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HBT LICHT DBR WBTSIDBB 

EEN BIJDRAGE TOT OPKLARING VAN HET PROBLEEM 
IN ZAKE DE VERHOUDING VAN RECHTSBEGINSEL EN 

POSITIEF RECHT 

DOOR 

PROF. DR. H. DOOYEWEERD. 

I. 

INLEIDING. 

Een behandeling der centrale wetenschappelijke vraagstukken aan 
de hand van de theorie der wetsidee, gelijk ik zulks reeds verschil
lende malen in dit tijdschrift beproefd heb, stelt zoowel den schrijver 
als den lezer voor zeer bijzondere moeilijkheden. 

Wie een probleem in 't licht der wetsidee wil bezien heeft het diep
lood uitgeworpen naar de laatste gronden der levens- en wereld
beschouwing. 

Hij ziet, hoe iedere wetenschappelijke theorie welke de grondslagen 
der wetenschap raakt, ter laatste instantie bewust of onbewust in een 
wetsidee is gegrond, waarin in religieuzen zin stelling gekozen wordt 
tegenover de absolute Waarheid. Hij ziet, hoe tegenover de nood
wendigheid dier stellingname de eisch in zake de neutraliteit, de af
zijdigheid van het wetenschappelijk denken zelve slechts vanuit een 
specifieke wetsidee, valt te verstaan. 

Hij ziet in de wetsidee maar niet een samenstel van richtsnoeren, 
die slechts leiding kunnen geven, wanneer men zich op de ijle hoogten 
der laatste levensvragen bevindt, maar veeleer een vaste structuur, 
waarbinnen van meet af het denken zich beweegt, waaraan het zich 
niet kan onttrekken, en die zelfs de wijze der probleemstelling bepaalt. 

De doorwerking van die structuur ook in de concrete vraagstukken 
A. St. 3-m. IV 
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van een wetenschap na te speuren, wordt nu een taak, waaraan geen 
ontkomen meer is. 

Thetisch, zoowel als anti-thetisch dwingt de wetsidee tot stelling
name. 

Geen enkele theorie kan meer als geheel genomen worden aan
vaard, die bij onderzoek in een andere wetsidee gegrond blijkt. Dat 
maakt deze behandelingswijze zoo bij uitstek moeizaam! Men kan 
niet midden in het onderzoek invallen, doch moet van stap tot stap 
den tocht medernaken. 

Maar anderzij ds, wie de grondgedachte eenmaal doorschouwd heeft, 
moet gevoelen, dat alleen z66 die hoogere wijding over het weten
schappelijk denken komen kan, welke de wetenschap doet zien als 
dienst van God. 

Als de wetenschap aan den wortel der Christelijke religie onttrokken 
was, wat had de Christen dan met haar van doen? Als er een inder
daad neutrale wetenschap mogelijk ware, dan moest de absoluutheid 
der Christelijke religie worden prijsgegeven, want tegenover de abso
lute waarheid is op geen enkel terrein een neutrale houding mogelijk. 

De wijsbegeerte der wetsidee beteekent de volkomen breuk met de 
<idee eener neutrale wetenschap. Zij brengt de ware ÈQCiJç in het weten
schappelijk denken, door het op te heffen tot de religieuze zin
vervulling. 

Midden in de meest concrete vragen der wetenschap werpt de wets
idee haar zin- en samenhang ontdekkend licht. 

In de hieronder volgende verhandeling willen wij beproeven de 
theorie der rechtsbronnen in 't licht der wetsidee te behandelen. 

Om meer dan één reden moet zulk een behandeling voor de Calvi
nistisch ingestelde rechtswetenschap noodzakelijk worden geacht. 

Want men zal moeten toegeven, dat zoolang de Calvinistische 
wetenschap niet tot wijsgeerige klaarheid is gekomen over het wezen 
van het stellig recht en zijn bronnen, haar beginselen niet voldoende 
bevruchtend op de dogmatiek kunnen inwerken. 

Met name inzake de vernouding van de rechtsbeginselen tot het 
stellig recht en het wezen en de functie der rechtsbeginselen zelve 
heerscht bij ons, ondanks den belangrijken arbeid die aan dit centrale 
probleem reeds gewijd is, nog allesbehalve klaarheid. 

