang maar de intensiteit en de aard der nationaliteit 
is bij GROEN de pointe. Niet het Oroof-Nederlandsche, maar het 
Nederlandsche is de zaak waar het bij GROEN om gaat. En waar dat 
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Nederlandsche in Holland zijn hoofdzetel heeft en in België slechts 
rudiment is, is Holland zoowel feitelijk als ook om het politieke doel 

het belangrijkste. Geestelijke barrière-vorming kan niet gedoogen dat 
het meerdere het mindere gaat dienen. En daarom is de wensch voor 
de toekomst alIereerst negatief: "Nimmer zij HolIand andermaal het 
slagtoffer van berekeningen die ons nationaal aanwezen in de waag
schaal hebben gesteld":2) enz. Hiermede zijn de wenschen voor de 
toekomst nog niet uitgeput. De mogelijkheid van de versterking van 
het Nederlandsche rudiment in België voorzag GROEN. En uit het feH 
dat GROEN één alleen sterker achtte dan met een gewaanden en 
trouweloozen vriend en broeder nevens zich 20) volgt, dat ook volgens 
GROEN de toeneming in omvang van een intense nationaliteit aan de 
kracht ervan ten goede komt. Waaruit dan weer volgt dat hier ruimte 
voor politieke werkzaamheid kan ontstaan; vandaar de opmerking 

"dat een onvoorwaardelijk verlangen, hetzij om vereenigd, hetzij om 
op den duur afgescheiden te zijn, van voorbarigheid, van gebrek aan 

bedaard overleg en nadenken getuigt" 21). 
Wij meenen uit het bovenstaande te kunnen concludeeren dat GROEN 

de waarde van België voor de Nederlandsche nationaliteit, die de kans 
op hereeniging volgens hem goeddeels bepaalt, wel niet heeft afge
schreven maar dan toch als een memoriepost geboekt. 

De zin van deze conclusie wordt bepaald door de beteekenis welke 
GROEN hecht aan de woorden: Nederlandsche nationaliteit. 

AlIereerst zij geconstateerd dat GROEN de vraag naar de beteekenis 
en den .inhoud van het woord nationaliteit zich nimmer op weten

schappelijke wijze heeft gesteld, veel minder die vraag heeft beant
woord op afdoende wijze. De kwestie wordt het meest aangeroerd in 

zijn politiek-propagandistische geschriften, b.v. in de NederIandsche 
Gedachten, beide serie's, en in Volksgeest en Burgerzin. De lezing van 

deze geschriften brengt evenwel omtrent den inhoud van het begrip 
nationaliteit geen klare voorstelIing. We vinden alIereerst als definitie 

van nationaliteit: "een algemeen en levendig besef van deelgenootschap 
aan de natie." Onder natie verstaat GROEN een groep menschen geken
merkt door "eenheid van afkomst blijkbaar in taal, zeden en karak
ter" 22). Nationaliteit is dan, daar GROEN de natie "een groote familie" 
noemt, deelgenootschap aan de natie, in subjectieven zin opgevat: 

familiebewustzijn. Vooral de taal is belangrijk: "De taal is het kenmerk 
van de natie" 23). 
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Ware de inhoud van het begrip nationaliteit hiermede uitgeput, ook 
bij GROEN, dan zou men dus kunnen zeggen dat GROEN politieke 
hereeniging van Nederland en België mogelijk acht bij een toeneming 
van het Nederlandsche familiebewustzijn in dit laatste land. De stand 
van den taalstrijd in België zou van die toeneming dan de aangewezen 
graadmeter zijn. 

Wij zullen deze opvatting van nationaliteit bij GROEN de formeele 
noemen ,omdat de vereischten ervoor formeel, uitwendig zijn. Deze 
formeele nationaliteit gebruikt hij nu als den grondslag van een andere. 
Hij giet als het ware aan deze formeele nationaliteit een inhoud in. 
Zoo krijgt de natIOnaliteit bij GROEN een materieel gequalificeerd 
karakter. 

Wij nemen als voorbeeld hetgeen GROEN omtrent Engeland zegt: 
"Ziet Engeland! welk een gedurige strijd van beginsels! Hoe loopen 
de gevoelens over de gewichtigste onderwerpen uiteen! Zoodra het 
Vaderland wordt bedreigd, houdt alle strijd en oneenigheid op. Daar 
lost staat en Vaderland en natie zich op in dezelfde gedachte. Alles 
is aan één hoofdbelang ondergeschikt: de voortduring, het welzijn, de 
eer van het Engelsche volk. Zoo behoort het te zijn. De nationaliteit 
moet de staatsbelangen opvatten, de burgerzin vaderlandsliefde tot 
rigtsnoer ontvangen" 24). 

Wij zien hier allereerst een sterk op den voorgrond treden van dp 
formeele nationaliteit. Als er gevaar dreigt kruipt het bloed waar het 

niet gaan kan. Maar sterker dan de bloedverwantschap spreekt toch 
de geestverwantschap. De voortduring en de eer van het Engelsclle 

volk, de belangen van den Engelschen staat zijn een zaak niet slechts 
van saamhoorigheidsgevoel aller Engelschen, maar bovenal van de 
historische, ethische en juridische overwegingen omtrent Engelands 

plaats en taak in de wereld, waarin de groote meerderheid der Engel
schen volgens GROEN het eens zijn. Die communis opinio maakt de 
inhoud uit van het Engelsche nationaliteitsbegrip, zooals GROEN dat 
in subjectieven zin weergeeft. De vorm heeft een inhoud gekregen. 
het bloed draagt een geest of om het in de woorden van het anti
revolutionair program te zeggen: "de grondtoon van het volks
karakter" heeft zijn "stempel" ontvangen. 

Niet anders is het met de Nederlandsche nationaliteit. Zij bestaat 
allereerst formeel. Maar vervolgens heeft zij een inhoud. Zij is een 
historische nationaliteit. Twee eeuwen, één van bloed en tranen en 
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één van goud, hebben haar "gestempeld". Het is in dien zeer praeg
nanten zin dat GROEN de uitdrukking gebruikt. 

De taak der Nederlandsche nationaliteit is voor het heden (na 1815) 
een barrière-taak: Zij moet de Fransche nationaliteit tegengaan op 

Nederlandsch territoir. 
Dat is formeel: De Fransche taal weren van Nederlandsche monden; 
dat is materieel: den Franschen geest, het revolutionaire weren uit 

Nederlandsche hoofden en harten. 
Zal echter deze negatieve taak slagen dan moet er positief Neder

landsche taal op Belgische lippen komen en Nederlandschen geest 
in Belgische harten. En die Nederlandsche geest is een historische 
geest, geïncarneerd (helaas niet altijd subliem en daarom wil GROEN 
niet Hollandiseeren) in het nakroost van het volk van de Zeven Pro
vinciën. Zoo kan het gebeuren dat de Hollanders tegenover de Belgen 
gesteld worden als het "veredelde Nederlandsche volk" 25). Die ver
edeling moeten de Belgen deelachtig worden. In 1829 denkt GROEN 

dat het misschien nog gaan zal: "Het Nederlandsche beginsel moet 
ook bij hen opgewekt worden. Niets is daartoe noodig dan de Belgen 
bekend te maken met zich zelven. Men dringe hun het Nederlandsch 
niet op; men spore hen aan om het Belgische te onderzoeken; op die 
wijze zullen zij van zelven tot erkentenis van hun deelgenootschap 
aan het Nederlandsche geraken. Dan eerst zullen de Hollanders, die, 
gelijk in vroegere tijden de Belgen, thans de kern zijn van het Neder

landsche volk, dat gansche volk op de hoogte hunner beschaving 
kunnen brengen, en, met echt nederlandsche Belgen vereenigd, zich 

verzetten tegen het voortdringen der Fransche nationaliteit, hetwelk 
doodelijk zou zijn voor den Nederlandschen staat" 26). Wat formeel 

en wat materieel is is hier wel duidelijk te onderkennen. 

Ook uit het Fransche uittreksel in 1829 door GROEN gevoegd achter 

zijn: "Redenen om de Geschiedenis der Natie bekend te maken" 
(1826) blijkt, beter nog dan uit de "Redenen" zelf, dat GROEN een 
materieel nationaliteitsbegrip voor den geest staat: "La nation Hol
landaise, BeIge ou Neerlandaise est une nation distincte par ses moeurs, 
ses habitudes, sa langue, son histoire et son caractère"; en even verder: 

"j'aime à regarder les Belges comme des frères long-temps malheureux, 
auxquels il ne manqua peut-être qu'une occasion favorable pour se 
montrer dignes en tout de la gloire éclatante de leur familIe" 27). 

Wij zien uit al het bovenstaande dat, zal de nooit geheel verdwenen 
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nationaliteit, zal het merk van den nederlandschen stam, dat alom in 

België zichtbaar is :l8), zich weer herstellen tot een volwaardige Neder

landsche nationaliteit, dat er dan niet alleen groei (dat is formeel) 

noodig is, maar ook veredeling" (dat is materieel) en "HoIIandsche 

beschaving", dat de "nation Beige ou Neerlandoise" zich dan moet 

realiseeren dat zij is "distinde par son histoire", niet door haar eigen 

historie die "aIIernoodlottigst" was, maar door die van de Republiek 

waar zij thans aan is toegevoegd en waarvan "la gloire éclatante" 

thans (1815-1830) ook op België afstraalt 29). 

België moest dus een kolossale evoJutie doormaken. Het moest zich 

volgens GROEN aanpassen aan een historisch-protestantsche nationali

teit. Gelijk ten overvloede blijkt uit hetgeen GROEN later omtrent de 

uitgave van Volksgeest en Burgerzin meedeelde. In deze brochure van 

April 1829 kan naar GROENS eigen woorden uit 1873 "een begin van 

principieele verandering" worden bespeurd. Nog in Juli 1828 was 

GROEN onder het gehoor geweest van VAN DER PALM, die een lofrede 

hield O.m. op de "regtvaardige, standvastige gematigdheid" van Koning 

WILLEM I, waardoor "twee volken, door langdurige scheiding, in taal 

en zeden elkander vreemd geworden, weder tot eene natie zijn zamen
gesmolten". Aldus VAN DER PALM. 

Over die rede was niemand meer opgetogen dan GROEN, dus ver

haalt hij. In September d. a. v. vertrok hij naar Brussel, "om uit de 

illusiën eener alleseins verklaarbare zelfvoldaanheid in de tragische 
werkelijkheid te worden overgebragt" 3). 

In Brussel zag GROEN, naar hij later meedeelde, de hachelijkheid 

van den toestand, dat "Nederland straks onder Fransche overmagt 

geraken" zou. "In Holland was men in zelfvoldaanheid en laodiceïsme, 

van het naderend gevaar onbewust" . 

. ,Met het geroep over burgerzin en esprit public, werd de Neder

landsch-Protestantsche nationaliteit in levenskiem bedreigd". Wat 

niemand deed begreep GROEN zelf te moeten doen. Vandaar een nood

kreet! een wekstem! Volksgeest en Burgerzin! 30). 
De geweldige historische salto, die de Zuidelijke gewesten volgens 

GROEN noodzakelijkerwijze moeten maken, zal er ooit van hereeniging 

sprake zijn, wilde hij destijds zien opgevangen in de historische schok

brekers: de provinciale nationaliteiten in verband met "de overgebleven 

grondslagen der historische constitutie" 31). Dan alleen zou in België 

met behoud van het Roomsch-Katholicisme, van het aanpassen iets 

A. SI. 3-m. VI 32 



494 DR. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT 

terecht komen. Dan alleen ook zou de Hollandsche protestantsche 

nationaliteit geen gevaar loopen platgedrukt te worden. 
De materieele nationaliteit bestaat uit een optelsom van qualiteiten. 

Dus: " Wanneer sommige steunsels door den gang der beschaving of 
door de veranderde omstandigheden ontvallen" moeten "de over
blijvende des te meer gewaardeerd" zegt GROEN 32) met betrekking 
tot het in het vereenigd Koninkrijk ontbreken van de eenheid van 

Godsdienst. 
Niet door de "hersenschim" 33) van het Hollandiseeren; niet door 

"het onmogelijke of ongeoorloofde te beproeven" 34) ten aanzien van 
de Roomsch-Katholieke godsdienst; maar door de Roomsche Neder
landen in de gelegenheid te stellen "onder het zedelijk overwigt van 
Holland" 35) op eigen wijze aan den draad der historie een stuk van 
eigen kleur te spinnen, wat anno 1815 had gekund, zou de Neder
landsche nationaliteit tot bloei hebben kunnen geraken. Hetzelfde wilde 
GROEN later met Noord-Brabant en Limburg; deze provinciën af

zonderen en op hun manier Nederlandsche geschiedenis laten maken 

onder de auspiciën van de andere. 
Het meer en meer beklijven van den liberalen eenheidsstaat zoowel 

in België als in Nederland wees echter niet in de richting waarin 

GROEN de oplossing der nationaliteitskwestie zag 36). 
Wij moeten dan ook als eindconclusie stellen dat hereeniging vol

gens GROEN alleen begeerd kan worden als de Belgen, hoe dan 
ook, daarover heeft GROEN zich later nimmermeer uitgelaten, zouden 
willen bevorderen de ontwikkeling van Nederland in een praegnanten 

historischen zin. 37) 

1) Or. A. GOSLINGA: "De scheiding van 1830" in Antirevolutionaire Staat-
kunde, driemaandelijksch orgaan, 1931, pag. 465. 

2) Verspreide Geschriften dl. I pag. 200. 
3) Nederlandsche Gedachten, 2e serie dl. V, pag. 256 vlg. 
4) T. a. p. dl V pag. 167. 
5) Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij te 's Gravenhage in 1830. 
6) Proeve pag. 44 en 45. 
7) T. a. p. pag. 53. 
8) T. a. p. pag. 98. 
9) T. a. p. pag. 96. 
10) Handboek pag. 803. 
11) T. a. p. pag. 805. 
12) T. a. p. pag. 807. 
13) Verspreide Geschriften pag. 190. 
14) Handboek pag. 878. 
15) Antirevolutionaire Staatkunde, driemaandelijksch orgaan 1930, pag. 136. 
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18) A. R. S. pag. 137. 
17) A. R. S. pag. 139. 
IS) Handboek pag. 882. 
19) A. R. S. pag. 153. 
~O) A. R. S. pag. 156. 
~1) A. R. S. pag. 157. 
22) Verspreide geschriften, dl. I pag. 42. 
23) V. G. pag. 48. 
~) V. G. pag. 46. 
25) V. G. pag. 55. 
26) V. G. pag. 56. 
27) Verspreide Geschriften, dl. II pag. 258. 
28) A. R. S. pag. 137. 
29) Opgemerkt dient te worden dat GROEN bij de latere uitgave (1860) van 

deze brochure aanteekent, dat hierin te weinig gelet is op "het leerrijke der 
Geschiedenis van Nederland, als bewijs van den zegen die op de belijdenis van 
het zuiver Evangelie gerust heeft". Het Fransche deel van de brochure is echter 
drie jaar jonger dan het Hollandsche en dateert van na de principieele ommekeer. 

30) Nedrelandsche Gedachten, 2e serie, dl. V, pag. 283, 284. 
31) A. R. S. pag. 140. 
De pacificatie van Gent loste de godsdienstkwestie ook door het Provincia-

lisme op. 
32) V. G. dl. I pag. 54. 
33) A. R. S. pag. 139. 
84) V. G. dl. I pag. 54. 
35) A. R. S. pag. 138. 
36) Zie mijn artikel in "de Reformatie" 1931 nos. 23 en 24. 
37) Vgl. Prof. Dr. P. A. DIEPENHORST in "Stemmen des Tijds". jaargang 19, 

pag. 485--509: "Groen van Prinsterer en België". 



DE POLITIEKE LEIDING ONZER CHRISTELIJKE 
PERIODIEKEN IN DE 19E EEUW 

DOOR 

DR J. C. RULLMANN. 

I. Nederlandsche Gedachten (1829-1832). 

Onze eerste antirevolutionaire periodiek was het tijdschrift Neder
landsche Gedachten, onder eindredactie van den nog jeugdigen GROEN 

VAN PRINSTERER, echter zonder zijn naam te noemen. 

Van huis uit behoorde GROEN tot de vrijzinnigen. Opgevoed in een 

liberalen dampkring, vooral op de Academie, had hij de geschriften 

van ROUSSEAU verslonden en telde hij Mme DE STAËL onder zijn meest 

gewaardeerde auteurs. De pogingen der liberale oppositie in Frankrijk 

kwamen hem lofwaardig voor. Elk verwijt tegen de Bourbons, elke 

smaadrede tegen de Noordsche mogendheden kwam met zijn denk

wijze overeen. Ook was hij hoog ingenomen met de gesteldheid van 

het Vaderland. Hier had men, z. i., de gulden middenmaat, het veilige 

pad. Den tijd, waarin hij leefde, beschouwde hij daarom als den meest 

verlichten, en ons land als het meest bevoorrechte 1). 

In October 1827 nu werd deze veelbelovende en talentvolle rechts

geleerde, niettegenstaande zijn jeugd - hij was nauwelijks 26 jaar -

aangesteld tot Referendaris bij 's Konings Kabinet. Het was een 

gewichtige betrekking, vooral in dien tijd, toen de spanning tusschen 

de Noordelijke en Zuidelijke gewesten steeds bedenkelijker werd. De 

taak van den Referendaris bestond voornamelijk in de voorbereiding 

der stukken voor de inzage des Konings. Aan Z.M. werd, in binnen

en buitenlandsche dagbladen, met een marginaal teeken, aanwijzing 

van het lezenswaardigste gedaan. Ook moest hij uittreksels maken, 

waardoor de Koning in een oogopslag den voornaamsten inhoud, de 

hoofddenkbeelden, de strekking en slotsom van de dikwerf zeer uit

voerige rapporten der Ministerieele Departementen kon overzien. Aldu:; 
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geplaatst in het centrum der staatsrechtelijke papiersfeer van een in 
den persoon des Konings tot in het uiterste gecentraliseerd Gouverne

ment, had GROEN het groote voorrecht van den geheelen gang der 
administratie te leeren kennen en omtrent personen en zaken in veel 

en velerlei, dat voor anderen geheim bleef, ingewijd te zijn. 

Somwijlen was er overvloed van werk. Doorgaans kon menig 
tusschenuur aan studie worden besteed. Geen wonder dus, dat GROEN 

zelf, in dit dagelijksch overzicht van kritiek en polemiek, onophoudelijk 
aan den strij d der beginselen met levendige belangstelling deelnam. 

Het dagelijks leven te midden der veelzijdige beschouwingen van de 

politieke partijen hier en elders, gaf een vaste richting aan zijn staats
rechtelijke beschouwingswijze. Te midden van den verdoovenden 

dampkring van een bedriegelijk liberalisme begon hij de ware oorzaak 
van de bandeloosheid der geesten en van de eindelooze omkeeringen 

van zijn tijd na te speuren. Ongemerkt werd hij er toe gebracht om 
na te denken over de hoofdoorzaken der algemeene verwarring. En 

almeer scheen hem de gesteldheid van Europa het gevolg te zijn van 
valsche leeringen, de vrucht van de Revolutie. Het tegengif vond hij 

echter in het verkeer met 's Konings hofprediker te Brussel, MERLE 

D' AUBIGNÉ 2), die den liefhebber van historische studie in aanraking 

bracht met de reformatie van LUTHER en CALVIJN. Voorts wees hij 

GROEN op het werk van den Engelschen staatsman BURKE tegen de 

Revolutie. Het werd hem nu duidelijk, dat het Liberalisme niets anders 

dan de revolutionaire theorie was. En veel dat hem vroeger op d2 
lessen van BILDERDIJK overdreven, onwaar en bijkans belachelijk scheen, 

bleek hem nu onbetwistbaar. Hij zag nu in, dat de Revolutie voortkwam 
uit ongeloof, en dat hiertegenover de Anti-Revolutie behoorde gesteld 
te worden. 