Daar nu bij de behandeling van dit probleem schier alle grond
vragen der rechtsphilosophie zijn betrokken, zal men 't mij niet 
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euvel mogen duiden, dat mijn studie in haar uitwerking het karakter 
en den omvang van een inleiding in de Calvinistische rechtsphilosophie 
zal aannemen. 

Niet echter alleen voor de Calvinistisch ingestelde rechtswetenschap, 
doch voor de geheele rechtswetenschap moet een behandeling der 
rechtsbronnentheorie in dit licht van beteekenis zijn, daar wij zullen 
zien, hoeveel verwarring en onklaarheid op dit gebied heerscht. 

HOOFDSTUK I. 

De vraagstelling en de pogingen tot haar oplossing. 

§ 1. De chaos in de moderne rechtsbronnen-theorie en de recht
vaardiging van de behandeling van het probleem in het licht 
der wetsidee. 

Wanneer wij ons trachten te oriënteeren in den huidigen stand der 
wetenschappelijke theorieën in zake de bronnen van het recht, dan is 
het eerste, wat ons moet opvallen een schier chaotische verwarring 
in den zin, waarin men het woord "rechtsbron" gebruikt. Niet minder 
dan zeven verschillende beteekenissen meen ik te moeten vaststellen: 

10 rechtsbron als transcendente oorsprong des rechts: God, de 
rede enz. 

20 rechtsbron als fOlrmeele geldingsbron van het positieve recht. 
In dezen zin wil men met "rechtsbron" aanduiden een hoogste· 

ordening binnen het rechtssysteem, waarvan alle lagere ordeningen 
in formeelen zin hare gelding afleiden. 

Dit is de zin, waarin het begrip rechtsbron gebruikt wordt in de' 
naieve dogmatische staatsabsolutistische rechtsbeschouwing, die ter 
laatste instantie de wet, de wil van den souverein, als eenige geldings
bron van het positieve recht opvat. 

Doch evenzeer wordt het begrip in dezen zin gebruikt in de moderne 
zgn. kritische rechtsleer van KELSEN en zijn school, die in de rechts
bronnentheorie de vraag wil beantwoorden, hoe het positieve recht 
zich "normlogisch" laat begrijpen als een gesloten logisch systeem, 
naar boven uitmondend in een "oorsprongsnorm" van niet hoogere 
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logische afleidbaarheid, en naar beneden zich trapsgewijze concreti
seerend tot de individueele vonnisexecutie. 

30 rechtsbron als formeele ontstaansbron van het positieve recht. 
In dezen zin noemt men wet, verordening, gewoonte, tractaat, 

rechtspraak etc. als juridische vormen, waarin het positieve recht ont
staat, zonder daarbij te prejudicieeren op de systematische vraag in 
welke formeele geldingsverhouding al zulke bronnen tot elkander staan. 

40 rechtsbron als materieel-juridische geldingsbron van het posi
tieve recht. 

In dezen zin noemt men het natuurrecht, de billijkheid, de natuur 
der zaak, de grondbeginselen van het recht enz. enz. rechtsbron, neemt 
dus zijn uitgang van de vóór-positieve beginselen, die aan alle rechts
vorming ten grondslag liggen. 

In dezen zin wordt vaak het begrip "rechtsbron" rustig gebruikt 
naast de onder 20 en 30 genoemde beteekenissen. 

Met name in de Fransche theorie! 
Zoo maakt de bekende Fransche schrijver, FRANÇOIS GENY in zijn 

standaardwerk "Méthode d'Interprétation et sources en droit privé 
positif" een onderscheid tusschen formeele en niet-formeele rechts
bronnen, waarbij de laatste als "subsidiaire" naast de eerste zouden 
gelden. 

Wet en gewoonte worden dan als formeele rechtsbronnen gesteld 
naast de wetenschappelijke autoriteit en de rechtspractijk (autorité 
et tradition) eenerzijds en het vrije wetenschappelijk onderzoek (la 
libre recherche scientifique) anderzijds als niet-formeele bronnen, 
waarbij de laatste de hoogere voor-positieve rechtsbeginselen en de 
"natuur der zaak" aan het licht heeft te brengen. 

Buiten de theorie om kunnen we uitteraard deze veelduidigheid in 
het gebruik van het begrip rechtsbron nog meer verwachten. 

Zoo noemt art. 38 van het statuut van het Permanente Hof van 
Internationale Justitie te 's Gravenhage de volgende volkenrechtelijke 
rechtsbronnen naast elkander: verdragen, gewoonte, algemeene rechts
beginselen, die in het volkenrechtelijk verkeer der beschaafde staten 
zijn erkend, en de rechtspraak benevens de cömmunis opinio van 
autoriteit bezittende volkenrechtsgeleerden als suppletoire bronnen 
voor de rechtsvinding. 

50 rechtsbron als materieele buiten-juridische geldingsbron van 
het positieve recht. 
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In dezen zin denkt men zich onder rechtsbron een normatieve 
buiten-rechtelijke instantie, zonder overeenstemming waarmede het 
formeele recht, gelijk het zich in wet, verordening, tractaat, recht
spraak etc. openbaart, niet als recht kan worden erkend. 

In dezen zin stelde de Historische School de historisch gedachte 
volksgeest als eenige rechtsbron voor, welke zij echter tegelijk als 
materieele onistaansbron dacht. Zoo wordt het psychologisch gedacht 
rechtsbewustzijn of rechtsgevoel door KRABBE en DUOUIT tot eenige 
ware rechtsbron geproclameerd, de "rechtsovertuiging der maat
schappij" door HAMAKER en in 't algemeen bij de moderne sociolo
gische rechtschool (JUNO, EHRLICH c. a.) 1). 

60 rechtsbron als materieele buiten-juridische onfstaansbron van 
het positieve recht. 

In dezen zin beduidt het woord rechtsbron het geheel der door een 
bloot ervaringsonderzoek op te sporen sociale oorzaken, die bewerken, 
dat de menschen zich in doorsnee regelmatig naar zekere maatschap
pelijke regelen gedragen, welke regelen, voorzoover zij als voor het 
maatschappelijk leven "noodwendig" gevoeld worden, rechtskarakter 
bezitten. 

In dezen zin heeft Dr. EUOEN EHRLICH een nieuwe rechtsbronnen
theorie opgesteld, waarin "Uebung", "Besitz", "Herrschaft", en 
"WiIlenserklärung" als fundamenteele "Tatsachen des Rechts" de 
plaats der traditioneele formeele ontstaansbronnen innemen. 

In dezen zin wordt het begrip "rechtsbron" practisch door de ge
heele naturalistisch-sociologische rechtstheorie genomen, waarbij 
echter als element mede de onder 50 genoemde beteekenis in het 
begrip wordt gelegd. 

70 rechtsbron als kenbron van het positieve recht. 
In dezen zin verstaat men onder rechtsbronnen de bronnen, waaruit 

wij onze kennis omtrent het positieve recht van tegenwoordigen of 
verleden tijd putten. 

In dien zin gelden verzamelingen van rechtsoorkonden, formulieren, 
wetten en verordeningen, reglementen etc. etc., maar ook weten
schappelijke rechtslectuur, ja voor vroegere tijdperken, ook historische 
werken als kenbronnen van het recht. 

Deze simpele opsomming moge voorloopig volstaan ten bewijze van 
den chaotischen toestand, waarin zich de moderne rechtsbronnentheorie 
bevindt. Eenerzijds mag men dezen toestand beschamend vinden voor 
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de rechtswetenschap, anderzijds is hij uiterst leerzaam voor het on
losmakelijk verband, waarin de rechtsbronnen theorie staat met de 
wetsidee, die aan de wetenschappelijke beschouwing ten grondslag . 
ligt. 

De rechtsbronnentheorie voert ons midden in de grensvragen van 
het recht. 

Zij onderstelt een inzicht in de plaats, welke de rechtskring in den 
kosmischen samenhang der wetskringen inneemt, een inzicht met name 
in de verhouding tusschen den rechtskring, den socialen en den his
torischen wetskring en wel, omdat, zooals wij nog nader zien zullen, 
hier met name de opvatting in zake de positiviteit van het recht en 
de structuur van de onderscheiden verbanden en maatschapskringen 
in t geding is. Onmiddellijk wordt deze opvatting weder beïnvloed 
door de beschouwing in zake den oorsprong der wetskringen in trans-

/ cendenten religieuzen zin en daarmede is het geheele probleem reeds 
in het kader der wetsidee gesteld. 

Overzien we nog eens de onderscheiden beteekenissen, waarin men 
het woord rechtsbron gebruikt, dan moet het aanstonds opvallen, dat 
de principieel formalistische beschouwing, welke in den sub 20 ge
noemden zin tot uiting komt, het rechtsbronnenprobleem abstract, los 
van het kosmisch verband tusschen het recht en zijn substraatskringen 
wil behandelen. 