Het jaar 1829 werd voor GROEN het beslissende keerpunt. Hem 

was o. m. opgedragen het geregeld bijwonen der beraadslagingen in 

de Tweede Kamer. Begrijpelijkerwijs toch begeerde de Koning, bij de 

toenemende hartstochtelijkheid der debatten, telkens onverwijld te ver

nemen het meest saillante dat in de Tweede Kamer voorviel. Om 
aan dit verlangen te voldoen heeft GROEN dan ook menige heftige 

discussie bijgewoond, waaronder zelden zijn gemoed kalm bleef 3). 
De zitting van 1828 -'29 was voor de toekomst van België beslissend. 
De voortvarendheid en heftigheid der oppositie in en buiten de Kamers 

scheen bijkans geen tegenstand te ontmoeten. Dag aan dag ergerde 
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GROEN zich over de stoutmoedige, dikwijls welsprekende taal der oppo
santen; over de schroomvalligheid, weifeling en toegeeflijkheid der 
verdedigers van het Gouvernement; over hun eigen ingenomenheid met 
de dwaalbegrippen, die men enkel om de buitensporigheid der toe

passing bestreed; over de wijze waarop de Regeering meer en meer 
onder de overmacht van haar stelselmatige bestrijders geraakt was. 
Vooral ook vond hij reden van bezorgdheid in het alleszins verklaar
baar, maar hoogstgevaarlijk gebrek aan belangstelling en kennisneming 
in Holland, waar bijna niemand scheen te begrijpen, of te vermoeden, 
dat de rust en het bestaan van het Rijk, de onafhankelijkheid althans 
van Holland, ja al het vaderlandsche en nationale op het spel stond. 
Dag aan dag - doch tevergeefs! - zag hij naar tegenspraak van 
gestadig toenemende verwatenheid uit. Ten langen leste, wat niemand 
deed, begreep hij zelf te moeten verrichten. Het zwijgen was hem niet 
langer mogelijk. Het openlijk optreden echter zou, in zijn betrekking, 
niet voegzaam zijn geweest. Naamloos gaf hij daarom in April 1829 

een vlugschrift Volksgeest en Burgerzin uit, waarin hij aan zijn volks
genooten in Holland, over wier lijdelijkheId en gerustheid hij zeer 
ongerust was, wilde doen opmerken. dat, onder de leus van politieke 
hervorming, de nationale zelfstandigheid en onafhankelijkheid, tegen
over Franschen invloed, op het spel stond. De kracht toch van het 
Rijk der Nederlanden berustte op den grondslag der Nederlandsche 
nationaliteit, aan een groot deel van België met Holland gemeen. 
Daarom was zijn advies: Eerbiedig de eigenaardigheid der Waalsche 
Provinciën; wacht u ook elders voor al wat naar opdringen zweemt; 
en vooral, vergeet niet, dat verwaarloozing van hetgeen in de overige 
Gewesten nationaal is, op Franschgezindheid uitloopt en aan Franschen 

overmoed prijs geeft 4). 
Nog levendiger werd GROEN'S belangstelling in den gang van zaken, 

toen hij in April 1829 tot Secretaris van het Kabinet werd benoemd 5). 
Deze betrekking was toen van veel meer beteekenis en gewicht dan 
later. Le roi règne mais ne gouverne pas was toen nog niet tot regel 
van het constitutioneele staatsrecht verklaard. De Koning regeerde toen 
in den letterlijken zin des woords, en Ministers, Staatsraden en Volks
vertegenwoordigers, allen bijna stonden hem hierin ten dienste. Hij 
was kundig, bekwaam, arbeidzaam; had veel gezien, veel beleefd, veel 
ervaren; daarbij was hij innig geliefd door duizenden zijner onder
danen van de noordelijke gewesten, om de glorie zijner vaderen en om 
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de dierbare herinneringen aan zijn doorluchtig stamhuis verbonden. 
Hij was toch een Oranje èn Protestant; maar deze beide namen waren 
juist genoeg om hem bij duizenden zijner onderdanen van de zuide
lijke gewesten gehaat te doen zijn. Dit was echter niet het eenige. 
Hij stond ook op de grens van twee tijdbedeelingen. Van de voor
revolutionaire periode bleef hij reactionaire en conservatieve elementen 
behouden, van de revolutionaire daarentegen had het liberalisme zijn 
staatkunde gekenmerkt, althans voor zoover dit met zijn onbuigzamen 
aard en zijn koninklijke waardigheid, die hij onder zijn vriendelijke 
gemeenzaamheid steeds diep bleef gevoelen, kon samengaan. Hij was 
daarom een waar vertegenwoordiger van dien tweeslachtigen tijd, die 
er sedert het Ween er Congres en de verdrijving van Karel X verstreek, 
dien tijd van restauratie van vorige toestanden eenerzijds, en anderzijds 
van woeling en gisting der elementen, door de revolutie in den boezem 
der volken gelegd. Het was de opkomst en de groei van het liberalisme; 
de tijd, waarin men een lofwaardige gezindheid in den mensch tot een 
leerstuk, tot een leerbegrip poogde te verheffen: de gezindheid name
lijk van liberaliteit, van mildheid in het verdragen bij anderen van 
inzichten, opvattingen, beginselen op het gebied van kerk, staat en 
maatschappij, evenals men wenscht, dat dit door hen ook jegens ons 
geschieden zal. Deze gezindheid nu werd tot een regeeringssysteem 
niet geformuleerd (want dit kon niet), maar onopgemerkt, onbewust 
bijna verheven. En aangezien men met deze gezindheid wel leven, 
maar niet regeeren kan (wat immers een daad van vaste, duidelijk 
uitgedrukte beginselen is), zoo moest men wel in een slingering ge
raken van geven en nemen, van verzet en van onderwerping, van een 
onredelijk vasthouden aan het onhoudbare, en van een nog onredelijker 

streven naar iets nieuws, dat soms niet begeerd werd. Deze toestand, 
die vooral in de zuidelijke gewesten gevonden werd, ging daar een 

revolutionaire uitbarsting tegemoet. En 't was onder het naderen daar
van, dat Mr GROEN VAN PRINSTERER den belangrijken post van 
Kabinets-Secretaris des Konings aanvaardde 6). 

Hij kwam nu nog nauwer met Z.M. in contact. Dikwerf onder en 
na het teekenen van de gereedgemaakte stukken maakte de Koning 

opmerkingen over de gebeurtenissen binnen- en buitenslands, somtijds 
van vertrouwelijken aard. Vooral 's avonds, eer hij zich ter ruste be
gaf, scheen hij meermalen behoefte te hebben om zich te uiten en 
aan zijn intiemste gedachten lucht te geven. 
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In den zomer van 1829 viel GROEN de eer ten deel Z.M. op een reÎs 
in de Zuidelijke Nederlanden te vergezellen. Op verscheidene plaatsen, 
inzonderheid te Bergen in Henegouwen en te Luik, gaf de koele, soms 
ternauwernood betamelijke ontvangst het bewijs van het misnoegen en 
de opgewondenheid der bevolking. Elders, waar de dagbladen minder 
doorgedrongen waren, in stedekens of onder de landlieden, werd de 
smartelijke gewaarwording soms ook door een aandoenlijk betoon 

van hartelijkheid getemperd. En overal werd GROEN getroffen door de 
heuschheid, gevatheid, gemeenzaamheid, vooral ook vorstelijke waar
digheid, waarin zich de Koning, ook bij minder aangename ont
moetingen en bejegeningen, gelijk bleef 7). 

In het najaar van 1829, tegen de opening der Staten-Generaal, kwam 
Groen in 's Gravenhage terug. Thans was iedereen van den ernst en 
het kritieke der sinds lang gespannen verhouding overtuigd. Het 

dagelijks meer kritieke van den toestand noopte GROEN nu, uit eigen 
beweging, zijn denkbeelden over cardinale punten aan Z.M. te onder
werpen. De Koning hoorde gaarne iedereen; vandaar de onvermoeid
heid, om niet te zeggen de onverzadelijkheid, waarmee hij de weke
lijksche Audiëntie doorgaans uren achtereen rekte. Het lezen van 

adviezen, hoe menigvuldig ook, was hem nooit te veel. Ook het schrifte

lijk pogen van GROEN scheen Z.M. niet ongevallig, zelfs wanneer deze 
de vrijmoedigheid, zooal niet overdreef, nu en dan toch zeer ver dreef. 
Somtijds vond raadgeving ingang. Welwillendheid was er altijd, ook 
bij onoverkomelijken weerzin. Voor een verantwoordelijk Kabinet al
thans was er (zooals te begrijpen is) in 's Konings gedachtengang 
geen plaats. Dan nog liever abdicatie. Glimlachend evenwel eer dan 
wrevelig, voerde Z.M. GROEN tegemoet: "Van mij verkrijgt ge dit nooit. 
van mijn opvolger misschien" 8). 

De Regeering kende geen beginselen, geen stelsel, geen regels, geen 

plan. Het was een leven bij den dag. Doch één punt was er, waarop 
alle aandacht werd gevestigd: het tienjarig budget. Onder alle tegen
heden der vorige zitting had den Koning niets zoo zeer getroffen als 
de verwerping van de financieele wetten, met medewerking ook van 

noordelijke leden. Het was juist toen, dat GROEN voor de eerste maal 
in 's Konings werkkamer toegelaten werd. Z.M. was in opgewonden 
gemoedsstemming. Vooral aan de Hollanders duidde hij het tegen
stemmen zeer ten kwade. Trouwens, niet ten onrechte werd in hooge 
mate zijn bezorgdheid gaande gemaakt. Want het was te voorzien dat 



DE POLITIEKE LEIDING ONZER CHR. PERIODIEKEN IN DE 19E EEUW 501 

deze begrooting een schier onweerstaanbaar wapen van de oppositie 

zou zijn. Met de spreuk: point de redressement de griefs point de 

subsides kon de Koning tot volslagen machteloosheid worden gebracht. 

Met October zou de veldtocht beginnen. Het was te voorzien dat, zoo 

er bij de Regeering geen meerdere veerkracht openbaar werd, zoo de 

bevolking in het Noorden even onverschillig en lijdelijk bleef, zoo er 

geen grondslag voor weerstand in beproefde beginselen werd gelegd, 

er binnen weinige weken geen alternatief zou bliiven dan volslagen 

onderwerping of een coup d' Etat 9). 

AI het mogelijk moest, zoo dacht GROEN. ter afwering van 

dergelijk onheil worden beproefd. En reeds had hij Z.M. gewezen 
op de wenschelijkheid om ook het middel der periodieke drukpers te 

gebruiken. Zijn schriftelijk advies hieromtrent bleef nog bewaard 10). 
Daarin noemt hij het hoofdgebrek onzer tijden gebrek aan beginselen. 

Men verbeeldt zich ook nu nog, dat alles mag en kan in twijfel worden 
getrokken, en daardoor heeft men die rustpunten niet meer, zonder 

welke door iederen schok der denkbeelden, die anders nuttig had 
kunnen zijn, het evenwicht en de kalmte der ziel wordt verstoord_ 

Daardoor kan iedere leer zich ingang banen in het toegankelijke en 

niet meer door onwrikbare overtuiging verdedigde gemoed. De dag

bladen zijn een macht in den Staat geworden, een redenaarsgestoelte, 

vanwaar men ieder oogenblik de licht verleidbare menigte tot het goede. 

maar vooral ook tot het kwade aansporen kan. Hieruit volgt, dat een 

vrije drukpers een zeker middel is om de verderfelijke bedoelingen 
eener factie te verwezenlijken. Meer dan noodig zou het daarom ge

weest zijn, de losbandigheid der pers door billijke strafbepalingen tegen 

te gaan. Maar inplaats daarvan is er een wet gekomen, waaronder 

dagelijksche oproerprediking geoorloofd is. Als deze wet niet door een 

andere vervangen wordt. die de rechten der maatschappij beter hand

haaft, dan gaat Nederland een tijd van onrust, tweespalt, burgeroorlog 

en omkeering tegemoet. Het Rijk bevindt zich dus in een gevaarlijken 

toestand. De Regeering zal niet meer in staat zijn het vaderland te 

behouden, als niet het welgezinde deel der natie krachtige medewerking 

verleent. Daarom is het plicht van iederen welmeenende openlijk voor 

zijn gevoelens uit te komen en een taal te laten hooren, die de rust

verstoorders verschrikt en het Bestuur bemoedigt. De kracht der op

roerige bladen moet door welgezinde journalen worden tegengewerkt. 

De toon dient, al naar het onderwerp meebrengt, beurtelings ernstig 
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en geestig, maar altijd levendig en onderhoudend te zijn. De beginselen 
nu vOOr een echt Nederlandsch blad, die nooit verloochend mogen 
worden en in de verscheidenheid van inzichten heilzame eenheid 
kunnen brengen, hebben alle betreking op Staat, Godsdienst en 
Nationaliteit. Op den Staat; want het Rijk is een constitutioneele 
monarchie, waar een eenhoofdig gezag klem moet houden en de waar
borgen der individueeIe vrijheid gehandhaafd dienen te worden. Op 
den Godsdienst; want de christelijke religie, die steunsel is van den 
Staat, moet verdedigd worden, met vermijding van alle onverdraag
zaamheid. Op de Nationaliteit; want de natie moet, om kracht te 
geven aan den Staat, haar eigendommelijkheid behouden. Elk nu, die 
Troon, Kerk en Vaderland eerbiedigt, moet deze beginselen erkennen, 
hoeveel hij in detailopvating ook met een ander moge verschillen. Want 
deze beginselen vormen den eenigen band van vereeniging. In den 
nieuwen constitutioneelen staatsvorm is noodig een blad, dat zich stelt 
aan de zijde van het Gouvernement. Voor het recht van staats
ambtenaren om in de periodieke pers te schrijven houdt GROEN verder 
een breed pleidooi. Ten slotte wijst hij de Nederlandsche jongeling

schap, voor zoover die in staat is aan die regeeringsgetrouwe pers mede 
te werken, op den duren plicht om de eenvoudige beginselen te ver

dedigen, die thans door zoovelen worden miskend, en waarvan de 
miskenning onvermijdelijk uitloopt op den ondergang der Maatschappij. 

Inmiddels was GROEN met zijn vrienden, A. G. VAN RAPPARD, com

mies bij de Administratie van het Onderwijs, en HORA SICCAMA, 
commies-griffier bij het Hoog Militair Gerechtshof te Utrecht, over

eengekomen, de uitgaaf van politieke beschouwingen te beproeven 
onder den titel: Nederlandsche Gedachten. Den 2en October 1829 zag 

het eerste nummer bij den uitgever G. VERVLOET te 's Gravenhage 
het licht. Drukker was H. P. DE SWART, eveneens te Den Haag. De 

uitgave geschiedde in groot kwarto-formaat, vooreerst à 12Y2 cent 
het nummer. Elk nummer telde vier bladzijden van twee kolommen. 

Men abonneerde zich voor 20 nummers tegelijk, tegen f 2.50 franco 
per post. Ten aanzien van den tijd der uitgave bond de redactie zich 
aan geenerlei bepaling. Zoo verscheen dan ook het eerste nummer op 

Vrijdag 2 October, het tweede op Zaterdag 10 October, het derde op 
Maandag 12 October, het vierde op Donderdag 15 October, het vijfde 

op Zaterdag 17 October, het zesde op Maandag 19 October, het 
zevende op Vrijdag 23 October, het achtste op Maandag 26 October, 
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het negende op Vrijdag 30 October, het tiende op Zaterdag 31 Octobel, 
enzoovoort. Men kan dus niet zeggen, dat het een weekblad was 11). 

Het blad verscheen op ongeregelde tijden. Het was trouwens noch aan 
de opgave, noch aan de beoordeeling der gebeurtenissen voornamelijk 
van den dag toegewijd. De verdediging bedoelende van waarheid en 
recht in verband met de groote aangelegenheden van het Nederlandsche 
Volk, volgde het immers een geheel andere orde van den dag dan die 
der Dag- en Weekbladen 12). 

Aanvankelijk ontving GROEN van enkele vrienden opstellen ter 
plaatsing of ter bewerking. En ook voor 't vervolg zou voortdurende 
samenwerking hem onwaardeerbaar geweest zijn. Maar weldra bleek 
de onmogelijkheid daarvan. Reeds in 1829. Immers, bij de gebonden
heid zijner eigen positie en bij het doorgaans spoedvereischende der 
taak. ontbrak het GROEN ten eenenmale aan tijd en gelegenheid tot 

meer dan zeer ongenoegzaam schriftelijk overleg. 13) Menigwerf was 
zelfs, door de snelheid der uitgaaf, in verband met den drang der 
omstandigheden, kalme oJlerdenking van de gedachte niet mogelijk. 14) 

Uit de snelle opeenstapeling der denkbeelden bleek trouwens wel, dat, 
in dagen als men toen doorleefde, van agitatie meer dan van meditatie 
sprake was. 15) Bij de gezamenlijke uitgave van het Eerste Deel der 

Nederlandsche Gedachten veronderstelde de Redactie zelve dan ook 
reeds, dat in dit werk, grootendeels met gedwongen overhaasting 
samengesteld, wel verscheidene niet genoeg doordachte uitdrukkingen 

zouden ingeslopen zijn. De lezing van het geheel echter, zoo vleide 
zich de Redactie, "zou doen zien, dat zucht voor Christendom, wettig 
gezag, vrijheid en Vaderland, ons altijd heeft bezield, en dat wij, naar 
ons vermogen, de factie hebben aangewezen en tegengewerkt, die; 

vooral ook omdat haar eigenlijke aard en haar krachten werden mis
kend; het Rijk in onafzienbare jammeren heeft gestort. Weinig hebben 

de pogingen van welmeenenden gebaat; de toekomst is in zeer donkere 
nevelen gehuld. Landgenooten! rust en licht zal er desniettemin voor 
U zijn, indien gij, zooals Uwe vaderen hebben gedaan, het beginsel 

van wijsheid, van gezag en van vrijheid hooger dan in verleidelijke 
droombeelden of menschelijke willekeur zoekt !" 16) 

* * 

Dit Eerste Deel bevat een tijdperk van zes maanden, van den 2den 
October 1829 tot den 29sten Maart 1830, waarin eerst opgemerkt 
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wordt de welberaamde poging om het Gouvernement door weigering 
van geld onder de overmacht van muitzieke onderdanen te brengen, 

vervolgens de standvastigheid des Konings, door welke de aanslag 

afgeweerd werd; eindelijk sluwheid aan den eenen en goed vertrouwen 

aan den anderen kant, waardoor de kwaadwiIligheid tot ongestoorde 

voortzetting van haar misdadige woelingen in de mogelijkheid werd 
gesteld. 