Bij KELSEN wordt het probleem een vraag van logische systematiek 
der rechtsnormen. 

Geen spoor hier van een onderzoek naar de kosmische structuur 
van den rechtskring, geen spoor van een behoorlijke analyse van de 
interne structuur van de onderscheiden verbanden en maatschaps
kringen, die zulk een ontzaggelijke zin-verscheidenheid in het rechts
leven brengen. 

De staat is geen levensverband, maar veeleer het logisch totaal
systeem der rechtsnormen, een kategorie van het scheppend norm
logisch denken I 

De positiviteit van het recht moet worden verstaan als logische 
onafleidbaarheid uit een ander normen-systeem, -als souvereiniteit in 
norm-logischen zin. 

Met een waar fanatisme wordt iedere inmenging van natuurrechte
lijke gezichtspunten in het rechtswetenschappelijk onderzoek geweerd. 
Rechtsbeginselen zjjn "ethisch-poli ti sc he postulaten", die buiten· het 
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gebied van het stellig recht en daarom buiten de grenzen der rechts
wetenschap vallen. 

Het recht is een denkvorm, die iederen willekeurigen inhoud kan 
aannemen, een zuiver formeel "zoo behooren" van den vorm: Wenn 
A ... soli B. (Wanneer zoo en zoo wordt gehandeld, behoort die en 
die dwang te worden geoefend). De souvereiniteit des rechts ligt in 
zijn karakter van logische kategorie. Het recht is slechts norm, het 
heeft geen zelfstandige subjectszHde. 

Het kosmisch verband van het rechtsleven kan slechts natuur
wetenschappelijk worden onderzocht als systeem van oorzaken en 
gevolgen. 

Zoo is het kosmisch verband tusschen den rechtskring en zijn sub
straatskringen door de theorie inderdaad doorgesneden. In een star 
entweder-oder staat de werkelijkheid als natuur-systeem tegenover het 
recht als logisch normen-systeem. 

In mijn De Beteekenis der Wetsidee voor Rechtswetenschap en 
Rechtsphilosophie heb ik de humanistische wetsidee, welke achter 
deze schijnbaar neutraal wetenschappelijke methode verscholen ligt, 
blootgelegd. 

Stel nu tegenover deze opvatting van het rechtsbronnenprobleem, 
die welke belichaamd is in den sub 50 en 60 genoemden zin. 

Onmiddellijk valt dan op, hoe deze opvattingen in scherpe tegen
stelling met de formalistische, het levensverband tusschen het recht 
en zijn substraatskringen, dat door KELSEN zoo cru was doorgesneden, 
juist als het fundamenteele voorwerp van het wetenschappelijk onder,.. 
zoek beschouwen. 

Zij willen het recht niet als een logische afgetrokkenheid _behandelen, 
doch als een reëel verschijnsel, in verband_ met den historischen, den 
psychischen en den socialen kring. 

Doçh wat zien we nu? Dit in rekening stellen van het kosmisch 
verband, waarin ons het recht gegeven is, geschiedt ten koste van een 
principieele verflauwing der zin-grenzen tusschen het recht en zijn 
grensgebieden. 

Het begrip rechtsbron wordt nu in een niet-juridischen zin gebruikt. 
De souvereiniteit in eigen kring van den rechtszin wordt genegeerd. 
Het recht wordt ingelijfd, 't zij bij de historie~etenschap, 't zij bij de 
sociale psychologie, hetzij bij de sociologie, en kan slechts als his
torisch, resp. psycholo~isch, resp. sociologisch verschijnsel sui generis 
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van andere historische, resp. psychologische, resp. sociologische ver
schijnselen worden onderschèiden. 

Het scherpst en onverdragelijkst werkt deze grensverwarring uiter
aard door in de sub 60 genoemde opvatting van het begrip rechtsbron. 

Want hier wordt de continuïteit van het natuurwetenschappelijk 
denken over den rechtskring uitgebreid, wordt zooal niet in naam, 
dan toch in 't wezen der zaak, naar den zin, het recht van zijn norm
karakter beroofd. 

Maar ook naar de sub 50 bedoelde opvatting, is het recht een 
product van buiten-rechtelijke factoren, is de souvereiniteit in eigen 
kring van het rechtsgebied miskend. 