Het eerste nummer, 2 October 1829, begon met dit voorbericht als 

programma: 

Een nieuw Nederlandsch blad kan op dit oogenblik geen bevreem
ding verwekken. Sedert eenigen tijd wordt het Zuiden des Rijks 
bijna geheel door eene faktie; zachter woord mogen wij niet ge
bruiken; door eene gevaarlijke factie overheerscht. Ook daar vertoont 
zich die Republikeinsche stemming, welke iedere Constitutionecle 
Monarchie als 'n overgang beschouwt tot een Gemeenebest, onder een 
schijnbaar monarchalen vorm. In andere landen staat zoodanige 
democratische aanhang op zichzelven; daar wordt de Troon door 
Adel en Geestelijkheid verdedigd, en de buitenlandsche invloed wordt 
niet regtstreeks door inwendige woelingen versterkt. Geheel anders 
is het gelegen in dit Rijk. Het Liberalismus is het algemeene ver
eenigingspunt geworden: allen, schoon strevende naar een zeer ver
schillend doel, meenen zich van hetzelfde middel te moeten bedienen. 
Het Volk zij eerst vrij van het Gouvernement, om door de vijanden 
van het Gouvernement overheerscht te worden. Des Konings gezag 
moet worden te niet gedaan of verzwakt: dan zal Republiek, Leen
roerigheid of Hierarchie, wederom ingevoerd, en; want ook dit wordt 
door velen bedoeld; de Nederlandsche natie naar het model der 
Fransche natie verwrongen kunnen worden. Dus worden tegelijk de 
Constitutionele Troon, het Protestantismus en de Nederlandsche 
eigenaardigheid bedreigd; en door omstandigheden van verschil
lenden aard, hebben de aanvallers binnen weinige maanden zooveel 
kracht en stoutmoedigheid verkregen, dat het gevaar voor vrijheid 
en orde, voor Christelijke verdraagzaamheid en voor onafhankelijk 
Volksbestaan zeer wezenlijk is geworden. 

Welk middel is tot afwending van dit gevaar krachtig genoeg? 
De opwekking van den echt Nederlandschen geest. Deze verzet zich 
tegen losbandigheid, even zeer als hij van slaafsche afhankelijkheid 
gruwt. Door het zuiver Christendom gevormd, is l1ij tegen ongeloof 
en onverschilligheid gewapend, maar ook tegen bijgeloovigheid 
en dweeperij. In vele opzichten gehecht aan hetgeen oud en voor
vaderlijk is, heeft hij scherp geteekende, eerbiedwaardige, en met 
den Fransehen aard niet ligt verwisselbare trekken. Alleen in het 
opwekken en levendig houden van dien Vaderlandschen geest, ligt 
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voor Regeering en Volk het genoegzame middel om de vijanden van 
orde, van ware Godsdienstigheid en van Nederlandschen zin te be
strijden. 

Met deze denkbeelden doordrongen, hebben eenige Nederlanders 
zich vereenigd tot het mededeelen van Nederlandsche Gedachten. 
Voorwaar, het zou geen teeken van doorzigt en vaderlandsliefde zijn, 
zoo men ook nu nog stilzwijgen en inschikkelijkheid als raadzaam 
beschouwde. 

De strijd bestaat en is niet door Nederlanders begonnen. Het is 
niet om aanval, het is om zelfverdediging te doen. Zal men zich, 
na telkens onbeduidenden tegenweer geboden te hebben, gedurig 
verder laten verdringen, of wel, de krachten eenmaal ernstig heb
bende zamengeraapt, die onbesuisde aanvallers stuiten? Tweedragt 
van allerhanden aard, inzonderheid scheuring tusschen het Noorden 
en Zuiden des Rijks, is een doel, waarna de faktie rusteloos streeft. 
De wensch van echte Nederlanders moet zijn, door het behoud der 
Constitutionele Monarchie, toenadering van uiteenloopende meen in
gen te bewerken; en wel verre dat de gedachte in ons opkomen zou 
om zuidelijke landgenooten met afgunst, minachting, en wantrouwen 
te bejegenen, zijn wij integendeel overtuigd, dat de groote massa 
van Belgen en Roomsch Katholijken, ten gevolge der schandelijke 
uitlatingen van hunne on geroepene, onbevoegde en on getrouwe tol
ken, door Noord- Nederlanders en Protestanten menigmaal op eene 
betreurenswaardige wijze wordt miskend. Vrede en vriendschap met 
de welwillenden en misleiden; even daarom vijandschap tegen hen, 
die zich beijveren tot aanblazing van den binnenlandschen twist, 
dien zij aangestoken hebben. Het is tijd, dat met nadruk ook door 
Nederlanders worde gesproken, teneinde door de vereeniging der 
goeden de kwaadwilligen bedachtzamer te maken, den welgezinden 
ook in België gerustheid omtrent Hollanders en Protestanten te 
geven, en den bijna verscheurden band tusschen de onderscheidene 
deel en des Rijks te herstellen. 

Dan alleen kan toegevendheid prijzenswaardig worden genoemd, 
als men anderen tot rust en tevredenheid brengen kan. Wanneer 
zullen de voorstanders van overdrevene Volksvrijheid tevreden zijn 
gesteld? Als de Vorst de dienaar des Volks en de Staat eene Repu
blikeinsche Monarchie, de vruchtbare wortel van oneenigheden en 
omwentelingen, zal zijn. Wanneer de verdedigers van een alles over
heerschend geestelijk gezag? Als hun godsdienst, in België althans 
tot godsdienst van den Staat zal worden erkend. Wanneer de tegen
strevers van hetgeen Nederlandsch is? Als Rijk en Natie, zoo niet 
aan Frankrijk, aan Franschen invloed onderworpen zullen zijn. Niet 
alsof elk die door den stroom medegesleept wordt, die misdadige 
bedoelingen koesteren zou; maar de hevigsten hebben dit in het oog: 
deze is de strekking der reeds openlijk gepredikt wordende beginsels: 
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Volkssouvereiniteit, onbeperkte vrijheid van een uit haren aard de 
vrijheid van anderen niet eerbiedigende leer, miskenning van het 
Nederlandsche beginsel als grondslag van den Nederlandschen Staat. 
Nooit heeft eene faktie vrijwillig gerust eer zij ten volle gezegevierd 
had en, geeft men aan hare grondstellingen voet, men wordt tegen 
wil en dank tot aan de uiterste gevolgtrekkingen gesleept. Toe
geeflijkheid is de voorbode en de waarborg der onderwerping. Om
dat een Vorst uit de dynastie van Oranje-Nassau zich niet tot slaaf 
eener opgeruide menigte verlaagt; omdat de Protestant de onder
drukking van godsdienst-vrijheid niet gedoogt; omdat Nederland 
geen sateliet van Frankrijks aangebeden gesternte behoort te worden; 
daarom is het tijd te spreken en wederstand te bieden. Eenmaal moet 
die wederstand worden geboden. Beter is het niet te wachten tot dat 
geweld het eenige middel en welligt een bedriegelijk plechtanker 
zou zijn. 

Hoedanig was echter in 1829 de toestand? De vrees voor Ie refus 

des subsides was bij de Regeering de noodlottige drijfkracht naar een 
coup d' état. Maar deze vrees was, naar het oordeel van GROEN, ten 
eenenmale ongegrond. In de Nederlandsche Gedachten was hij er dan 
ook op uit, om telkens te doen uitkomen, dat de Regeering veel sterker 
was dan uit een in het oog vallende vreesachtigheid scheen te blijken. 17) 

Tegelijkertijd poogde hij, dag aan dag, in confidentiëele nota's en in 
vertrouwelijk gesprek, aan Z. M. te doen inzien, dat, om den aanvaller 
te doen wijken, enkel het niet beducht zijn voor den aanvaller vereischt 
werd. Aldus werd van lieverlede bij den weifelenden vorst, die letterlijk 
tranen geweend had over den bedenkelijken toestand van land en 
volk, de overtuiging gewekt, dat alleen de kalme en standvastige 
houding, die aan elke Regeering voegt, vereischt werd. 18) En zoo 
kwam het, dat de Koning de bekende boodschap van 11 December 1829 
aan de Tweede Kamer zond, ten geleide eener concept-wet tot be
teugeling der drukpers, waardoor voor een oogenblik ten minste de 
oppositie werd bedaard, de toon harer pers verzacht, de petitie-ijver 
bekoeld en de rust en het vertrouwen hersteld. De boodschap legde 
de gevoelens van Z. M. open, analyseerde de grieven over 't onderwijs. 
de bedektheid van den staat der financiën, 't niet ten uitvoer leggen 
van 't Concordaat, 't Collegium Philosophicum, den druk der belasting 

enz. Zij sprak op een toon van gezag, die ontzag inboezemde; 
zij gewaagde van vrijheid, maar tevens van handhaving van recht, zij 
sprak eindelijk op besliste wijs van gemeen overleg met de Staten
Generaal, om zich krachtig te verzetten tegen alle aanmatigingen van 
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iedere partijschap en van ieder geweld. Zij had een gunstig gevolg, en 

de tienjarige begrooting van 1830 werd, wat de uitgaven betreft, aan

genomen; 't geen de hoofdzaak was. 19) 

Men heeft later vermoed, dat GROEN de opsteller zou zijn geweest 

der vermaarde Boodschap. Dit was niet zoo. Er komen uitdrukkingen 

in voor, die hij, geraadpleegd zijnde, niet zou hebben beaamd. Ook 

voor hem was de voorlezing in de Tweede Kamer, waar hij, zonder iets 

dergelijks te vermoeden, aanwezig was, een verrassing. Maar GROEN'S 

aandeel was belangrijker dan redactie. DE BOSCH KEMPER heeft dit 

uit de nagelaten papieren van Mr. A. G. A. VAN RAPPARD en van 

den oud-minister ROËLL geconstateerd. Het oordeel van VAN RAPPARD, 

schrijft DE BOSCH KEMPER, was niet twijfelachtig. Aan den invloed 

van zijn vriend GROEN schreef hij inzonderheid de Boodschap van 

11 December toe. 20) Het steunpunt en het doel van GROEN'S raad

geving aan den koning lag dan ook in het triumpheerend motto, waar

mee de N ederlandsche Gedachten op 13 December aanvingen: 

ORANjE's Stam zal heel de wereld leeren, 
Wat houding thans aan 's werelds vorsten past. 

Met deze woorden van een verdienstelijken dichter zij ootmoedige 
hulde gebracht aan den vorst, die eene zijner voorvaderen waardige 
verklaring afgelegd heeft. De lle December zal gedenkwaardig 
zijn in Nederlands historie. Over den inhoud hetzij der wet, hetzij 
van des Konings missive, kan, wat de bijzonderheden betreft, op 
verschillende wijzen worden gedacht: maar dat de Koning zijne 
gevoelens en bedoelingen heeft kenbaar gemaakt; dat hij, door zulks 
vóór de beraadslaging over de tienjarige Begrooting te doen, heeft 
getoond niet sluiksgewijze, maar openlijk en zoo als het een Souve
rein betaamt, voor de regten der Kroon en voor de vrijheden des 
Volks, zooveel van hem afhankelijk is, te waken; dat hij vastelijk 
heeft besloten zich overeenkomstig de Constitutie te handhaven, als 
Hoofd van een Monarchalen en Nederlandschen Staat, waarin het 
wereldlijk gezag door geenerlei geestelijken invloed behoort over
meesterd te worden; dat hij evenzeer toegeeflijkheid betoont aan 
billijke wenschen, als onverzettelijkheid ten aanzien van ieder on
betamelijken eisch; dat hij de wet van 16 Mei vernietigen wil, die 
reeds veel te lang tot oneer der Nederlandsche Staatkunde en regts
geleerdheid heeft gestrekt; dat in dit voornemen - tot onderzoek der 
nieuwe voordragt zijn wij nog niet in de gelegenheid geweest - dat 
in dit voornemen en in de voorgedragene Wet op het Onderwijs de 
kenteekenen zijn van dat stelsel van regering, waardoor alleen het 
Vaderland nog kan worden gered; dit voorzeker is voor de Neder-
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landsche Natie reden genoeg om met blijdschap, eerbied en dank
baarheid mede te werken tot bereiking van het grootsche doel: vesti
ging van orde en regt op de miskende grondslagen der Nederlandsche 
Constitutie. De toekomst moge zorgelijk zijn - Laat ons op onze 
vaderen zien: evenals zij bidden en werken, evenals zij liefde en 
trouw bewijzen aan de Nederlandsche Dynastie, evenals zij de ware 
vrijheid erkennen, genieten en tegen eIken aanval, van hoedanigen 
aard ook, behoeden. Wat ook het gevolg van misdadige opruijing 
moge zijn, de verklaring des Konings, op dit oogenblik gedaan, is 
genoeg om hem den eerbied van den weldenkenden tijdgenoot en 
van de onpartijdige nakomelingschap te verwerven; op dit oogenblik 
gedaan, is zij het bewijs dat het Huis van Oranje de groothartigheid 
zijner voorzaten heeft overgeëerfd; op dit oogenblik gedaan, draagt 
zij het merk eener inderdaad Vorstelijke ziel". 

Misschien wel mede om deze hooggestemde lofrede op den Koning, 

noemden sommigen de Nederlandsche Gedachten monarchaal. Maar 

dan vraagt de Redactie op I I Januari 1830: 

Welke beteekenis hecht men aan dit woord? Zoo het goedkeuring 
aanduidt van alles wat de Koning doet, dan heeft men zich ten onzen 
opzichte bedrogen. Wij hebben den Koning, als lid van het huis van 
Oranje en om verscheidene zijner eigene hoedanigheden, zeer lief. 
Wij hebben diepen eerbied voor hem als voor onzen Vorst; bovendien 
ook diepen eerbied voor zijn persoon. Niet ligt keuren wij zijne 
maatregelen af, omdat wij ons ongaarne, vooral tegenover onzen 
Koning, op een ons weinig voegenden regterstoel willen plaatsen; 
dagelijks gevoelende, hoe moeijelijk het is over handelingen, waarvan 
men de beweegredenen slechts gedeeltelijk kent, regtvaardige uit
spraak te doen. Hier vooral is het onbetamelijk, onvoorzigtig, menig
werf onverantwoordelijk en misdadig, hetgeen men gelooft terstond 
te openbaren. Men kan op die wijs naar den roem van wijsheid en 
scherpzinnigheid dingen: aldus verkregen roem begeert de Vader
landsliefde niet. De handelingen ook des Konings ter toetse te mogen 
brengen beschouwen wij als een voorregt, waarvan met de uiterste 
omzichtigheid gebruik moet worden gemaakt, en welks misbruik door 
gestrenge straf behoort tegengegaan te worden; als een uitstekend 
voorregt evenwel, waarvan ook wij ons, gelijk dankbare onderdanen 
voegt, zullen bedienen en welks handhaving den Koning tot eer en 
den Staat tot nut zal verstrekken. Monarchaal zijn wij dus niet, in
dien men daardoor onvoorwaardelijke goedkeuring en gestadige aan
prijzing van des Konings handelingen verstaat. Daarentegen zijn 
wij tevreden met dezen titel, wanneer hij beteekent, dat wij het 
Monarchaal beginsel als grondslag der Nederlandsche Staatsregeling 
beschouwen. Maar wat is dit nu wederom, zal iemand zeggen: het 
Monarchaal beginsel: dat is onbepaald; vreemde dingen schuilen 
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daarachter. Het is Uw beginsel niet, voorstander eener onbeperkte 
Monarchie, die onze teederste belangen aan de willekeur van een 
Alleenheerscher zoudt onderwerpen. Uw beginsel niet, ultra-Catho
lijk of hoe men U ook anders zou mogen noemen, die alle soorten 
van wereldlijk gezag onder oppertoezigt der Geestelijkheid brengt. 
Uw beginsel niet, ultra-Liberaal, die onder alle Staatsvormen Uw 
schijnbaar Republikeinsche denkbeelden verwezenlijken wilt; wiens 
Republiek onvermijdelijk uitloopt op Anarchie; wiens Souvereine volk 
onder het juk eerst van Staatsvergaderingen, naderhand van dwinge
landen vervalt! Wat is dan het Monarchaal beginsel? Indien iemand 
in Nederland dit niet weet en echter over Staatsregt spreekt en 
schrijft, is het tijd dat hij het leere: verlangt hij misschien dat er 
in ons Rijk geregeerd worde in een niet Monarchalen zin? Het 
monarchaal beginsel - wij zullen gelegenheid hebben, om, hetgeen 
wij reeds meermalen hebben gedaan, in nadere ontwikkeling hierover 
te treden -het monarchaal beginsel is overal aanwezig, waar des 
Konings gezag het hoogste gezag is. Dit gezag kan onbeperkt zijn, 
het kan ook, gelijk in dit land, 'worden getemperd. Wij verlangen 
die tempering te behouden en gelooven ons evenzeer Constitutioneel 
als Monarchaal te kunnen noemen. Liefst geve men ons den naam, 
dien wij zelve aangenomen hebben: Godsdienst, Koning en Vrijheid 
zijn daarin bij elkander geplaatst". 

Intusschen handhaafde GROEN onvoorwaardelijk zijn onafhankelijk

heid. Voorzeker was het een vreemde verhouding: een kabinets
secretaris, die in het vorstelijk paleis de tusschenuren aan het schrijven 
van de Nederlandsche Gedachten besteedde, en zich daarbij onder een 
gouvernement personnel, de censuur van het autocratisch bewind ver

oorloofde. Maar hij berichtte dit aan Z. M. zoodra het blad een alles
behalve zachtzinnig oppositie-orgaan werd. De koning wist dus, wie 
de vermetele recensent was, wist ook, dat den Kabinets-secretaris, als 
vriend van Nederland en van het Nederlandsche Stamhuis, in een 
crisis, gelijk men toen beleefde, het zwijgen, zelfs om in het Kabinet 
te blijven, onmogelijk zijn zou. Eenmaal slechts meende GROEN bij 
Z. M. misnoegen te bespeuren, en nam hij stante pede schriftelijk 
afscheid. Even onverwijld echter en op de meest heusche wijze werd 
hem toen door tusschenkomst van den Secretaris van Staat, verzekerd, 
dat voor zijn opvatting geen de minste reden bestond. GROEN'S vrij
moedigheid in de Nederlandsche Gedachten heeft dan ook op het ver
trouwen en de toegenegenheid des Konings, die wist, dat casu quo 
zijn verzoek om ontslag gereed lag, geenerlei invloed gehad. En Z. M. 
heeft er hem, te zijner eere zij het gezegd, te liever om gehad, dewijl 

• A. St. 3-m. V I 33 
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hij wist, dat ook de meest scherpe en hem meest ongevallige critiek. 

met liefde voor Oranje, met gehechtheid ook aan zijn persoon ver

bonden was. 21 ) 

Nog in het Eerste Deel der Nederlandsche Gedachten wordt reeds 

gezinspeeld op het gebrek aan principiëele veerkracht bij de Regeering, 

waardoor de boodschap van 11 December nutteloos werd. Zooals 

GROEN het later in zijn Handboek zou schrijven: "Men was overtuigd, 
dat de Regeering rechtmatigen invloed en overmacht zou kunnen her

nemen, indien zij nu ook deed wat zij gezegd had. Ijdele verwachting! 

het handelen na het spreken ontbrak. Verwachting van hetgeen er zal 
gebeuren; maar niets gebeurt er. Het gevaar werd niet afgewend, maar 

verdubbeld. Een onwaardeerbaar tijdsgewricht, dat nimmer terugkeeren 
zou, ging onder stilzitten en werkelooseid. voorbij. Bijkans zou men 

vermoed hebben, dat het Gouvernement over een te forsch aangrijpen 

van zijne tegenstanders berouw had. Deze, door teleurstelling ver

bitterd, aangevuurd door de ervaring, dat de Regeering, ook wanneer 
zij, om het voordeel van omstandigheden en kansen, onweerstaanbaar 

zou geweest zijn, door gebrek aan beginsel machteloos was, legden 

meer dan ooit, een overmoed aan den dag, evenredig aan de ont

moediging van elk, die, bij plichtmatige getrouwheid, op ondersteuning 

van hooger hand rekening had gemaakt. Zoo werd de Faktie wederom 

geducht, zoo was het Gouvernement er weder op uit, om haar te be

lieven, zoo verloor het allen zedelijken invloed, terzelfder tijd dat in 

Frankrijk de toestand, om het hoog klimmen der politieke twisten, voor 
de aangrenzende Nederlanden bedenkelijker werd, en zoo was het 

wettig gezag opnieuw zonder eenigen klem, reeds vóór het einde eener 
zitting waarin het, in een beslissend oogenblik, gezegevierd had." 22) 

In het licht van deze paragraaf uit GROEN'S Handboek worden ons 
de Nederlandsche Gedachten uit dien tijd duidelijk. B.v. 10 Februari: 

Het Rijk, in het lot van een groot deel van Europa medegesleept, 
snelt hagchelijke omstandigheden tegemoet. Waar ligt de steun des 
Konings tot behoud van Constitutie en Staat? In de handhaving der 
Godsdienstvrijheid, der Monarchie en der eigenaardigheid van het 
Nederlandsche Volk ... De Boodschap van den llen December heeft 
getoond, dat de Koning zich op de fioogte der omstandigheden heeft 
geplaatst. Hij heeft toen de publieke meening niet gevolgd, maar 
geleid; en zal dit ook in het vervolg meermalen moeten doen. In een 
tijd waarin minder dan ooit in de meen in gen van den dag eenig 
steunsel aangetroffen wordt, moet èn het gevoelen van anderen èn 
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's Konings eigen gevoelen worden getoetst en onderworpen aan die 
onveranderlijke beginsels, welke hij thans vooral niet zou verlaten 
zonder zich zelven, en den Staat, en meer nog dan dezen Staat, in 
onherstelbare onheilen zou storten ... Onverzettelijkheid des Konings 
wordt volstrekt vereischt: door beginsels alleen kan de Staat worden 
gered ... Zeer groote gevaren dreigen den Staat van nabij: de Koning 
vinde moed in zijn eigen hart en in het vertrouwen op hooger hulp. 
De ondersteuning zal hem niet ontbreken, ars hij zich verlaat op den 
Godvreezenden, bedaarden en Vaderlandschen geest van het inder
daad vrijgezinde NederIandsche Volk; zonder evenwel te vergeten 
dat die Nationale geest opwekking en vooral nu gestadige inlichting 
en voorzigtige leiding behoeft. 

23 Februari: 

De Verklaring van II December is een uitmuntend begin, niets 
meer dan een begin. Zij heeft den onruststokenden aanhang in haar 
vaart gestuit. Thans moet, naar ons inzien, het doel der Regeering 
zijn, dien magtigen aanhang tot betamelijke ondergeschiktheid terug 
te brengen en door de opwekking van Godsdienstig gevoel, Vader
landsliefde en pligtsbesef, waarborgen te verkrijgen, door welke de 
Staat, tegen miskenning van deszelfs wezen beschermd, weder op
gevoerd worde tot Nationalen voorspoed en Nationalen roem. 

27 Februari: 

Waar ligt in Frankrijk en bij ons de kracht van het Gouverne
ment? Niet in physieke magt: die is bij de tegenwoordige inrichting 
der Constitutionele Monarchien gering, en tegen wezenlijk Volks
ongenoegen waarschijnlijk niet bestand. Neen; die kracht ligt in de 
deugdelijkheid der zaak, in de wezenlijkheid van het regt, in het 
onwederlegbare der beginsels. En waar dan nu het gevaar? Hierin, 
dat wij leven als 't ware in een revolutionaire atmospheer; dat de 
valsche grondstellingen van het Staats regt bij zoovelen post hebben 
gevat, en dat het voor de Vorsten somtijds zeer moeijelijk valt zich 
te behoeden voor een leer, die op duizenderlei wijs voorgedragen 
en aangeprezen wordt. Waar de Regering bukt, dáár is de factie, 
althans voor een tijd, meester ook van het Volk. 

11 Maart: 

De toestand van Europa voorspelt een geweldigen storm. De 
omstandigheden zijn zeer bedenkelijk, zeer buitengewoon. Onze 
Regeering, even ongezind om misdadigen dwang te ondergaan als 
om te treden buiten haar kring, vereenzelvige zich door brave, 
eensgezinde en zelfwerkende ambtenaren met het Volk; raadplege 
geschiedenis en ondervinding; zij meer nog op bevestiging, dan 
op verbetering bedacht; en zonder terugzage naar een beèlriegelijk 



512 DR. J. C. RULLMANN 

pad, vinde zij in zedelijkheid, in regt, in Volkskarakter, in Christen
dom bovenal, onwankelbaren steun. 

"In Christendom bovenal". Dit was een terugslag op wat reeds 
in het nummer van 27 Februari stond geschreven, n.l. dat de strekking 
van de Nederlandsche Gedachten was: aanprijzing van een Christelijk 
Nederland, gehoorzaam aan den schepter van Oranje, bezield met een 
waarlijk vrijen, dat is Nederlandschen geest. En toen De Noordstar 

die aanprijzing van een Christelijk Nederland verwarring van Gods
dienst en Staat noemde en de Redactie der Nederlandsche Gedachten 

vermaande, onwrikbaar op het grondgebied der Grondwet te blijven, 
besloot het Eerste Deel op Maandag 29 Maart 1830 met deze woorden: 
"Overbodige raad! Van dat grondgebied weken wij niet af. Af
scheiding, gelijk De Noordstar bedoelt, behoort tot die beginsels, 
welke wij Fransch hebben genoemd. Moet Nederland dan anti-christe
lijk of on-christelijk, mag het ook niet godsdienstig, ook niet zedelijk 
zijn? Al is er geene godsdienst van Staat; al kan het Rijk welligt geen 
Christen staat worden genoemd: de godsdienst blijft, ook voor den 
Staat, levensbeginsel en steun. Protestanten en Catholijken vereenigen 
zich in den wensch, dat, zonder de minste inbreuk op hetgeen bij de 
Grondwet is bepaald, de Christelijke zin levendiger in alles, Nederland 

meer en meer Christelijk zij". 

* * 
* 

Het Tweede Deel der Nederlandsche Gedachten loopt over een tijd
vak van tien maanden, van 24 April 1830 tot 19 Februari 1831. Men 
abonneerde zich nu voor 10 nummers te gelijk, tegen f 1.25 franco 
per post. Sedert ION ovember 1830 verkeerde de redactie in de onaan
gename noodzakelijkheid gebruik te moeten maken van de Fransche 
taal, om den vreemdeling, die geen Hollandsch kende, te wapenen 
tegen verkeerde berichten en beschouwingen van Belgische dagbladen. 
H.H. inteekenaars, aan wie deze Nederlandsche Courant in het Fransch 
ongevallig wezen mocht, konden hiervan door de spoedige terugzending 
van dit nummer doen blijken. Hun zou alsdan slechts de helft van het 
loopende tiental in rekening worden gebracht. Het gebruik maken van 
het Fransch werd echter in diezelfde maand November alweer gestaakt, 
na de aankondiging van het nieuwe Journal de la Haye, dat het nu en 
dan artikelen uit de Nederlandsche Gedachten zou overnemen. 23) 

Het tijdvak, gedurende hetwelk dit Tweede Deel der Nederlandsche 
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Gedachten opgesteld werd, bevatte een overvloed van gebeurtenissen, 

merkwaardig en treurig tegelijk. Door de Juli-revolutie in Frankrijk 

werd zijn oude koningshuis verdreven, en daarop volgde in Augustus 

de Belgische opstand, waardoor het Huis van Oranje de Zuidelijke 
gewesten van het Koninkrijk der Nederlanden verloor. Deze loop der 

gebeurtenissen nu diende ter bevestiging van de beginselen der Neder

landsche Gedachten. In de inleiding op het Tweede Deel toonde de 

redactie dit aldus aan: 

Europa, door wanbegrippen verleid, is aan tweedragt, wanorde, 
gedeeltelijk aan ellende en verwoesting ten prooi. Wat het Rijk der 
Nederlanden betreft, reeds vóór de omwenteling te Parijs was de 
Regering magteloos door toegeven aan eene factie wier vorig gedrag 
het verderfelijke van concessiën bewees; en, daar men nooit regt
streeks het liberalismus bestreed, was het niet te verwonderen, dat 
een oproer te Brussel, door buitenlandsche woelingen gestookt, door 
den afval van België en eene alsnog voortdurende onzekerheid 
omtrent de dierbaarste en heiligste belangen van het Vaderland 
werd gevolgd. - De Nederlandsche Gedachten waren nooit een 
Gouvernementsblad en zouden thans ten onregte een oppositieblad 
worden genoemd. Zij verdedigen beginsels met en, waar het noodig 
is, ook tegen het Gouvernement. Die beginselen bragten mee af
keuring van het werkeloos blijven, waardoor de Boodschap van 11 
December nutteloos werd; van het stelsel van den Heer de la Coste, 
dat Holland aan België en de Grondwet aan de muitzucht onder
wierp; van de onbezorgdheid na de gebeurtenissen te Parijs; van 
het onderhandelen met rebellen, waardoor de welgezinde bevolking 
afgescheiden werd van het Gouvernement; van het in overweging 
brengen der scheiding, waardoor de opstand is genationaliseerd; 
van de zending naar Antwerpen; van het nu veranderen der Grond
wet; van het achterblijven der hervormingen die de aard van elke 
regering vereischt; vooral ook van het geheimhouden of besluiteloos 
zijn, waarvan wantrouwen, ongerustheid, misnoegen, moedeloosheid 
en, bij het naderen van gevaar, gebrek aan veerkracht het betreurens
waardig gevolg wezen moet. - Rondborstig, en zoo wij hopen met 
bescheidenheid hebben wij over deze en andere punten ons gevoelen, 
toen die mededeeling nog baten kon, opengelegd. Zoo de uitkomst 
de juistheid van vruchtelooze raadgeving heeft getoond, niemand 
is meer dan de redactie overtuigd, dat zulks toegeschreven moet 
worden enkel aan de deugdelijkheid van den leiddraad, dien zij 
volgt, aan het onbedriegelijke van den toetssteen dien zij bij het 
waardeeren van gebeurtenissen en handelingen gebruikt. 

Reeds in het eerste nummer van dit Tweede Deel vinden we een 
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artikel over Christendom, Monarchie en Nationaliteit. "Van de Gods

dienst zij ons begin", zoo heet het daar op de eerste bladzijde. "Neder

land moet Christelijk zijn", die stelling gaat voorop. En als men dan 

meent, dat de Nederlandsche Gedachten onder Christendom de leer der 
Protestanten verstaan, verduidelijkt de Redactie haar uitspraak door 

de nadere verklaring, dat de grondstellingen aan Hervormden en 

Catholijken als aan Christenen gemeen, als grondslagen ook van den 

Staat bij voortduring erkend moeten worden. Want in den strijd tegen 
het ongeloof is een vereenigingspunt voor Protestant en Catholijk". 24) 

Bij de mare van den ommekeer te Parijs verdubbelde de Redactie 

den ernst harer waarschuwing. In een meesterlijk artikel beschreef zij 
voorts de hoofdtrekken der Staatkunde, die in buitenlandsche en in

wendige aangelegenheden wenschelijk was. En als dan intusschen de 

schrikmare uit Brussel gekomen is, volgt nog dit Postcriptum: 

De tijdingen uit Brussel geven aan het bovenstaande dubbele 
kracht. Zij bevatten alleen wat lang vooruitgezien was; want ook de 
Rijken storten bij de eerste stormvlaag ter neêr, wanneer men niet 
op een rots heeft gebouwd. De ware beginsels moeten met bedaard
heid en kracht voorop worden gezet: welligt dat het trouwhartige 
Noorden dan nog eens een steunpunt verschaft. Bijeenroeping der 
Staten-Generaal, zamenstelling van een Ministerie, hetwelk zedelijke 
waarborgen verschaft, dit mag in de eerste plaats worden verwacht. 
God behoede Nederland, Nederland zij gedachtig aan God! 25) 

Te Brussel spotte men met dezen godsdienstigen toon der Neder
landsche Gedachten. 26) Maar de Redactie schaamde zich niet te her

halen: "God behoede ons!" en noemde uitschrijving van een Alge
meenen Bededag dringend noodzakelijk. "Gods zegen en bijstand moet 

worden gesmeekt. Koning en Volk verootmoedige zich voor God. Men 

vreeze voor de spotternij van Fransehen en Franschgezinden niet. In 

onze Godsdienstigheid, Gode zij dank! ligt een behoedmiddel tegen der 

Franschen geweld". 27) 
Het was op 29 October 1829, dat WILLEM DE CLERCQ uit Amster

dam van zijn vriend KOENEN het volgende bericht ontving: "Er begint 
zich hier ter stede veel tegenstand tegen de Nederlandsche Gedachten 
te openbaren. Andere lieden lezen ze in het geheel niet, weinigen 

stemmen er mede in. De meest vromen, die onze Vrienden niet zien, 

nemen in het staatkundige geenszins dat deel, 't geen men verwachten 
zou. Velen slapen. TER BORG waakt en bidt - DA COSTA strijdt -
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CAPADOSE werkt, de meesten wachten". Van dit bencht schreef WILLEM 

DE CLERCQ toen aan GROEN: 

Ik geloof dat het bovenstaande waar is. Velen dergenen die de 
waarheid in Christus kennen, leven geheel voor hen zelven, alsof er 
geen rijk der genade bestond, dat uitgebreid moet worden. Over velen 
is in het staatkundige vooral een diepe slaap gevallen, zij zien niet 
dat het geheele gebouw waggelt. - Zalig zij die waken. En, is 
het duister rondom ons, bij God is licht, en heil hem, die dat, wat 
hij als waarheid heeft leeren kennen, verkondigt, in welk vak 
het zij. 28) 

In dat verkondigen van de waarheid bleef de Redactie van de 

Nederlandsche Gedachten ook nu getrouw. 

Vrij uit te spreken, zoo schreef ze, is meer dan ooit pligt. 
Men heeft dit te lang in deze gewesten verzuimd. Ook van de zijde 
der welgezinden moet ronde taal worden gehoord; welke, zoodra 
de getrouwe bevolking tegen de muitelingen opgeroepen wordt, door 
gewapende houding, maar zonder plundering of moord, kan worden 
ondersteund. Bij den eerbied voor het wettig gezag, wordt pligt
matige vrijmoedigheid vereischt. De redactie der Nederlandsche Ge
dachten deinst voor de taak der Vaderlandsliefde niet terug; zij is 
tot het ondergaan van alle de gevolgen dezer onbeschroomdheid 
volkomen bereid. 29) 

Van "gewapende houding" gesproken! Op 5 October vaardigde de 

Koning een Proclamatie uit: Te wapen! Te wapen! De redactie van 

deze Vorstelijke Toespraak was door Z. M. aan zijn kabinets-secretaris, 

Mr GROEN VAN PRINSTERER, toevertrouwd. De oproeping bevatte o. m. 

deze zinsnede: 

Gij ziet hoe spoedig de beginsels, waardoor eene beklagenswaardige 
menigte in beweging is gebragt, tot de vreeselijkste jammeren 
hebben gevoerd. Uwe bedachtzaamheid, Uw pligtgevoel, Uw op
geklaarde zin voor waarheid en regt, bovenal het geloof aan God, 
die de wreker der ongerechtigheid is, behoede U door den stroom te 
worden medegesleept. De handhaving van die vrijheid, welke in de 
Vereenigde Nederlanden eeuwen lang heeft gebloeid, zou alsdan, 
welligt voor altijd, onmogelijk, en Uw verderf onvermijdelijk zijn ... 
De toestand van dit Rijk vordert dat dezelfde veerkracht, die elders 
tot vernieling aangewend wordt, hier tot behoud van al wat er dier
baar en heilig is, in het werk worde gesteld." 

In deze zinsneden (elders had het concept eenige wijziging onder

gaan) herkent ieder, die met den in 1830 heerschenden toon der vrij-
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zinnigheid bekend is, de pen "van den eenigszins dweepzieken steller", 
zooals GROEN in 1871 zichzelf noemde. 30) Aldus legde hij den Koning 

woorden in den mond, die, naar GROEN meende, de geschiedenis van 
zijn luisterrijk geslacht niet onwaardig waren; die hij ook zelf, uit 
overtuiging, onderschreef, en waarop het volksgeweten in de bereid
vaardigheid der Nederlandsche jongelingschap, antwoord gaf met niet 
onzeker geluid. De geestdrift toch, nooit bij eenige natie geëvenaard 
in algemeenheid, langen duur en krachtsontwikkeling, verhief, naar 
het getuigenis van BOSSCHA, Koning WILLEM tot het voorwerp eener 
onbegrensde volksgunst. Dit was, ook volgens GROEN, onbetwistbaar. 
Al wist hij, minstens evengoed als iedereen, dat niet in de meerdere 
of mindere waardij van het opstel de reden van den onberekenbaren 
invloed ten goede lag; maar wel in het bedrijf des Konings, waardoor 
aan misschien te lang gerekte raadselachtigheid een einde gemaakt 

werd. 
De Proclamatie werd in de Nederlandsche Gedachten aangevuld en 

toegelicht. Op eigen terrein mocht GROEN hier spreken met een ver
dubbeling van ernst, die aan den kab inets-secretaris qualitate qua, 

om den aard zijner betrekking, niet vergund was. 
In den commentaar op het officiëele stuk verzweeg de Redactie 

dan ook niet, dat aan de oproeping één ding ontbrak, waaromtrent de 
Koning toen nog in weifeling verkeerde, namelijk de ondubbelzinnige 
verklaring der zelfstandigheid van de Vereenigde Nederlanden. Toch 

had zij reeds vroeger geschreven: 