Een humanistische wetsidee van psychologistisch, of historisch type 
doet hier het wetenschappelijk denken de zin-grenzen tusschen het 
rechtsgebied en zijn substraatskringen doorbreken. 

Letten wij tenslotte op de opvatting van het begrip rechtsbron, welke 
wij sub 40 hebben genoemd, dan vinden we daarin de op zich zelve 
sympathieke gedachte uitgedrukt, dat het positieve recht steunt op 
rechtsbeginselen, die aan allen willekeur der rechtsvorm ers onttrokken 
zijn. Doch nog daargelaten, dat op zich zelve de natuurrechtsgedachte 
een vorm kan aannemen, die met de goddelijke zin-:structuur van den 
rechtskring in lijnrechten strijd is, getuigt de opvatting van natuur
rechtelijke beginselen als rechtsbron naast "formeele" rechtsbronnen 
als wet en gewoonte van een onhoudbaar dualisme in het rechtsbegrip 
en tevens van een miskenning van essentieele elementen in het begrip 
rechtsbron. 

, Wat het eerste punt betreft, schuilt de innerlijke tegenstrijdigheid 
dezer opvatting hierin, dat men de natuurrechtsgedachte, tot uitdruk
king komende in de aanvaarding van materieele rechtsbeginselen, 
welke aan menschelijke willekeur onttrokken zijn, zoekt te verbinden 
met een positivistische opvatting der zgn. formeele rechtsbronnen. 

Zoo schrijft GENY (t. a. p. 11 2-3), dat aan de formeele rechts
bronnen (wet en gewoonte) een "force obligatoire absolue" toekomt, 
terwijl de niet formeele bronnen slechts een "direction moins impé
rieuse" bezitten. 

Zulk een dualistisch rechtsbegrip is innerlijk tegenstrijdig. Men moet 
Of totaliter breken met het slechts formeele begrip van rechtsbron, Of 
men moet een consequent positivistisch standpunt in de rechtsbronnen
theorie innemen, waarvan we overigens de volstrekte onhoudbaarheid 

i 
\ 
'\ 
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hieronder omstandig zullen aantoonen. Wie eenmaal erkent, dat po
sitief recht naar zijn zin niet anders kan zijn dan positiveering van 
goddelijke rechtsbeginselen - en ook GENY erkent dit 2) - kan zonder 
antinomie niet aanvaarden, dat aan wet en gewoonte als formeele 
rechtsbronnen absoluut verbindende kracht toekomt. 

De kritiek, welke KELSEN 3) en zijn leerling ALF Ross 4) van uit 
radicaal positivistisch standpunt op dit dualistisch rechtsbegrip ge
oefend hebben, moet als klemmend worden erkend. Wel te verstaan, 
alleen in zooverre zij zich richt tegen een inderdaad dualistisch rechts
begrip, waarin natuurrechtsleer en positivistische rechtsbeschouwing tot 
een compromis gebracht zijn. Want wij zullen hieronder uitvoerig aan
toonen, dat het door deze schrijvers gevoerde bewijs voor de tegen
strijdigheid van iederen vorm van natuurrecht met den eisch van de 
positiviteit des rechts, op een drogreden berust. 

Wij behoeven nauwelijks uitdrukkelijk te zeggen, dat de transcen
dente opvatting van den oorsprong des rechts, tot uitdrukking komende 
in de onder 1 ° genoemde beteekenis van het woord rechtsbron, schoon 
technisch-wetenschappelijken zin ontberend, stilzwijgend of uitdruk
kelijk in de technische opvatting is voor-ondersteld. 

In de beschouwing inzake den transeendenten oorsprong des rechts, 
waaraan een positivistische rechtsbronnentheorie slechts schijnbaar 
kan ontkomen, doet uiteraard de instelling der wetsidee zich gevoelen 
in het antwoord op de vraag: welke is de diepste oorsprong der wets
kringen? 

Wat ten slotte betreft de onder 30 en 70 genoemde beteekenissen 
waarin het begrip rechtsbron gebruikt wordt, het is duidelijk, dat in 
dezen zin gebruikt, aan het woord alle systematisch-wetenschappelijk 
karakter ontbreekt. De vraag: wat zijn de bronnen van het positieve 
recht? laat zich niet beantwoorden met een simpele empirische op
somming van de verschillende vormen, waarin stellig recht kan ont
staan, zonder dat eenig kriterium wordt geboden voor hetgeen men 
onder positief recht heeft te verstaan en zonder dat een poging wordt 
gedaan, om de onderlinge verhouding der rechtsbronnen systematisch 
aan te geven. En de onder 70 bedoelde beteekenis moet uiteraard 
geheel buiten beschouwing blijven. 

Zoo blijkt dus over de geheele linie de zin, waarin men het weten
schappelijk begrip rechtsbron gebruikt, afhankelijk van de wetsidee, 
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welke men bewust of onbewust aan zijn wetenschappelijke instelling 

ten grondslag heeft gelegd. 
Werpen wij nog eenmaal den blik terug op de onderscheiden 

technisch-wetenschappelijke opvattingen, dan meenen wij te mogen 
constateeren, dat iedere opvatting op zich zelf genomen, hoe zeer ook 
in totaal voor ons verwerpelijk, nochtans een eenzijdigheid in de 

andere opvattingen poogt te corrigeeren. 
'Formeele en materieele, geldings- en ontstaan sz ij de van het positieve 

recht worden om beurte eenzijdig naar voren gebracht. In het dua
listisch begrip van rechtsbron, dat wij hierboven summier ontleedden, 

wordt de b,eginselzijde van het stellig recht geaccentueerd. 
Maar nergens is een bevredigende oplossing gevonden voor een 

materieele rechtsbronnentheorie, die al deze elementen in zich ver
eenigt, zonder de souvereiniteit in eigen kring van het recht aan den 
materieelen levenssamenhang of den materieelen levenssamenhang aan 

den zelfstandigen zin van het recht te offeren. 
Moet hierin niet de oorzaak worden gezocht van het feit, dat de 

rechtsbronnentheorie is vastgeloopen en de bereikte resultaten eigenlijk 

niemand geheel kunnen bevredigen? 
Wij willen in deze studie beproeven het probleem in 't licht der 

Calvinistische wetsidee te stellen en men beoordeele naar de resultaten 
dezer behandelingswijze of zij vruchtbaar mag worden genoemd. 

§ 2. Het probleem inzake de bronnen van het recht gesteld in het 

licht der Calvinistische We-tsidee. 

Wij brengen hier nogmaals 5) in herinnering, welke religieus
kosmologische vooronderstellingen voor het wetenschappelijk denken, 

deze wetsidee naar haar grondstructuur bevat. 
Zij ziet onzen kosmos als een transcendent-religieus gefundeerd 

organisme van wetskringen, die in een bepaalde kosmische orde ge

voegd zijn. 
Iedere wetskring bezit souvereiniteit in eigen kring, gewaarborgd 

door zijn voor de rede onherleidbaren zin. In iederen wetskring is 
een subjectsfunctie der kosmisch-organische realiteit onderworpen aan 

een naar haar zin souverein-in-eigen-kring geheel van wetsfuncties. 
De wetskringen, welke in de kosmische orde aan een bepaalden' wets

kring voorafgaan, zijn diens substraatikringen. 
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De kosmische realiteit in al haar zin-functies bezit een onverganke
lijken transcendent-religieuzen wortel in het menschengeslacht, waarin 
de religieuze zin-volheid onzer schepping (door de zonde gebroken, 
maar in Christus hersteld) naar den eeuwigen ongebroken zin der 
goddelijke wet hare belichaming vindt. Alle in ,eigen kring souvereine 
zin-functies van onzen kosmos zijn in haren organischen samenhang 
een tijdelijke straalbreking van dien transeendenten religieuzen zin, 
zoowel naar de wets- als de subjeëtszijde. 

, Alle wetten, die ons in ons vergankelijk kosmisch bestaan binden, 
vinden in al hun zin-verscheidenheid hun diepsten oorsprong in Gods 
souvereiniteit en zijn een tijdelijke zinbreking van den eeuwigen zin 
der wet, zooals Christus ons die heeft geopenbaard. 

In den souvereinen zin van iederen wetskring weerspiegelt zich 
zoowel naar de wets- als naar de subjectszijde de samenhang met den 
souvereinen zin van alle andere wetskringen, waardoor gewaarborgd 
is, dat geen enkele wetskrîng buiten organischen samenhang met de 
andere kan bestaan. 