Nu is het waarlijk om vrijheid en onafhankelijkheid te doen. Want 
indien Nederland geene zelfstandigheid behoudt, dan zal de Anarchie 
welke in Frankrijk het hoofd reeds weder opgestoken heeft, en dáár 
en hier plaats maken voor een despotiek gezag; Nederland opnieuw 
als volgeling of als wingewest van Frankrijk worden verdrukt. 31) .•. 
Frankrijk, dat heillooze land, uit hetwelk rampspoed en verderf zich 
altijd over de beschaafde wereld uitgestort heeft; Frankrijk, door de 
veerkracht der revolutie in beweging gebracht, zal misschien weldra, 
zonder openlijk te hebben geintervenieera. zich van de Zuidelijke 
Nederlanden hebben meester gemaakt. Het is in allen gevalIe tijd 
aan de zelfstandigheid der Vereenigde Nederlanden gedachtig te 
zijn. Zoo België ons ontvalt, staat Holland als in 1814, misschien 
als in 1672, op zichzelf. 32) ... De troepen hebben Brussel ontruimd. 
Men make zich nu geene illusiën meer. Het Rijk der Nederlanden is 
in tweeën gescheurd. België wordt welligt Fransch en de Vereenigde 
Nederlanden staan weder op zich zelf. De Mogendheden zijn, en om 
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den inwendigen toestand van verscheidene Rijken, en uit hoofde 
der dwaalbegrippen, die ook in de tegenwoordige Diplomatie binnen
geslopen zijn, tegen de overmagt van Frankrijks krachten en invloed 
nauwelijks bestand. Wat nu? Zal ook HoIIand weder door Fransche 
benden worden overstroomd? Gaat het weldra opnieuw en zonder 
uitzigt op herstelling te grond? Het mag niet worden verbloemd, 
dat dit gebeuren kan en, zoo men zich aIleen op physieke krachten 
verlaat, ook zonder eenigen twijfel gebeuren zal. Doch het is niet 
de eerste maal, dat HoIIand zich in dergelijke omstandigheden be
vindt. Er is een tijd geweest toen, midden onder het Spaansche ge
weId, de goede zaak slechts enkele steden overig had: maar WiIIem I 
had een verbond gesloten met God, en zijn vertrouwen, toen bijna 
iedereen zich aan wanhoop overgegeven had, bedroog den verdediger 
van gewetensvrijheid niet. Er is een tijd geweest, toen Frankrijks 
heerschzuchtige Monarch, door Engeland ondersteund, tot nabij 
Amsterdam en Leijden doorgedrongen was: maar WiIIem III zwoer 
dat hij een onfeilbaar middel tegen overgave had; namelijk het 
sterven in de laatste gracht: geen wonder zoo de bevolking door de 
geestdrift des edelen jongelings onoverwinnelijk werd. Hetzelfde 
volk, waarmede, onder Gods zegen, het Huis van Oranje wonderen 
heeft verrigt, hetzelfde trouwhartige volk, dat in 1813 de Franschen 
verdreef, leeft in de Noordelijke Gewesten nog: het is nog tot de 
zwaarste opofferingen bereid; en zoo die stemming der gemoederen 
vruchteloos is, het zal niet het gevolg wezen van onverschilligheid 
of trouweloosheid van het Noord-Nederlandsche Volk. Neen! Aanleg 
om waarlijk Godsdienstig te zijn, levendig gevoel voor orde en regt, 
aanhankelijkheid aan het Huis van Oranje huisvest in het Oude 
Nederland ook nu: maar die krachten behooren van boven af, waar 
zij sluimeren mogten, gewekt, en overal, volgens een grootsch en 
vast plan, naar een edel doel te worden geleid ... Legers verzamelen; 
de hulp der Mogendheden inroepen; het baat aIIes niet, en de rijkste 
hulpmiddelen worden vruchteloos verteerd, indien men geen toevlugt 
neemt tot zedelijke kracht. Eene staatkunde, die kunstgrepen ver
smaadt; die op verhevene beginselen steunt, die werkt volgens een 
veelomvattend ontwerp; die de zaak van Nederland als de zaak van 
Godsdienst, van orde, van vrijheid en van regt beschouwt en als 
zoodanig eerbiedigen doet; eene staatkunde van ai en geestverheffen
den aard, mag in de tegenwoordige oogenblikken tegemoet worden 
gezien: en God die onze vaderen zoo menigwerf uitgered heeft; God, 
die onzen dierbaren Vorst in den storm der omwentelingen heeft 
gespaard; God die uit de duisternis licht scheppen kan, die af
wijkingen vergeeft en twijfelmoedigheid beschaamt, zal weder als 
voorheen de God van Oranje en van Nederland kunnen zijn. 33) 

Ook haar bespreking van den Wapenroep leidde de Redactie 
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van de Nederlandsche Gedachten in met een bespreking van de nood

zakelijkheid eener verklaring van de zelfstandigheid der Vereenigde 
Nederlanden: 

Verhevene beginsels moeten op den voorgrond worden gesteld. 
Dit is in de Oproeping tot vrijwillige wapening geschied. Eén ding 
ontbreekt, de openlijke Verklaring van hetgeen met zekere terug
houding aangeduid wordt: De Vereenigde Nederlanden staan, ten
gevolge van den gewapenden opstand in België, voor het tegen
woordige geheel op zichzelf. Deze Verklaring, naar welke met onuit
sprekelijk verlangen uitgezien wordt, komt, zoolang België niet tot 
gehoorzaamheid aan de bezworene Grondwet teruggebragt wordt, 
met onze regten overeen. Op welken voet heeft de vereeniging met 
België plaats gehad? De Vereenigde Nederlanden hadden zich los
gemaakt van de Fransche heerschappij: de Staat, welke twee eeuwen 
in Europa had gebloeid, was vrij met Oranje aan het hoofd. Die Staat 
is in 1815 niet vernietigd, maar vergroot. Het Rijk der Nederlanden, 
werd niet, door zamenvoeging van twee mogendheden gevormd. Het 
Vorstendom der Vereenigde Nederlanden, voortzetting van de Repu
bliek, was het zelfstandig geheel, aan hetwelk verscheidene gewesten, 
vroeger onder het gebied van vreemde Vorsten, werden gehecht. Het 
aanwezen van den Staat ging evenmin door de toevoeging als thans 
door de afscheuring van België te niet. De vereeniging heeft men 
zich hier, niettegenstaande menigvuldige opofferingen, ook in de 
laatste jaren getroost: maar het gevolg dier pligtmatige lijdzaam
heid behoort niet te zijn, dat de Vereenigde Nederlanden, die, reeds 
van de zestiende eeuw af, eene Mogendheid zijn geweest, immer tot 
Afdeeling zouden worden verlaagd van een vernietigd Rijk; tot Af
deeling, over welke naar welgevallen kan worden beschikt, omdat 
zij geen eigen leven bezit. - Alleen in de Noordelijke Gewesten 
wordt de Grondwet naar behooren ten uitvoer gelegd; ook om die 
reden behooren zij als afzonderlijk geheel te worden beschouwd. 

Nader wordt dan aangetoond, dat een verklaring van de zelfstandig

heid der Vereenigde Nederlanden ook in het belang is der Dynastie. 

Want indien bij de veerkracht van het oproerige Zuiden het getrouwe 

Noorden krachteloos blijven moest, wat zou dan het gevolg wezen voor 

de Dynastie? 

Ten slotte deed de Redactie, ook te dezer gelegenheid uitkomen, 

dat er geen redmiddel was, aan de eventualiteiten eener dreigende 

toekomst evenredig, dan nationale veerkracht, ontleend, als in vroeger 

eeuw, uit het Christelijk beginsel: 

Alleen wanneer de zelfstandigheid der Vereenigde Nederlanden 
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openlijk wordt verklaard, wanneer van dit punt tot vorming van een 
krachtig regeringsplan uitgegaan wordt, op die voorwaarde alleen 
kan Nationale veerkracht aan den dag worden gelegd. Groot zijn 
de vernederingen, die het Noorden, vooral sedert twee jaren, in den 
strijd tegen het verfranschte en aanvallender wijs te werk gaande 
Zuiden heeft ondergaan; en bij de f1aauwheid en onverschilligheid, 
bij de schaarschheid aan edele gevoelens die in ons midden opge
merkt werd, scheen menigwerf de Nederlandsche Natie haar voor
geslacht geheel onwaardig te zijn. Die toestand moet worden be
treurd, doch niet verbloemd. Wordt hieraan een einde gemaakt, het 
zal wezen door herleving van hetgeen tot Hollands eigenaardigheid 
behoort. Door roofzucht en eergierigheid in beweging gebragt, komt 
welligt eerlang het uitvaagsel van Frankrijk en België op ons af, 
om zich meester te maken van hetgeen van Hollands ouden rijkdom 
overgebleven is. De dagen zijn misschien niet ver af, dat het land 
onder water gezet, iedere stad een vesting, ieder huis een kasteel 
of schans, ieder man een krijgsman wezen moet. En hiertoe zou 
men worden gebragt, zonder te weten voor welk Vaderland en voor 
welke zaak men in de wapenen snelt! die poging met gewenschte 
uitkomst worden bekroond, zoo de overweging van eigenbelang de 
spoorslag eener valsche Vaderlandsliefde was! Ret is in den Neder
landschen aard, dat de waarborg der overwinning moet worden 
gezocht. Wanneer men den toestand van Europa overziet, dan schijnt 
ons zelfvertrouwen de hoogste vermetelheid te zijn; niet aldus, wan
neer men de oorzaak van Hollands voormalige grootheid overdenkt. 
De Godsdienst heeft den grond van het Gemeenebest der Neder
landen gelegd: de Godsdienst heeft ons Nationaal karakter gevormd; 
ons aanwezen, onze bloei, onze gansche voortreffelijkheid als Natie 
is daar mede in onafscheidelijk verband. Wek het Nationaal karakter 
weder op; bevrij Holland van het buitenlandsche gif hetwelk, door 
verfranschte Gewesten heen, zoo ruimschoots ingedrongen is; straks 
mag ook de terugkeering tot Christelijk geloof tegemoet worden 
gezien; en in die Godsdienstigheid alleen, ligt voor den Vorst, voor 
zijne raadslieden en voor het Volk, de bron eener aan het gevaar 
evenredige kracht. Er is slechts tweederlei energie: de eene daalt 
uit den Hemel af, terwijl de andere uit den afgrond opgerezen is. 
Door de laatste bedreigd, kunnen wij slechts door de eerste worden 
beschermd. *) Uit het geloof aan God, ontstaat de geestdrift voor 
orde en regt, welke onze sterkte meer dan verdubbelen kan; en 
waarop de zegen van den Almachtigen God, van den God onzer 
Godvreezende vaderen kan worden verwacht. 34) 

*) Omschrijving van de, in den geest van den steller, hoofdgedachte der 
Proclamatie "dat dezelfde veerkracht, die elders tot vernieling aangewend 
wordt, hier tot behoud van al wat er dierbaar en heilig is, in het werk worde 
gesteld." 
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Met voldoening meldde een P.S. in het laatste nummer van October, 

dat Z. M. de zelfstandigheid der Noordelijke Provinciën openlijk had 

erkend. "Zie daar hetgeen voor de waardigheid van den Koning en 
de veiligheid van het Noorden vereischt, en door de omstandigheden 

zoowel als door regt en billijkheid voorgeschreven werd". 35) 

Dan volgt een artikel over miskenning van den godsdienst als van 

de bron van recht en geluk. De overweging hiervan maakte de Redactie 

bijna moedeloos: 

Niets is bedroevender, niets een zekerder voorteeken van een 
schandelijken val, dan de fTaauwheid welke ten aanzien van de 
Christelijke Godsdienst bestaat. Men zegge niet, hetgeen zoo menig
maalonbedachtelijk wordt gezegd, dat, uit omzichtigheid, thans, zoo 
min mogelijk, van de Godsdienst melding moet worden gemaakt. 
Verdraagzaamheid was steeds onze leus; zij is het nog; maar die 
verdraagzaamheid niet, uit welke volgt, dat bij God geene hulp 
wordt gezocht. God, gelijk Hij in het Evangelie is geopenbaard, moet 
worden gediend; het geloof, dat van Hem alleen redding te wachten 
is, plegtig en openlijk aan den dag worden gelegd. Zal er een 
Bededag wezen? wordt thans door velen gevraagd. Behoorde die 
vraag noodzakelijk te zijn? Zelfs ruwe en barbaarsche Natiën, wan
neer zij door gevaren worden bedreigd, heffen het oog naar den 
Hemel op; men verbeeldt zich welligt, dat dit aan beschaafde volken 
niet voegt. Het kan, zeide men, niet, zoo lang de zelfstandigheid van 
het Noorden niet is erkend. Dit antwoord staat met de verkeerde 
onderstelling in verband, dat een Protestantsch Vorst den Godsdienst
haat door schijnbare onverschilligheid ontwapenen kan. Het strookt 
ook geenszins met hetgeen vroeger werd gedaan: want in 1815 
schreef men in Maart een Bededag voor het gansche Rijk, in ]unij 
een dankdag in de Noordelijke Gewesten uit. En nu de hinderpaal 
weggenomen is, waarom geschiedt de uitschrijving nu ten minste 
niet? Wat zijn wij van onze Vaderen ontaard! Hun arm is niet 
zwakker, hun verstand niet bekrompener geweest, omdat hun gemoed 
Godvreezender was. Vertrouwen op God, hiervan maakt men wel 
onophoudelijk gewag, maar dit vertrouwen is ijdel en Godslasterlijk 
zelfs, indien God niet aangebeden en zoo, gelijk Hij zich aan de 
menschen bekend gemaakt heeft, aangebeden wordt. God heeft het 
voorgeslacht gered! Nu meent men dat hun nakroost als 't ware bij 
erfovergang roemrijk en onoverwinnelijk is: dat d'e hulp van God 
zal worden verleend, ook nu die Christelijkheid, waar alwat in 
Nederland groot was, uit voortgevloeid is, bij de naneven zóó ver
minderd en althans van ons Nationaal bestaan geheel afgescheiden 
is. Door het uitschrijven van een Bededag, vooral wanneer het einde
lijk en niet enkel uit behoefte des harten geschiedt, zal het Vaderland 
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niet worden gered; doch de onverklaarbare ijverloosheid, welke te 
dien opzigte ook bij de kerkvergadering en bij leeraars van het 
Evangelie opgemerkt wordt, is een blijk van Nationale verbastering 
dat inderdaad ernstige opmerking verdient. Morren, klagen, trooste
loos en radeloos zijn; de schuld zoeken uitsluitend bij het Gouverne
ment; de bron van het kwaad en de middelen waardoor het afgeweerd 
worden kan, eeniglijk te stellen in verkeerde berekeningen der Staat
kunde en in menschelijke kracht; dit wordt door velen gedaan: 
erkennen dat de Natie strafwaardig is voor God, en dat Hij alleen 
en altijd magtig tot uitredding is; dit is hetgeen zeer weinigen 
aoen; hetgeen althans niet, gelijk weleer, door de natie als zoodanig 
geschiedt. Eene treurige waarheid is het, dat elke vermelding van 
het Christendom, in verband tot den Staat, aan velen ongepast en 
zelfs eenigermate belagchelijk schijnt. Deze beschouwing staat met 
den aard der nieuwere wijsbegeerte in verband; en des te meer is 
thans rondborstigheid de' pligt van elk, die het Christendom als 
den hechtsten grondslag ook van Staat en Staatkunde beschouwt. 
Nooit was openlijke schuldbekentenis, nooit terugkeering naar een 
levendig Christelijk geloof, noodzakelijker dan thans. Groot is het 
gevaar. Eene wanhopige verdediging van Holland, zal misschien 
weldra het eenige redmiddel van onze Nationale eer en bestaan, van 
onze byzondere betrekkingen en bezittingen zijn. Groot is de zonde 
die op de natie rust: vijftien zegenrijke jaren hebben geenszins tot 
Nationale verbetering gestrekt. Sla de geschiedenis der laatste eeuw 
op: de verzaking en verzwakking van het geloof in Christus, gelijk 
hij onze eenige en volkomene Zaligmaker is, moet als de bron van 
bloedige omwentelingen worden beschouwd. De wanbegrippen wier 
verwezenlijking weldra brand en moord over onze vreedzame Ge
westen aanbrengen kan, spruiten allen voort uit de miskenning van 
Gods gezag en uit de stelselmatige overtreding van hetgeen in Gods 
Woord voorgeschreven is. Waar tegen Gods oppermagt wordt ge
rebelleerd, zoekt de hoogmoedige mensch den oorsprong van het 
gezag in zichzelf; en de waarborg van pligtmatige gehoorzaamheid 
is weg. De opstand tegen elk wettig gezag, is het gevolg van den 
opstand tegen God. De ondermijning van het Christendom is de 
ondermijning van het wettig gezag; zij wordt gevolgd door regering
loosheid, dwingelandij en ongodisterij. Neem het hooger beginsel 
weg: geen veerkracht, dan voor het kwaad; geen drijfveer, dan het 
eigenbelang; geen regt, dan in het zwaard; geen eerbied, dan voor 
het geweld. De ondervinding is ook in dit opzigt leerrijk geweest; 
en echter weinig heeft men geleerd. God strekt Zijne straffende hand 
uit; en Hij alleen weet, of het zoo bevoorregt Nederland met oneer 
te gronde zal moeten gaan. Hoe onzeker de toekomst zij, dit is gewis: 
zoo het Christendom de toevlucht der Natie niet wordt, zou de terug
keering van uiterlijken voorspoed korstondig en bedriegelijk zijn: en, 
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indien het Evangelie weder de rots steen van Nederland is, kan ook 
nu volkomene uitredding worden verwacht; en de beproeving zelve, 
hoe zwaar zij ook moge zijn, het middel wezen tot loutering en 
herstel. 36) 

Hoogst belangrijk is voorts een opstel, waarin een overzicht gegeven 

wordt der gevolgen, die de zegepraal van het Liberalismus sinds de 
omwenteling te Parijs heeft gehad. Binnen vier maanden zijn Frankrijk, 

België en Groot Britannië onder het juk van anarchieke leerstellingen 

gebracht. En misschien is er niet één Land, waar de theorie, welke 

deze menigvuldige onheilen heeft gewrocht, zóó algemeen aangenomen 

is, als in Holland. De triumf van het Liberalismus is menschelijkerwijs 

niet twijfelachtig meer. 37) 

Intusschen blijft de verdediging der ,ware beginselen in alle om

standigheden plicht. 

De verdediging van den geboortegrond is een heilige pligt, die 
groote opofferingen en buitengemeene inspanning vergt: maar het 
handhaven der beginsels, om welke vooral die geboortegrond ons 
dierbaar behoort te zijn, is een pligt, die niet minder heilig en niet 
minder moeijlijk is. Het valt niet ligt aan een Volk, dat reeds eenmaal 
door verleidelijke leerstellingen bedwelmd in den maalstroom der 
omwentelingen werd gesleept, thans inderdaad op zichzelf te blijven 
staan. Zoo dit aan Nederland te beurt vallen mogt, het zou de 
vrucht niet van regtstreeksche verkiezingen en talrijke vergaderingen 
zijn: veranderingen van dien aard, thans met overhaasting en in 
verband met gevaarlijke leerstellingen tot stand gebragt, zouden 
veeleer de voorbereiding voor ons wezen om Frankrijk andermaal 
in een kring van revolutiën op zijde te gaan. Godsvrucht is de bron 
van Hollands deugden en van Hollands grootheid geweest. Door 
Godsvrucht en op geen andere wijs, kan Holland wederom onwankel
baar gevestigd worden op die rots, waar de vreeselijkste storm 
vruchteloos tegen woedt. 38) In den tegenwoordigen toestand van 
Europa kan eene omwenteling, die Holland aan de uiterste vernede
ring en ellende overleveren zou, enkel en alleen door het aannemen en 
standvastig toepassen van antirevolutionaire grondstellingen en door 
het spoedig daar stellen van groote hervormingen worden gekeerd. 39) 

Ten slotte wordt het Tweede Deel der Nederlandsche Gedachten 
ten einde gebracht met deze ontboezeming: 

Vreeselijk en toch heerlijk en majestueus is de wereldcrisis, die 
nu reeds meer dan veertig jaren heeft geduurd. Wat is de eerste 
oorzaak der rampen, onder welke zoo menige Staat ook nu jammer
lijk zucht? Dat God; zoo even hebben we het gezien; van den 
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Staat buitengesloten werd. De mensch heeft gemeend groot en ge
lukkig door zichzelven te kunnen zijn. Volmaking en heil was het 
doel; verbastering en ellende het gevolg. Wat eeuwen had geduurd, 
viel in één oogenblik in; onder de hand der werkmeesteren stort neêr 
hetgeen voor de eeuwen wordt gebouwd. En, evenwel God heeft zich 
niet tegen dat pogen en sloven gesteld. Ziet! zóó groot, zóó gelukkig 
is de mensch als hij aan eigen wil en eigen kracht overgelaten is. -
Nederlanders, die Christenen en ook daarom in waarheid Neder
landers zijt! laat ons in de rampspoeden van dezen zoo opmerke
lijken tijd, hooger zien dan naar den mensch en naar zijn vruchteloos 
gewoel. God regeert; niet een God gelijk Hij aan ieders rede of ver
beelding welbehagelijk is, maar de God der Openbaring, die zich 
in Christus bekend heeft gemaakt; beschermer van de Kerk en in 
wiens albesturende hand ook zijner schepselen tegenkanting dient 
tot opbouwing van het Rijk, welks hoeksteen door aardsche tempel
stichters ter zijde geworpen is. 40) 

* * 
* 

Het Derde Deel der Nederlandsche Gedachten loopt over een tijdvak 

van veertien maanden. Van 5 Maart 1831 tot 16 Mei 1832. Ter in

leiding schreef de Redactie: 

In dien tijd is veel gebeurd, doch bijna niets dat in den beklage
Iijken toestand van het Rijk der Nederlanden en van Europa wezen
lijke verandering bragt. Ook zou verandering geen verbetering zijn. 
Men bedwingt de revolutie door willekeur en geweld: wat zal het 
wezen, wanneer zij aan die banden zich wederom ontscheurt en in 
regeringloosheid en oorlog haar ontwikkeling verkrijgt? De ver
lenging van een status quo, dat het regt schendt en de krachten in 
het bijzonder ook van Nederland verteert, ziedaar al hetgeen men 
door tallooze opofferingen wint. Een valsche en pijnlijke rust, die 
den kranken geenszins tegen instorten behoedt. Er is geen uitkomst 
bij de revolutionaire politiek. Geen uitkomst, zoolang het onafhanke
lijk zijn van God, waarop een hemeltergende wijsbegeerte zich grondt, 
het beginsel blijft van Staats- en Volkerenregt. Daarom is het noodig 
naar die waarheden te wijzen, waarmede men deze nog algemeen 
heerschende filozofie in haar wortel en wezen overwint. Dit hebben 
wij, naar ons vermogen, beproefd. Mogen. door de lezing van deze 
bladen, sommigen worden overtuigd, dat het ongeloof, ook voor de 
Staatkunde, een rigtsnoer naar het verderf, het Evangelie, ook voor 
de volkeren, de bron is van wezenlijk geluk. 

De beschouwing der gebeurtenissen sedert de helft der voorgaande 

eeuw heeft de Redactie dan ook overtuigd, dat de liberale theorie de 

bron is der taIlooze rampen, door welke Nederland en Europa in de 
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laatste vijftig jaren werden getroffen, en thans meer dan ooit worden 

bedreigd; de oorzaak eener wanorde, die op de ontbinding der maat

schappijen en op de volkomene zegepraal van het kwaad uitloopen 

moet. Dat deze theorie ontstaat uit de verloochening van het Christen

dom, voor hetwelk men de afgoderij der Rede in de plaats heeft 

gesteld. Dat de volken, zoolang die theorie opgevolgd wordt, steeds 

in denzelfden kring van ellende rond zullen worden gevoerd. Dat 

terugkeering tot het Christendom, als grondslag van den Staat, als 

rigtsnoer voor Overheden en Natiën, het eenige middel is tot algemeen 

en volkomen herstel. Dat het bovenstaande met nadruk ook ten aan

zien van Nederland geldt; in hetwelk het liberaIismus zich van de 
instellingen in Staat en Kerk, van volksgeest en publieke opinie meester 

heeft gemaakt. Daar de Redactie van deze waarheden overtuigd was, 

lag het VOor de hand, dat aan het aanprijzen van den Godsdienst een 

voornaam gedeelte van de Nederlandsche Gedachten toegewijd werd. 

Op de vraag nu, wat zij door Godsdienst, door Christendom verstaat, 
antwoordt zij: 

Onvoorwaardelijke onderwerping aan Gods Woord, gelijk het in 
de H. Schriften is vervat; en aan dat Woord alleen. Het eerste 
scheidt ons van de Onchristenen, het laatste van de R. Catholijken 
af. Meermalen kwamen wij voor ons geloof aan de Hervormde leer 
met nadruk en ondubbelzinnigheid uit. En nogtans zijn er, die bij ons 
overhelling naar het Catholicismus hebben vermoed. Dit schijnt 
zonderling, doch kan zonder veel moeite worden verklaard. Mis
kenning van de regten ook der Catholijken keurden wij altijd af; 
dewijl de waarheid geen politieke dwang en ongerechtigheid of duldt, 
of behoeft. Daarbij onderscheidt men niet altijd hetgeen eigen is 
aan de Catholijke Kerk van wat in het algemeen Christelijk is: en 
wij volgen met vele Catholijken dezelfde banier, zoodra het Christen
dom aangetast wordt. Wij zijn Protestanten, dus niet-Catholijken, in 
verscheidenen opzigten anti-Catholijk, maar evenzeer en meer nog 
afkeerig van Protestanten, die tegen lijk anti-Catholijk en anti
Christelijk zijn. Geen ongeloof, geen bijgeloof, niets tegen, niets 
buiten Gods Woord. Ziedaar onze leus, waarmede zich ieder Protes
tant en tevens Christen vereenigen moet. Doch wat is het dat in den 
Bijbel verkondigd en voorgeschreven wordt? Hierop zij het genoeg te 
verklaren, dat wij ons vereenigen met de leer der Kerk, waarmede 
het aanwezen en de bloei der Vereenigde Nederlanden altijd zoo 
naauw verbonden is geweest; de leer der Gereformeerde Kerk, gelijk 
die in haar Formulieren en Geloofsbelijdenis met duidelijkheid, kort
heid en volledigheid uitgedrukt is. 41) De oorsprong, de grootheid 
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en de ondergang der Vereenigde Nederlanden was verbonden met de 
opkomst, den bloei en het verkwijnen der Gereformeerde Kerk. Bij 
het herstel van den Staat werd niet gevoegd het herstel van de kerk, 
noch ook de terugkeering tot het geloof der vaderen, waarvan men 
evenwel, tengevolge der nieuwere begrippen, zeer ver afgeweken was. 
Dit verzuim was als 't ware de waarborg der onbestendigheid van 
hetgeen opgerigt werd. 42) 

Drie stellingen, tot nu toe niet algemeen aangenomen, waarvan de 
Nederlandsche Gedachten gedurig getracht hadden de waarheid te 
doen zien, zouden naar het oordeel der Redactie, eenmaal erkend, een 
band van wezenlijke eendracht kunnen zijn. De eerste betrof den aard 
der liberale theorieën; de tweede haar heerschappij; en de laatste 
het middel om van haar juk te worden bevrijd. 

Vooraf echter merkte de Redactie ook thans en met nadruk op, dat 
menigeen alle of sommige dezer theorieën toegedaan was, die de strek
king en de gevolgen van het liberalismus geenszins doorzag. Inzonder
heid wat de Staatkunde betrof, was ongetwijfeld het grootste deel der 
Natie thans nog liberaal. En dus, wanneer de Redactie beweerde, dat 
het liberalismus tegen het Christendom, tegen elk gezag en tegen de 
belangen des Vaderlands was gericht, was zij niet onredelijk genoeg 
om te ontkennen, dat onder de zoogenaamde liberalen vele oprechte 
Christenen en ware Nederlanders werden gevonden, ja zelfs ook de
zulken die meenden, uit vaderlandsliefde en in het voordeel der Christe
lijke kerk, aan de liberale begrippen gehecht te moeten zijn. 

Na deze verklaring, welk men bij het lezen van de Nederlandsche 
Gedachten steeds in het oog diende te houden, herhaalde de Redactie 
thans in drie stellingen, wat zij reeds meermalen had betoogd: 1. de 
liberale theorieën kunnen niet te weeg brengen dan veelsoortig ongeluk 
en verderf; 2. het liberalismus is het begmsel, dat alsnog in Europa 
en ook in Nederland algemeen wordt gevolgd; 3. alleen door het 
Christendom kan met vrucht gestreden worden tegen de liberale theorie. 
Het Christendom immers is de grondslag van al hetgeen waar en on
veranderlijk is. Het liberalismus daarentegen neemt het geloof aan 
waarheid en onveranderlijkheid weg. 43) 

Het zal, hopen wij, nu Gods oordeelen over ons zijn, dagelijks 
meer in Nederland worden erkend, dat, gelijk het ongeloof de oorzaak 
onzer rampen is geweest, de terugkeering tot het geloof de bron 
onzer redding kan zijn. Daarom verheugen wij ons, dat de lang 
gewenschte Nationale Bededag uitgeschreven is. Die plegtigheid 

A. St. 3-m. VI 34 
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worde, Op het voorbeeld der vaderen, met eerbied en verootmoediging, 
met een vast voornemen tot verdubbelde inspanning van krachten 
gevierd; doch men geve zich niet toe aan het denkbeeld, hetwelk 
ligt naderhand murmureering, wantrouwen en ongeloovigheid te 
weeg brengen zou, dat een Volk, zoodra daarbij eenig teeken of 
voorteeken van verbetering wordt aanschouwd, aanspraak en regt op 
uitredding verkrijgt. 

Zó6 ver had de Redactie geschreven, toen het eerste berigt van 

Frankrijks dictatoriale tuschenkomst in de Tienctaagsche Veldtocht 
kwam. En nu volgde nog dit Postscriptum: 

Zoo ver hadden wij geschreven, toen het aanstaande inrukken der 
Fransche legermacht ter hulpbetooning aan Leopold bekend ge
worden is. Eene tijding treurig meer dan onverwacht. Thans wordt 
voornamelijk bedaardheid vereischt, ten einde niet of door onge
gronde hoop verder misleid, of door overdreven angst, die geen 
Christen, geen Nederlander betaamt, te worden bedwelmd... In
tusschen merke men nu althans op, dat de helsche politiek, waarvan 
Holland in deze oogenblikken het slagtoffer wordt, slechts de ont
wikkeling is der theorie, waaraan men, onder den liefelijken naam 
van liberale en milde begrippen, ook hier te lande nog algemeen 
hulde bewijst. Het Staats- en Volkenregt wordt ook hier op die 
verderfelijke begrippen gebouwd. Zij hebben ons in den afgrond ge
bragt: door ze weg te werpen is er hoop om te worden gered. Men 
toet se die begrippen aan het onbevooroordeelde gezond verstand; 
men beschouwe ze in verhouding tot de geschiedenis en vooral 
(dit kan iedereen) tot den inhoud van het Christelijk geloof. Aldus 
zal er weldra een beter rigtsnoer van denken en handelen zijn. En 
dan landgenooten! houden wij moed. Eene Natie vergaat, wanneer 
zij haar karakter verliest; in de 15 jaren eener rampzalige vereeniging 
was er misschien meer gegronde vrees voor den ondergang van het 
Nederlandsche Volk. In 1572 was Willem I meester slechts van een 
klein gedeelte van Holland, en daaruit echter rees het Gemeenebest 
op. Maar hoe? Door Gods Genade, door moed en volharding; eene 
volharding, die haar steunpunt in onwrikbare beginselen vond. Vol
gen wij ook in die volharding onze vaderen na; dan zal, ook wanneer 
het ergste gebeurt, het Nederlandsche Volk niet slechts ontzag
wekkend wezen in zijn val, maar ook (het moge dan na een lange 
reeks van wederwaardigheden zijn) groot en eerbiedwaardig in zijn 
wederopkomst en herstel. 44) 

Bij den terugkeer van den zegevierenden Veldheer, den Prins van 

Oranje, lezen we: 

Neen! niet van verraderlijke vrienden moet redding worden ver
wacht. Wat den Nederlander het meest bemoedigen kan, is de on-

DI 

stl 

te 

h€ 
st 

gi 

te 
gl 
in 



DE POLITIEKE LEIDING ONZER CHR. PERIODIEKEN IN DE 19E EEUW 527 

miskenbare zegen, welke van hooger hand op onze wapenen heeft 
gerust. Het is duidelijk dat menige nadeelige kans van ons afgewend 
is; het verlies is geringer dan, ook na de overwinning, had moeten 
worden gevreesd; en zelfs het inrukken der Franschen, hoe bedenke
lijk dit in andere opzichten moge zijn, was het middel, waardoor de 
veldtogt binnen de regte perken als 't ware afgebakend werd: buiten 
dien kring had men met zwarigheden van veelvuldigen aard, deels 
onoverkomelijk te worstelen gehad. Aandoenlijk was het en verdient 
in dankbare geheugenis te worden bewaard, dat op den Bededag 
de gebeden der Natie, eer ze uitgesproken werden, reeds waren ver
hoord. Van allen verlaten, is men gerust, wanneer men God tot bond
genoot bezit. Mogt nu slechts het gedrag der Natie doen zien, dat 
zij de waarde en ook de voorwaarden van dat bondgenootschap kent. 
Het is somtijds alsof Holland afgezonderd en voorbereid wordt om 
krachtig deel te nemen aan den grooten worstelstrijd, waarop de 
tegenwoordige wereldcrisis, naar het schijnt, uitloopen moet. Het 
wordt in zeker opzigt genoodzaakt goed te wezen; afgescheurd van 
het kwaad, omdat het een der eerste slagtoffers van de, met nieuwe 
kracht herlevende, valsche beginselen is. 45) 

Dan volgt een toespraak tot den Prins van Oranje, te hooger ge

stemd naarmate GROEN'S afkeuring van diens eerste optreden in België 

te heftiger was geweest. 46 ) 

Almeer wordt de redactie evenwel overtuigd van de noodzakelijk

heid der openlegging en aanprijzing van de antirevolutionaire leer

stellingen, wier grondslag en vereenigingspunt in het Christelijk be

ginsel bestaat. 

Een levendig besef hiervan heeft reeds eenige wlJzlgmg in den 
toon en de strekking onzer voordragt tengevolge gehad. In het eerst 
waren onze pogingen meerendeeds op het doen toepassen onzer be
ginsels gerigt, omdat wij meenden dat het Rijk door sommige maat
regelen in dien geest tegen vele rampen zou worden behoed. Daarna 
hebben wij meer de gebeurtenissen aan diezelfde beginsels getoetst. 
Maar noch het een, noch het ander baat, zoolang de waarde van 
den toetssteen en de deugdelijkheid van het geneesmiddel niet blijkt. 
En daarom vertrouwen wij, dat eene meer nauwkeurige en eeniger
mate wetenschappelijke ontvouwing onzer denkbeelden, gelijk die 
meermalen in de laatste twintig nummers aangetroffen wordt, niet 
ongepast zal worden gekeurd. 47) 

Om nu het stelsel der Nederlandsche Gedachten meer in zijn geheel 

te doen overzien, geeft de Redactie een artikelenreeks, waarin aan

getoond wordt, dat de wortel der revolutionaire theorie in het ongeloof, 
in het verloochenen eener geopenbaarde Godheid bestaat; waaruit nood-
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wendig de Souvereiniteit der rede, en, in den Staat, de Souvereiniteit 
van allen of de zoogenaamde Volkssouvereiniteit volgt; dat deze leer, 
hoewel haar ontwikkeling veelsoortigen tegenstand vond, nooit in den 
hartader aangetast is; dat men het beginsel aannam en de gevolg
trekking verwierp; hoewel het beginsel valsch is, en de gevolgtrekking 
juist. Nu die onheilaanbrengende theorie zich opnieuw, gelijk een al
verwoestend onweder, over den aardbodem verheft, is het tijd, dat de 
onverdeelde heerschappij over de gemoederen haar, zoo niet ontnomen, 
ten minste betwist worde. En vraagt men, waar de kracht ligt die tegen 

den zóó geduchten vijand machtig genoeg is, dan antwoordt de 
Redactie opnieuw: Alleen door het Christendom kan met vrucht ge
streden worden tegen de liberarale theorie, terwijl de toepassing der 
antirevolutionaire leer, waarvan onvoorwaardelijk geloof en onder
werping aan God het middenpunt is, een invloed uitoefenen moet, even 
heilzaam in strekking, als onberekenbaar in omvang en in kracht. 

Na zoo in zeven achtereenvolgende vertoogen 48) de Christelijke 
en even daardoor historische theorie tegenover de liberale begrippen 
te hebben gesteld, slaakt de Redactie de verzuchting: 

Hoeveel tijd en moeite zou er noodig wezen ter behoorlijke ont
vouwing van hetgeen in dat enge bestek zamengedrongen werd; de 
algemeenheid der ongeloofstheorie ; het bedriegelijke der sieraden, 
waarmee zij zich tooit; de onveranderlijkheid der beginsels, waardoor 
zij wordt wederlegd; het ongegronde van hetgeen vooroordeel en 
onkunde aan die beginselen verwijt; de wijs waarop in de tegen
woordige omstandigheden de toepassing der waarheid voorbereid 
worden en plaats hebben moet. Onmetelijk en bijna onbebouwd veld, 
dat door den langdurigen arbeid van velen moest worden ontgind. 
Mogen wij slechts aan sommigen onze overtuiging omtrent den 
oorsprong van het kwaad medegedeeld en den ijver tot onderzoek 
hebben gewekt, opdat vooral die noodlottige meening geen ingang 
vin de, welke bij de menigvuldigheid der valsche theoriën, ook de 
theorie der waarheid als gevaarlijk of als onverschillig beschouwt! 49) 

Hoeveel waarde de Redactie aan dit Overzigt hechtte, blijkt wel uit 
het feit, dat zij onder de inhoudsopgave van het Derde Deel deze 
nadere Schets van het geheele vertoog plaatste: 

21. Overzigt van de beginsels der Nederlandsche 
Gedach ten. 

Aard en gevolgen der omwefenlingsfheorie. 
Haar wortel is het ongeloof. Deïsmus, Atheïsmus, Neologie; in de 

staatkunde jacobinismus en liberalismus. Het verstand wordt de toets-
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steen ook der geopenbaarde waarheid; des menschen wil de oor
sprong van het regt. Dus waarheid en gezag enkel conventioneel: 
en de Volkssouvereiniteit of liever de souvereiniteit van allen het 
eenige en onbeperkte gezag. Beginsel van tweedragt en anarchie. 
De omwentelingen der laatste halve eeuw zijn de natuurlijke en on
vermijdelijke ontwikkeling hiervan. 

22. Deze heillooze leer is bestreden dikwijls in haar gevolgen, 
maar nooit in haar beginsel. 

Er is altijd enkel over den graad van ontwikkeling en de wijs en 
het tijdige der toepassing getwist. - Eerste Fransche omwenteling. 
De onderscheidene partijen in Frankrijk waren allen ingenomen met 
de theorie; de Gouvernementen en Volken van Europa insgelijks: men 
bood uit nooddwang wederstand, in Frankrijk aan de Anarchisten, 
in Europa aan Fransche overheersching en tijranny. - Restauratie 
in 1813 en 1815. De liefde voor de revolutieleer bleef. Men meende, 
dat het gevaar enkel in het overdrijven bestond. Verdrevene stam
huizen werden hersteld, maar in de meeste landen een nieuw gebouw 
op revolutionairen bodem gesticht. De omwentelingstheorie werd ook 
in het Volkerenregt gevolgd. Charter van Lodewijk XVIII, Heilig 
Verbond, Congressen van Ween en, Laybach, Carlsbad enz .. 

23. Omwenteling van Julij 1830. 
Zij is het gevolg en de triump van het liberalismus geweest. Het 

Fransche Gouvernement bestrijdt de revolutieleer niet; neemt haar 
integendeel aan, en houdt zich staande door inconsequentiën, phy
sieke magt en materieel eigenbelang. Ook de Europeesche diplomatie 
blijft zich in het volgen van de liberale beginselen gelijk. Door het 
erkennen van Lodewijk-Philippus heeft men ten voordeele der revo
lutie geïnterveniëerd. De handelwijs der Conferentie is hiervan het 
natuurlijk gevolg. 

24. Alleen in het Christendom ligt de kracht, waarvoor het libe
ralismus bezwijkt. 

Zelfs bij de Heidenen was geloof aan een Hooger Wezen het 
levensbeginsel der Maatschappij. Het geloof aan de Openbaring is 
de grondslag en de band der Europeesch Staten geweest, totdat het 
ongeloof de oorzaak van practisch atheïsmus, regeringloosheid en 
gemis van beginselen werd. De eigenlijke strijd is tusschen de ver
schillende nuances van het ongeloof en het onvoorwaardelijk en uit
sluitend gezag der Heilige Schrift. Wezenlijk herstel kan alleen 
middellijk door den herleven den invloed van het Evangelie, of on
middellijk door hooger tusschenkomst worden verwacht. Verdediging 
van dit gevoelen tegen onderscheidene tegenwerpingen. 