Daardoor vertoont de zin van iederen wetskring zelve een kosmisch
organische structuur, waarin de zin-kern de souvereiniteit in eigen 
kring waarborgt, terwijl de analogieën in de zinstructuur die elementen 
in de zin-structuur zijn, welke terugwijzen naar den zin der substraats
kringen, de anticipaties die zin-elementen, welke vooruitwijzen naar 
den zin van de kosmisch latere wetskringen. Zoo vindt de souvereiniteit 
in eigen kring in deze religieus gefundeerde organische structuur haar 
tegenbeeld in de universaliteit in eigen kring van iederen wetskring 
naar zijn zin. Iedere wetskring weerspiegelt in zijn zin-structuur de 
zin-totaliteit van onzen kosmos, die eerst in den onvergankelijken 
religieuzen zin hare vervulling en zin-voleindiging vindt. 

Dit geheele inzicht in den samenhang der wetskringen werpt een 
verrassend licht op de zgn. grensvragen eener wetenschap, die onder 
den invloed van de "souvereine denkmethoden" van de humanistische 
wetenschapsidee het denken in onoplosbare tegenstrijdigheid hebben 
verwikkeld. 

De (kosmische) werkelijkheid is ons gegeven in de structuur van 
vergankelijke individueele dingen, die in alle wetskringen hun zinvolle 
werkelijkheidsfunclies bezitten. Deze werkelijkheidsfuncties zijn onder
scheiden in subjeclsfuncties en objeclsfuncties. 
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De boom heeft als (individueel) ding subjectsfuncties in den getaIs
kring, den ruimtekring, den physischen en den biotischen wetskring, 
objectsfuncties daarentegen in de latere wetskringen (den physischen, 
logischen, historischen, socialen, aesthetischen, economischen, juridi
schen, moreelen en pistischen wetskring). De objectsfuncties van een 
ding bestaan slechts in correlatie tot subjectsfuncties, die het ding als 
zoodanig niet bezit. De boom heeft b.v. als waarnemingsobject een 
objectsfunctie in den psychischen wetskring, doch mist in dezen wets
kring een subjectsfunctie. In zooverre bestaat de psychische objects
functie van den boom slechts in samenhang met de dierlijke of men
scheIijke subjectsfunciie in dien psychischen kring, doch is geenszins 
een subjectieve schepping van het bewustzijn. 

Ieder ding is, voorzoover het een subjectseeflheid is, gequalificeerd 
door zijn meest gecompliceerde subjectsfunctie in de kosmische werke
lijkheid, welke tegelijk de begrenzing van zijn subjectieve activiteit 
beteekent en die wij zijn leidende functie noemen. De "leidende functie" 
van het ding ontsluit de anticipatiesferen in den zin zijner vroegere 
subjectsfuncties in de richting op zich zelve. Zoo worden in de interne 
structuur van den boom de getals-, ruimte-, bewegings- en energie
functies geleid door de organische levensfunctie, doch met volledige 
handhaving van de souvereiniteit in eigen kring van iedere functie 
in eigen wetmatigheid. 

Er zijn natuurlijke en geestelijke dingen. 
Tot de geestelijke dingstructuren behoort o. a. de staat, die door 

de rechtsfunctie is gequalificeerd, het zgn. "zichtbaar" kerkverband, 
dat door de pistische (de geloofs-) functie is gequalificeerd, het be
drijfsverband, dat in den economischen kring zijn leidende functie 
bezit, en in 't algemeen alle verbanden der menschelijke samenleving. 

Alle dingen, die een leidende functie in de kosmische werkelijkheid 
bezitten, zijn vergankelijk, begrensd tot het tijdelijke. 

De mensch heeft daarom als zoodanig geen "leidende functie". Heel 
zijn activiteit in deze wereld wordt bepaald door zijn stellingname in 
den onvergankelijken, religieuzen, den kosmos transcendeerenden 
wortel zijner persoonlijkheid, 't zij in onderwerping aan God, 't zij in 
apostasie, in afval van zijn Schepper. 

Daarom is ieder vergankelijk ding begrensd door de souvereiniteit 
in eigen kring, doch de mensch als zoodanig gaat onzen verganke
lijken kosmos te boven. 
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Slechts in zijn tijdelijke functies in de natuur en in de geestelijke 
verbanden is de mensch aan de souvereiniteit in eigen kring onder
worpen. 

* * 
* 

Ziet hier in uiterst summieren vorm de religieus-kosmologische 
consequenties der Calvinistische wetsidee. Niets in dezen kijk op onzen 
kosmos kan worden gemist, willen wij inderdaad een principieel 
standpunt in de rechtsbronnenleer innemen en onze wetenschappelijke 
methode door deze rijke Christelijke wetsidee laten bevruchten. 