25. De invloed van het Christendom is geheel practicaal; daar 
het in alle deelen van wetenschap en beoefening, ook in de Staat
kunde, licht en leven verspreidt. 

Het Christendom vernietigt de liberale theorie en verbreekt aldus 
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de wapens, waarmede men al het bestaande bestrijdt. Tevens neemt 
het de beletselen weg, door welke eenvoudige ontwikkeling en vol
making tegengehouden wordt; zoodat niet slechts het afbreken op
houdt, maar ook het wederopbouwen begint. Er is wederom gezag, 
vrijheid, nationaliteit, verlichting, heiligheid van regt en pligt. De 
werking van natuur en tijd wordt niet meer in haar geleidelijke ont
wikkeling gestremd. Men komt op historisch en bodem en in de 
positieve wereld terug. - Het is zeer opmerkelijk, dat bij elke groote 
crisis, bijv. in 1789, 1813 en 1830 het verzekeren van duurzame rust 
en welvaart mogelijk was, en enkel door verzaking van het Christe
lijke en aanneming yan het liberale beginsel onmogelijk werd. 

26. Het wezen der tegenwoordige wereldcrisis, verwarring uit 
ongeloof, wordt dikwijls miskend. 

Velen denken voornamelijk aan het bevorderen van materieel be
lang. De zorg daarvoor neemt de moeijelijkheden niet weg, waaruit 
de chaötische toestand van Europa ontspruit. Anderen zoeken in 
nationaal belang het wezen van den strijd. Volkshaat intusschen 
is wel een middel waarvan de revolutie zich bedient, maar wat de 
hoofdzaak betreft, zijn nationale verscheidenheden eigenlijk zonder 
gewigt. - Velen spreken van onderscheid van regeringsvorm; even
wel is er geen worsteling tusschen Monarchie en Republiek, maar 
eene aanranding van elk wettig gezag. - Dikwijls ook wordt de 
tegenstelling van geloof en ongeloof met een strijd van onder
scheidene geloofsbelijdenissen en Christelijke gezindheden verward. 
De revolutieleer is eene atheïstische theorie. - Eindelijk denkt menig
een dat het verschil is tusschen buitensporige gehechtheid aan het 
oude en overdreven nieuwigheidszucht. Ook dit ten onregte; want de 
vraag is of men niet, om te kunnen behouden en verbeteren, vooraf 
die beginsels, welke onafhankelijk van plaats, tijd en omstandigheden 
zijn, eerbiedigen en opvolgen moet. 

27. Het bestrijden van de revolutieleer is geen aanmatiging, maar 
pligt. 

Wij verdedigen onveranderlijke beginsels tegen eene meening, die 
het wezen van alle waarheden bestrijdt. Deze beginsels steunen op 
de Heilige Schrift; en dit is reeds genoeg. Doch bovendien op de 
overeenstemming der voorgeslachten. Eerst in de laatste tijden is de 
liberale theorie ontstaan; bron van misdrijven en jammeren zonder 
tal. De keus tusschen haar en het Evangelie moet worden gedaan. 
De verdraagzaamheid, welke zij predikt, berust op gelijkstelling van 
regt en onregt, en is de zegepraal van het kwaad. 

Wat kan er van de toekomst worden verwacht? 
Zoo de revolutionaire theorie haar overwinningen handhaaft en uit

breidt, dan gaan wij een tijdperk hetzij van anarchie, hetzij van ge
weid, hetzij van onaandoenlijkheid, slaap en bijna leven loosheid tege
moet. In de wederkeering tot het Evangelie is uitkomst, en er zou 
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eene heerlijke bestemming voor Nederland weggelegd kunnen zijn, 
indien dit zeer bevoorregte land de banier van het Christendom voor 
het oog der Natiën opgeheven hield. 

Aan dit geraamte gaf GROEN nog in 1860 merg en been, in een 
Fransch Resumé op de pagina's 33-39 van zijn studie Le Parti Anti

revolutionnaire et confessionnel dans I' Eglise Réformée des Pays
Bas. 50) De Schets zelve werd in 1859 als "een Overzigt der anti
revolutionaire beginsels" herdrukt in de Verspreide Geschriften I, blz. 
121-15451). terwijl Ongeloof en Revolutie in 1847 de uitgewerkte 
Schets van 1831 was. 52) En zoo werd dan reeds in 1831 met dit 
Overzigt van het stelsel der N ederlandsche Gedachten de grondslag 

van antirevolutionaire partij formatie gelegd. 53) 
Bij het afsterven van den grijzen BILDERDIJK zegt de Redactie van dat 

"sieraad, dat wonder van het Vaderland": "Christenwijsheer en dichter 
is hij, meer dan een halve eeuw, bij den schier algemeenen afval, voor 
Nederland als 't ware de vertegenwoordiger der goede beginsels ge

weest: hij heeft op de rots gebouwd, terwijl bijna iedereen bouwde op 
het zand; en misschien zouden wij menige ramp zijn ontgaan, indien 
men even scherp op zijne waarschuwingen en lessen als op zijne ge

breken en dwalingen had gelet." 54) 
Bij de mededeeling van een toegezonden dichtstuk waarin de hoop, 

ja het geloof uitgedrukt wordt, dat in de donkerheid, die Europa om
ringt, voor Nederland een heerlijk licht aanbreken zal, verklaart de 

Redactie, dat ook zij in deze blijde verwachting meer dan een ijdel 
droombeeld van opgewonden vaderlandsliefde ziet, en zij acht deze 

verklaring te minder overbodig, vermits hare beschouwing door
gaans in veler oog somber, angstverwekkend en moedbenemend was. 
En dan geeft de Redactie toe, dat in de Nederlandsche Gedachten niet 
zelden een treurig tafereel der tegenwoordige verwarring en ellende 

opgehangen wordt. 

Maar, zegt ze, wij toonen toch altijd in den doolhof een uitweg, 
wij prijzen voor de ziekte een geneesmiddel aan, wij geven in den 
stikdonkeren nacht een fakkel in de hand. Van den nietigen mensch 
verwachten wij niets, waar God buitengesloten wordt; maar ook 
dan verwachten wij alles van den almagtigen God. Een bedriegelijke 
hoop te ontnemen is veeltijds ons doel: hiervan beroofd, wordt men 
door de wanhoop zelve tot eene hoop, die niet ijdel is geleid. 

Aangetoond wordt nu, dat van de heerschende beginsels en de 
tegenwoordige omstandigheden geen redding kan worden verwacht. 
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Maar de hoop der Redactie steunt op de geschiedenis van Nederland 
in verband met Gods bestuur, zichtbaar in de lotgevallen der algemeene 

Christelijke kerk. God heeft in de 16de en jn de 17 de eeuw de Christenheid 

door Nederland en Oranje gered. Zou dit nu onmogelijk zijn? Neder

land werd in de laatste jaren op eene zoo merkwaardige wijze behoed. 

Inderdaad het is alsof in den grooten strijd tusschen licht en 
duisternis, welke misschien weldra met ongekende hevigheid gevoerd 
en eenmaal zeker door den triumf van Christus' kerk bekroond worden 
zal, het is alsof het gevallen Nederland door Gods krachtige hand 
gegrepen, opgebeurd en naar het ware standpunt, tegenover al wat 
Godverloochenend en antichristelijk is, opgevoerd wordt. Om te vol
harden in dien strijd is er voor den Christen, ook buiten eenig 
nationaal vooruitzigt; voorzeker grond en aansporing genoeg. Maar 
dit is geene reden om een verblijdend denkbeeld ter zijde te stellen; 
geene reden om de mogelijkheid te ontkennen van hetgeen niet enkel 
door eene soort van historische analogie, maar vooral door de op
merking van den bijzonderen zegen, welken Nederland genoot en 
geniet, een hoogen graad van waarschijnlijkheid verkrijgt. 55) 

En dan volgt een Ode waarin de dichter dit uitzicht bezingt. 
In No. 32 staat de Redactie stil bij de bewering van velen, dat de 

Godsdienst geheel afgescheiden moet blijven van de politiek. Door 

zooveel en in bijzonderheden van den godsdienst te spreken, zoo wierp 

men de Redactie tegen, bleef zij niet bij het vak, aan welks behandeling 

zij dit tijdschrift had gewijd. De Nederlandsche Gedachten moeten, 

zoo zei men, de theologie overlaten aan een theologisch journaal, even 

als de wijsbegeerte aan pilosophische, de rechtsgeleerdheid aan juri
dische tij dschriften overgelaten wordt. Hierop nu luidde het antwoord: 

Naar onze meening, zijn wij, bij de vermelding en behandeling 
van hetgeen de godsdienst betreft, geenszins getreden buiten ons 
eigen gebied. Indien men door theologisch verstaat hetgeen tot het 
onderzoek alleen of voornamelijk van eigenlijk gezegde Godgeleerden 
behoort, dan is het ons oogmerk voorzeker niet de Nederlandsche 
Gedachten een geheel of gedeeltelijk theologisch tijdschrift te doen 
zijn. Daarentegen het geheel ter zijde stellen van de hoofdpunten der 
Openbaring, gelooven wij dat in de behandeling van Staatkunde en 
historie niet wenschelijk, en zelfs, indien men tot de waarheid door
dringen wil, niet mogelijk is. 

Met een beroep op VAN ALPHEN, CLAUDIUS, en PASCAL betoogt de 

Redactie dan ook, dat het Christendom, door hetwelk het gansche 

lichaam der wetenschap als 't ware moet worden bezield, door geen 
Christen geïsoleerd mag worden van het Staatsrecht. 56) 
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Last not least vinden we in dit Derde Deel der Nederlandsche Ge
dachten een bijdrage tot beantwoording van de vraag: welke behoort 
de betrekking van België op Holland te zijn? 57) In den vierden jaar

gang van ons Driemaandelijksch Orgaan plaatste Dr Co LIJN een 

herdruk dezer artikelen, waarvan men, schreef hij, de lezing eindigt 

met een gevoel van diepe bewondering voor het inzicht en het vooruit

zien van den man, die zelf te midden van de gebeurtenissen stond. 58) 
En Prof. DIEPENHORST noemde dezen cyclus een prachtige, objectieve 

verhandeling, waarin GROEN, die voor de opstandige beweging der 

muiters geen pardon kende, ten volle recht laat wedervaren aan de 

grieven van België. Met onpartijdigen scherpen blik doorziet hij de 

fouten, die jegens Zuid-Nederland begaan zijn en gerechte veront

waardiging moest wekken, en met bewonderenswaardige bezonnen

heid teek ent hij de lijnen, waarlangs zich de betrekkingen tusschen 

Noord- en Zuid-Nederland hebben te ontwikkelen. 59) 

Met verwijzing naar den herdruk meenen we hier te kunnen volstaan 

met de schets van het vertoog, aan de Inhoudsopgave der Neder
landsche Gedachten ontleend: 60) 

34. Bijdrage ter beantwoording van de vraag: Welke 
be h oor t de bet rek kin g van Bel g i ë tot Ho 11 a n d te zij n ? 

Wij verlangen noch hereeniging op den vorigen voet, noch admi
nistratieve scheiding, noch, voor het tegenwoordige althans, scheiding 
onder denzelfden Vorst of onder dezelfde Dynastie. Door de zelf
standigheid van Holland op antirevolutionaire beginsels te vestigen 
moet een steunpunt, een bolwerk, ook een kern en kiem van volgende 
grootheid worden gevormd. Dan zal welligt in latere tijden eene 
wezenlijke hereeniging met België mogelijk zijn. 

De historische betrekkingen tusschen Holland en België moeten, 
ter toelichting van dit gewigtige vraagstuk, worden onderzocht. 

De overeenkomst is van oudsher zeer groot, de betrekkingen zijn 
zeer menigvuldig geweest. Uit den bajert der middeleeuwen is in 
beide landen hetzelfde Nederlandsche beginsel ontwikkeld, de zelfde 
Nederlandsche Natie gevormd. Eenheid niet alleen van Godsdienst, 
regeringsvorm, zeden en instellingen, maar ook van afstamming, blijk
baar in de taal. De politieke eenheid werd door de Bourgondische en 
Oostenrijksche Vorsten beproefd: geen eenheid evenwel, zonder behoud 
van gewestelijke en plaatselijke regten, zooals die in de revolutionaire 
Staten doorgedreven wordt. Noord- en Zuid-Nederland, na eendrag
tige worsteling tegen Spanje's geweld, worden van elkander gerukt. 

35. Hoofdtrekken der Staatkunde, welke door de Republiek der 
Vereenigde Nederlanden ten aanzien van België is gevolgd. 

l 
[ . 
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Hierbij moet vooral worden gelet op: 
a. den aard der pogingen, welke in den aanvang tot hereeniging 

aangewend zijn. Zij waren altijd aan de handhaving der ware be
ginsels ondergeschikt. 

b. de zorg, welke Holland tegen de mededinging van België 
droeg. Behoorlijke grensregeling. Vernietiging van België's zeehandel. 

c. de wijs, waarop men zich, door België, tegen Frankrijk te 
beveiligen wist. Barrière-stelsel. Oorsprong daarvan. Voornemens 
hiertoe tegengewerkt door de weifelende politiek van J. de Wilt. 

36. Hoe werd de barrière verkregen? - Bij den vrede van 
Utrecht, na dertigjarigen krijg, door de veelomvattende en volhar
dende staatkunde van Willem lIl. 

Waar bestond zij eigenlijk in? - België mogt nooit Fransch 
worden; het moest het eigendom bepaaldelijk van Oostenrijk en aldus 
de band van Engeland, Holland en Oostenrijk zijn. Het belang van 
Holland, tegelijk een Europeesch belang, werd in deze gansche zaak 
steeds op den voorgrond gesteld. 

Wat heeft men, om haar te behouden, gedaan? - De handhaving 
van dien schutsmuur werd de voorname zorg van het Gemeenebest; maar 
dit bolwerk werd te zeer uit een enkel materieel oogpunt beschouwd. 

Hoe ging de barriáe in den omwentelingstijd te niet? - Eerst 
door de verbindtenis tusschen Oostenrijk en Frankrijk, en de dwaze 
en onregtvaardige handelingen van Jozef II; maar bij de Triple
Alliantie, ao. 1788, tusschen Engeland, Holland en Pruisen, werd het 
sijstema, zooveel mogelijk, hersteld. Daarna door de volkomen zege
praal van Fransche magt en revolutiebeginsels vernietigd. 

37. De vijftienjarige vereeniging ao. 1815-1830 was verderfelijk 
en moest wel verderfelijk zijn. 

Wat had men in 1815 behooren te doen? - De barrière had onder 
gewijzigden vorm moeten worden hersteld. Dit was noodig. Betoog 
dat het, schoon moeijelijk ook mogelijk was. België met Holland 
onder het Huis van Oranje te brengen, was eene verkeerde bereke
ning op misbruik van historische herinneringen gegrond. De zamen
voeging eenmaal bepaald zijnde, moest (a) het zedelijk overwigt 
van Holland door het zamenblijven van de Vereenigde Nederlanden 
en het, zooveel mogelijk, op zich zelf staan van de onderscheidene 
Belgische gewesten worden bewaard: (b) het nationale in België 
tegen Franschen invloed worden versterkt: (c) het revolutionaire met 
den wortel uit worden geroeid. 

38. Wat heeft men in 1815 gedaan? 
Het tegenovergestelde. Het Rijk der Nederlanden werd niet naar 

historische, maar volgens liberale beginsels gevormd. Er was geene 
vergrooting van Hollands grondgebied, maar zamensmelting van 
Holland en België tot een ondeelbaar geheel. De Grondwet was geene 
waarlijk nationale constitutie; maar proefneming ter toepassing van 
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de liberale theorie. Door de willekeur der liberale diplomatie werd de 
Staatseenheid der nieuwe wijsbegeerte de grondslag van het gebouw. 

39. Wat is er dientengevolge gebeurd? 
Het gebeurde is overvloedig bekend; doch men ziet te weinig in dat 
het dientengevolge plaats heeft gehad. Intusschen de eigenlijke oor
zaak van ons ongeluk ligt niet in buitenlandsche gebeurtenissen; ook 
niet in de verscheidenheid der zamengevoegde bevolkingen; ook niet 
in de feilen der regering; ook niet in de woelingen van Adel en 
Geestelijkheid. Betoog dat in de revolutionaire Staatseenheid de 
eerste oorzaak lag van drieledig ongeluk. Holland werd door België 
- met België door Frankrijk - met België en Frankrijk door de 
revolutie beheerscht: Holland boog zich allengskens onder drieërlei 
juk, toen het, Gode zij dank, van België afgescheurd werd. 

40. Wat kan hieruit, ten opzichte der toekomstige betrekking van 
België op Holland, worden afgeleid? 

Aanwijzing dat een onvoorwaardelijk verlangen, hetzij om her
eenigd, hetzij om altijd afgescheiden te zijn, van voorbarigheid ge
tuigt. Er kan niet in bijzonderheden worden bepaald wat in het ver
volg zal moeten worden verrigt. Doch er zijn grondstellingen, welke 
in ieder geval toepasselijk zijn: zorgen voor de Nederlandsche zelf
standigheid; wederstaan van Frankrijk en van Franschen invloed; 
bovenal het afzweren van de liberale theorie. Hieraan getrouw 
wachte men den loop der omstandigheden af: niet door dwang of 
overhaasting zal de Nederlandsche eenheid tusschen Holland en 
België worden hersteld. 

Het laatste nummer van dit Derde Deel der Nederlandsche Gedachten 

schetst den zonderlingen toestand van Europa als de triumf van la 
résistance en de handhaving van het statu quo. In Frankrijk is gecom

primeerde anarchie, geen orde; in Europa gecomprimeerde krijg, geen 
vrede. Het stelsel der Gouvernementen is op onverschilligheid ten aan

zien van recht en waarheid gegrond. De gedachte aan de zorg van 

Christus voor zijn kerk maakt alleen en volkomen gerust. 

Een tijd spoedt aan waarop de kamp tusschen het Evangelie en 
de leer, welke alles tot menschelijk verstand, menschelijken wil 
menschelijk gezag terugbrengen wil, de spil der gebeurtenissen wordt. 
Ware men er slechts meer van overtuigd! In ons Vaderland heeft al 
hetgeen men in de laatste twintig maanden ondervond, weinigen uit 
den kring van het liberalismus gerukt: wij staan omtrent alleen, en 
betreuren dat, terwijl de zaak van Godsdienst en regt in Duitschland, 
Frankrijk en elders reeds door velen met kracht voortgestaan wordt, 
de vergelijking in dit opzigt beschamend voor Neaerland is. Des te 
meer wenschen wij (onder inroeping van aandacht '1oor de zaak 
en van toegevendheid voor ons) nog voort te kunnen gaan met het 
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aanprijzen eener Staatkunde op de Rots der eeuwen gegrond: en 
zoo iemand onze Nederlandsche gedachten te Christelijk vindt, hij leere 
dat het beginsel der wetenschap is de vreeze Gods en dat Christus 
gezegd heeft, wie mij verloochend zal hebben voor de menschen, dien 
zal ik ook verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is. 

Aan het einde van dit Derde Deel is een alfabetisch Register op de 
drie verschenen deel en gevoegd, en een lijst van Geschriften, die be

oordeeld of aangehaald zijn. 
Het Vierde Deel der Nederlandsche Gedachten bevat slechts twee 

nummers. Ziehier de inhoudsopgave: 61) 

No 1. Opwekking, in het bijzonder aan de hoogere standen. -
Wenschelijkheid van een Bededag. - Overzigt der politieke ge
beurtenissen; Frankrijk, Engeland, Duitschland. - Moet er worden 
volhard? - Prospectus van Bilderdijks historie van het Vader
land. - Warschau door van der Hoop. - Merle d'Aubigné sur 
l'étude de l'histoire dus Christianisme. 

No. 2. Redenen tot nationale dankzegging, verootmoediging en 
gebed. - Protocol der Duitsche Bondsvergadering. - Mr. I. da 
Costa over de geschiedenis van het Vaderland. - De Standaard (een 
liberaal blad, "welks overlijden reeds officiëel aangekondigd was en 
dat nog weer herleefde"). - Mr. Bakker over de Omwentelingen. -
Bijdragen tot regtsgeleerdheid en wetgeving VI No 3. (Hierin een 
voortreffelijk opstel van Mr. Koenen over de regtsleer van Bilderdijk.) 

Reeds met dit tweede nummer het Vierde Deel te moeten staken, viel 
GROEN zwaar. Want meer dan ooit was er behoefte aan krachtige 
wekstem. Maar er was geen luisterend oor meer. Dofheid en Doofheid. 
De stiklucht van het terugkeerend laodiceïsme had ook de Redactie 
van de Nederlandsche Gedachten tot zwijgen gebracht. 62) 

AI van den beginne had de nieuwe periodiek met bestaansmoeilijk

heden te worstelen gehad. Iemand maakte terstond een woordspeling 
op den titel door te zeggen: "ik heb niet veel gedachten van de Ge
dachten". De uitgave, die uitsluitend voor GROEN'S rekening ge
schiedde, dreigde reeds na drie maanden om finantiëele redenen te 
moeten worden gestaakt. 63) De eerste jaargang werd echter door het 
antagonisme tegen België populair. 64) De bestrij ding van den revo
lutiegeest in de Nederlandsche Gedachten vond onverwachten bij
val. 65) Maar naarmate de spanning met België ophield en de Redactie 
tot meer stellige systematiseering van beginselen kwam, geraakte zij 

bij zeer velen in wie zij vroeger steun vond, in discrediet. 66) Ook zijn 
vroegere medewerkers HORA SICCAMA en VAN RAPPARD lieten GROEN 
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wegens principiëel verschil alleen staan. 67) Strijd van beginselen scheen 
tijdverlies. En eindelijk hield de strijd op, bij gebrek aan strijders. 68) 

Intusschen was bij het staken van de Nederlandsche Gedachten, de 
antirevolutionaire, de christelijk-historische opvoeding van GROEN VAN 

PRINSTERER voltooid. 69) Het principiëel Overzigt in het Derde Deel 
bewees duidelijk, dat hij tot vastheid van antirevolutionaire polemiek 
was geraakt. 70) En zijn opmerking in het Register, bij het woord 
Christendom "Het Christendom rust op een feit, dat tevens het middel
punt der wereldgeschiedenis vormf', getuigt ervan, dat hij reeds toen 
zeilde onder christelijk-historische vlag. 71) Zijn antirevolutionaire be
lijdenis op christelijk-historischen grondslag was dus toen reeds niet 
twijfelachtig. 72) De politieke leiding der Nederlandsche Gedachten 
blonk dan ook niet enkel met een godsdienstige tint, maar had de 
belijdenis van het Evangelie tot beginsel en grondslag. 73) 

1) Mr G. GROEN VAN PRINSTERER. Autobiographie 1817-1827. Uitgegeven 
door G. Gerretson. Ons Tijdschrift, jg. XIX, blz. 848. 

2) Nederlandsche Gedachten, 12 December 1873, blz. 265. 
3) Nederlandsche Gedachten, 22 December 1873, blz. 287. 
4) Mr G. GROEN VAN PRINSTERER. Autobiographie 1817-1827. Uitgegeven 

door G. Gerretson. Ons Tijdschrift, jg. XIX, blz. 856 en 857. 
5) Nederlandsche Gedachten, 22 December 1873, blz. 288. 
6) Stemmen en Beschouwingen over Christendom en Beschaving door L. R. 

BEYNEN, Een blik op 't leven van Mr Groen van Prinsterer, blz. 4, 5 en 6. 
7) Mr G. GROEN VAN PRINSTERER. Autobiographie 1817-1827. Uitgegeven 

door G. Gerretson, Ons Tijdschrift, jg. XIX, blz. 857 en 858. 
8) Nederlandsche Gedachten, 22 December 1873, blz. 288. 
9) Mr G. GROEN VAN PRINSTERER. Autobiographie 1817-1827. Uitgegeven 

door G. Gerretson, Ons Tijdschrift, jg. XIX, blz. 858. 
10) De Voorgeschiedenis van het eerste AR. Tijdschrift, door C. T AZELAAR. 

Antirevolutionaire Staatkunde, jg. III, blz. 498-515. 
11) De AR. pers in de eerste jaren van het bestaan der Partij, door J. C. 

VAN DER DOES. Antirevolutionaire Staatkunde, Eerste kwartaal 1931, blz. 61. 
12) Nederlandsche Gedachten, 29 December 1829, blz. 93. 
13) N ederlandsche Gedachten, 22 December 1873, blz. 289. 
14) Nederlandsche Gedachten, 3 Januari 1874, blz. 297. 
15) Nederlandsche Gedachten, 3 Januari 1874, blz. 301. 
16) N ederlandsche Gedachten, Eerste Deel, 1830, Inleiding. 
17) Nederlandsche Gedachten, 21 Mei 1873, blz. 31. 
18) Nederlandsche Gedachten, 21 Mei 1873, blz. 28, 32 en 33. 
19) Stemmen en Beschouwingen over Christendom en Beschaving door L. R. 

BEYNEN. Een blik op 't leven van Mr. Groen van Prinsterer, blz. 11. 
20) Nederlandsche Gedachten, 21 Mei 1873, blz. 27. 
21) Nederlandsche Gedachten, 22 December 1873, blz. 289-290; 19 April 

1871; blz. 269. G. Groen van Prinsterer door N. C. BALSEM, Mannen van Be
teekenis in onze dagen, 1876. blz. 399. 

22) GROEN VAN PRINSTERER. Handboek der Geschiedenis van het Vaderland, 
§§ 1052 en 1053. 
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23) Nederlandsche Gedachten, 10 en 20 November 1830, verg. ook de In
houdsopgave bij Nr 26* noot. 

24) Nederlandsche Gedachten, 24 April 1830 blz. 1, 9 Juni blz. 13, 28 Augus-
tus, blz. 47. 

25) Nederlandsche Gedachten, 28 Augustus 1830, blz. 48. 
26) WILLEM DE CLERCQ naar zijn Dagboek 11, blz. 106. 
27) Nederlandsche Gedachten, 30 Augustus 1830. blz. 49 en 50. 
28) Nederlandsche Gedachten, 20 September 1873, blz. 164 en 165. 
Op dienzelfden datum, 29 October 1829, schreef KOENEN aan DE CLERCQ: 

Wat dobbert Gij 0 vlottend Vaderland! 
De stormwind zwijgt, het onweer ligt aan band: 
Wat wieling dan, wat golving speelt en drijft 
En slingert u, onwetend waar gij blijft, 
Van 't vaste strand onredbaar losgeslagen? 
Geen anker houdt; geen kabel doet hier baat; 
Geen zeepiloot, die 't oog ten hemel slaat, 
Weet in dien nood gestarnten raad te vragen. 

Welhaast, en 't nat 
Dat om u henen spat 

Verzwelgt u als een prooi, met opgesparde kaken. -

Deze verzen van Bilderdijk waren het, zeer geachte Vriend! die mij na het 
lezen van 't 6de en de volgende nummers der Nederlandsche Gedachten gedurig 
voor den geest zweefden. Men houdt deze hier ter stede veelal voor te absolutis
tisch en denkt meer in den geest van de Noordstar; maar hoe het zij, 't komt 
mij voor dat zij den hagchelijken toestand onzes lands regt goed schilderen, en 
alle behartiging waard zijn. No 3 over het regeren met de meerderheid was dunkt 
mij uitmuntend geschreven. Ach mogt de genadige Voorzienigheid hare hand 
van ons Vaderland niet aftrekken. Vooral mogt er jezus Christus in zijne 
eeuwige Hoogheid meer gekend en geloofd worden! UE. zal wel de goedheid 
hebben, bij den voortgang der beraadslagingen mij tusschen beide uwe gedachten 
over dezelve mede te deelen, waarnaar ik zeer verlangend ben; alsook indien het ge
weten kan worden, wie de Schrijvers van de genoemde Gedachten schijnen te zijn. 

8 junij 1830: 
Wat de Nederlandsche Gedachten betreft, ik verheug mij over dit verschijnsel 

onzes tijds, het geeft mij hoop omtrent de toekomst onzes Vaderlands, te meer 
daar ik bevonden heb dat zij te Leiden veel indruk maken en daar oneindig meer 
geschat worden dan te Amsterdam. Gevoegd bij hetgeen v. d. Kemp onderstaat, 
toonen zij dunkt mij dat de goede zaak in kracht en invloed wint en zich uitbreidt. 

24 jan. 1831: 
Ik zag met onuitsprekelijk genoegen dat de Auteur der Ned. Ged. die anders 

niet helder ziet en voor den Staat en meer nog voor het herleven der 
hervormde Kerk hope voedt. Mijn vurig verlangen is dat dat uitzigt spoedig 
vervuld worde. Ik durf gerust zeggen dat Nederlands lot van mij boven verre 
de meesten van mijne jaren bijna dag en nacht betreurd wordt. 

Wat genoemde Schrijver betreft zonder u te willen vergen mij hierop te ant
woorden, daar Gij er gewis meer van weet, moet ik u zeggen dat ik zulk een 
geleidelijken voortgang van geestontwikkeling en voortgang van gedachten en 
gevoelens vinde in de Diss. Jur. de Jure Justinianei, de Redevoering over de 
redenen om der Natie hare Gesch. bekend te maken, het stukje over volksgeest en 
burgerzin; de Proeve over eene Alg. Ned. Gesch. en de Ned. Gedachten; dat 
mij geen twijfel overig is (al sedert lang) of die alle zijn van éénen auteur. 
Men kan zich zóó niet verbergen, dat niet de inwendige bewijzen van identiteit 
luide spreken zouden. - Is het waar dat de Schrijver zoude gezegd hebben 
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voornemens te zijn het werk te staken wanneer hij bekend wierd? Dan is al het 
bovenstaande natuurlijk niet gezegd. 

Prof. Hengstenberg schreef mij, dat hij zeer betreurde Holland van Evange
lische theologische tijdschriften volstrekt verstoken te zien. Ik antwoordde hem 
dat mij dit insgelijks bedroefde, maar dat wij dichters en andere talentvolle 
mannen hadden, waarop wij roemen mogten, en o. a. een politiek blad, gelijk 
Europa nauwelijks anderen kan aanwijzen, waarbij ik een paar plaatsen uit de 
Ned. Gedachten over de belijdenis en het beleven des Christendoms voegde. 

15 Mei 1831: 
Het is zonderling met de werking der Ned. Ged. Nu wekken zij vrij wat aan

dacht, dan weder zijn zij als een stem in de woestijn. Het is daaraan toe te 
schrijven, dunkt mij, dat het geheele stelsel daarin niet duidelijk ontwikkeld is. 
Wil men toch eenmaal met beginselen werkzaam zijn, dan moet men die gedurig 
na ze eens ontwikkeld te hebben, uit de feiten bewijzen, dan zegt het niet genoeg 
zijne oordeelvellingen van dezelve uitgaande met overtuiging als gegrond op 
onbedriegelijke principes voor te stellen. De schrijvers der Evan. K.Z. zijn nu 
weder ons voortreffelijk voorgegaan door een uitgewerkt stuk Vom gölt/ichen 
Rechte der Obrigkeit nach protestantischen Grundsätzen. Zoo iets door het ge
tuigenis van wijzen en geloovigen van alle tijden bevestigd en aangetoond (gelijk 
aldaar voor het vervolg beloofd wordt) kan vruchten dragen. Doch gelijk het 
daar eenen meer theologischen tint behoudt, zoo moest het hier uitvoerig histo
risch, juridisch en practisch uiteengezet worden. Anders kunnen die beginselen 
niet dan tot eenige Adepten doordringen. Wierden zij waarlijk met standvastig
heid ontvouwd, waardiglijk gehandhaafd en alom aangenomen, dan zou ik zeggen 
dat ons Vaderland kan vrij blijven. Heeft er niemand moed, lust en kracht om 
daaraan de hand te slaan; welnu dan is de zaadkiem zelfs niet geworpen, hoe 
zal de graanoogst dan eenmaal verrijzen? 

21 Juny 1831: 
De Ned. Ged. zijn mij hoe langs hoe meer gewichtig. Een jong mensch mijner 

bekenden, thans ver van hier, schijnt door dezelve nopens het Iiberalismus geheel 
(sehr entschieden) tot andere gedachten te zijn gekomen, en ik geloof ook in het 
godsdienstige door inzien in het gedrochtelijke en verwerpelijke der Afgoderij 
met de Rede. Worden zij in Den Haag nogal veel gelezen? Hier zijn er velen die 
ze lezen; weinigen die erover spreken; verscheiden hoop ik die erover nadenken. 

23 J111i 1831: 
Kent gij, hooggeachte vriend, de Recensie van DI. I, 11 der Ned. Gedachten In 

het 6de No van den Vriend des Vaderlands. Zij is zeer gunstig en waar Christe
lijk; te verwonderen is het zulk een stuk in een tijdschrift door de leden der 
Maatsch. van weldadigh. geredigeerd en grootendeels geschreven aan te treffen. 

29) Nederlandsche Gedachten, 8 September 1830, blz. 55. 
30) Nederlandsche Gedachten, 19 April 1871, blz. 268. 
31) Nederlandsche Gedachten, 30 Augustus 1830, blz. 49. 
32) Nederlandsche Gedachten, 29 September 1830, blz. 75. 
33) Nederlandsche Gedachten, 30 September 1830, blz. 77 en 78. 
34) Nederlandsche Gedachten, 9 October 1830, blz. 83 en 84. 
35) Nederlandsche Gedachten, 21 October 1830, blz. 94. 
36) Nederlandsche Gedachten, 3 November 1830, blz. 96. 
37) Nederlandsche Gedachten, 24 November 1830, blz. 105 en 106. 
38) Nederlandsche Gedachten, 2 December 1830, blz. 112. 
39) Nederlandsche Gedachten, 27 December 1830, blz. 128. 
40) Nederlandsche Gedachten, 19 Februari 1831, blz. 160. 
41) Nederlandsche Gedachten, 26 April 1831, blz. 33 en 34. 
42) Nederlandsche Gedachten, 30 April 1831, blz. 37. 
43) Nederlandsche Gedachten,-IO Junij 1831, blz. 49, 50 en 51. 
44) Nederlandsche Gedachten, 11 Augustus 1831, blz. 63 en 64. 
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45) Nederlandsche Gedachten, 23 Augustus 1831, blz. 66. 
46) We hebben ons in dit artikel niet opgehouden met GROEN'S kritiek op het 

gedrag van den Prins van Oranje, omdat dit onderwerp reeds breedvoerig 
behandeld is door Prof. DIEPENHORST in Stemmen des Tijds, jaargang 19, blz. 
485-509, Groen van Prinsterer en België, waarnaar we ook voor GROEN'S be
oordeeling van andere gebeurtenissen van den dag verwijzen. Zie verder: 
DIEPENHORST: Groen van Prinsterer, hoofdstuk IV, De jeugdgeschriften van 
Groen van Prinsterer; zijn Nederlandsche Gedachten. 

47) Nederlandsche Gedachten, 17 September 1831, blz. 80 . 
48) Nederlandsché Gedachten, 27 Septemoer-1O November 1831, blz. 81-108. 
49) Nederlandsche Gedachten, 1 December 1831, blz. 109. 
50) Nederlandsche Gedachten, 10 Februari 1874, blz. 348. 
51) Verspreide Geschriften, I, voorbericht blz. VI. 
52) Nederlandsche Gedachten, 9 Sept. 1873, blz. 158, 10 Februari 1874, blz. 351. 
53) Nederlandsche Gedachten, 8 julij 1873, blz. 84. 
54) Nederlandsche Gedachten, 10 januarij 1832, blz. 120. 
55) Nederlandsche Gedachten, 21 januarij 1832, blz. 121-123. 
56) Nederlandsche Gedachten, 16 Februarij 1832, blz. 125-127. 
57) Nederlandsche Gedachten, 9 Maart-16 Mei 1832. 
58) Antirevolutionaire Staatkunde, Driemaandelijksch Orgaan 1930, blz. 113-

162. Onjuist is de opmerking op blz. 114, dat GROEN'S directe invloed op de 
Staatkunde van zijn Vorst reeds anderhalf jaar tevoren beëindigd was met 
zijn ontslag als Kabinetssecretaris. Pas in December 1833 toch nam hij als 
zoodanig ontslag. Zie Nederlandsche Gedachten, 20 September 1873, blz. 167, 
en DIEPENHORST, Groen van Prinsterer, blz. 29 en 30. 

59) DIEPENHORST, Stemmen des Tijds, 1930, 11, blz. 504 en 505; dezelfde, 
Groen van Prinsterer, blz. 100. 

60) Over den Belgische opstand raadplege men voorts: R. E. DINGER HATTINK, 
De Brusselsche Opstand van Augustus 1830, diss. te Leiden, Mei 1930. A. 
GOSLINGA, De Scheiding van 1830, in Antirevolutionaire Staatkunde. Drie
maandelijksch Orgaan, vierde kwartaal 1931. Dezelfde, De Belgische Opstand 
van "dietsche" zijde verklaard. Referaat verdedigd in de zeventiende Weten
schappelijke Samenkomst der Vrije Universiteit op 6 juli 1932. Vergelijk in ver
band daarmee ook een hoofdartikel in het weekblad Vlaanderen, 23 juli 1932, 
De Nederlandsche hereenigingsgedachte en de partij van Dr. Colijn. Een belang
rijk aantal studiën en publicatiën over de julirevolutie en over den invloed dien 
zij heeft gehad in België en Polen vindt men in den bundel: Etudes sur les 
mouvements libéraux et nationaux de 1830, publiées sous les au spi ces du Comité 
français des sciences historiques et par les soins de la Société d'histoire moderne, 
Paris, les Editions Rieder. 

61) Deze laatste twee nummers komen weinig voor. We ontleenden de inhouds-
opgave aan T. DE VRIES, Mr. G. Groen van Prinsterer, een Bibliografie, blz. 38. 

62) Nederlandsche Gedachten, 20 September 1873, blz. 166. 
63) DIEPENHORST, Groen van Prinsterer, blz. 83 en 84. 
64) Nederlandsche Gedachten, 3 januarij 1874, blz. 297. 
65) Nederlandsche Gedachten, 20 September 1873, blz. 162. 
66) Nederlandsche Gedachten, 3 januarij 1874, blz. 304. 
67) C. GERRETSON, Groen's AanieR, in De BeweRing, April 1915, af\. 4, 

blz. 28 noot. 
68) Nederlandsche Gedachten, 20 September 1873, blz. 166. 
69) Nederlandsche Gedachten, 10 Februarij 1874, blz. 346. 
70) N ederlandsche Gedachten, 22 December 1873, blz. 281. 
71) Nederlandsche Gedachten, 20 junij 1873, blz. 62. 
72) Nederlandsche Gedachten, 21 Mei 1873, blz. 25. 
73) Nederlandsche Gedachten, 19 April 1871, blz. 270. 


	ARS3_1932_p001-110
	ARS3_1932_p113-275
	ARS3_1932_p277-411
	ARS3_1932_p413-540