Reeds in de wijze, waarop wij het probleem gaan stellen, moet de 
structuur onzer wetsidee zich openbaren. 

De volgende richtsnoeren dienen ons hierbij te leiden: 
10 In de opvatting van de bronnen van het recht moet de souve

reiniteit in eigen kring van het rechtsgebied naar zijn zin worden 
gehandhaafd en tegelijk het organisch levensverband, waarin het recht 
ons naar zijn zin gegeven is, worden gevat. 

Dit brengt met zich een breuk met alle formalistische opvattingen, 
die het recht als een logische afgetrokkenheid willen behandelen. In 
't licht onzer wetsidee kan slechts een materieele bronnentheorie in 
aanmerking komen, doch slechts een zoodanige, die de souvereiniteit 
in eigen kring handhaaft. 

20 Uit onzen kosmologischen kijk op de werkelijkheid vloeit voort, 
dat de geestelijke verbanden der menschheid in hun tijdelijk-kosmisch 
karakter ieder een eigen functie in het rechtsleven vervullen, welke 
bepaald wordt door hun "leidende functie" welke men ook hun be
stemming zou kunnen noemen. 

Zulks brengt met zich de erkenning van de waarheid, dat ieder 
zelfstandig gequalificeerd verband zijn eigen interne rechtssfeer heeft, 
welke niet uit die van een ander verband kan worden afgeleid. 

Het komt er op aan de principieele, in de kosmische orde gegronde 
competentiegrenzen van dezen internen rechtssfeer op te sporen. 

Zoo wordt de principieele competentievraag, welke aan alle stelIig
rechtelijke competentie-afbakening ten grondslag ligt, het kardinale 
punt onzer rechtsbronnentheorie. 

30 Daar de wetten van iederen wetskring in de goddelijke souve
reiniteit gegrond zijn, kan ook de rechtsnorm naar haar souvereinen 
zin niet op menschelijken willekeur berusten. 
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Het stellig recht valt in 't licht onzer wetsidee slechts te verstaan 
als menschelijke positiveering van goddelijke rechtsbeginselen, die ons 
in hun tijdelijk-kosmische gelding slechts in het organisch levens
verband der wetskringen gegeven zijn. Dit brengt met zich een onder
zoek naar den aard dezer rechtsbeginselen en hun concrete verhouding 
tot den menschelijken positiveeringsarbeid. 

In dezen zin kunnen wij ten volle onderschrijven de uitspraak van 
ALF Ross: "Das Problem der Quellen des positiven Rechts wird man 
nicht mit voller Klarheit stellen können, solange nicht das positive 
Recht selber Problem geworden ist." 6) 

40 Geen enkele rechtsbronnentheorie kan bevredigen, die niet het 
probleem stelt in zake de onderlinge verhouding der onderscheiden 
rechtsbronnen. Als wetenschappelijke theorie moet zij de systematische 
behandelingswijze kiezen. 

In 't licht onzer wetsidee brengt dit met zich een onderzoek naar 
den externen samenhang en onderlinge verhouding van de rechts
bronnen der in hun interne rechtssfeer souvereine verbanden. 

Wij ontveinzen ons niet, dat wij door het probleem aldus te stellen, 
een ontzaggelijk zware taak op ons nemen. Doch zij, die bij voorbaat 
zouden weigeren, ons verder op dezen weg te volgen, 't zij wegens 
't verschil in uitgangspunt, 't zij omdat ze slechts een lichte spot voor 
zulk een "diepzinnige" behandelingswijze over hebben, hebben wij 
een ernstige vraag te stellen. 

Aan de eerstbedoelde kategorie zouden wij willen vragen, of, waar 
iedere bronnentheorie, die niet aan de oppervlakte der gemakzuchtig
heid wil blijven staan, zich in een wetsidee moet instellen, en alle 
theorieën in de wetenschappelijke wereld recht van spreken hebben, 
men dit recht aan de onze zou willen betwisten? 

Aan de tweede kategorie kunnen wij slechts vragen, of minder 
"diepzinnige" behandelingswijzen tot bevredigende resultaten hebben 
gevoerd? Zoo niet, dan bedenke men, dat de wetenschappelijke waar
heid een kostbare schat is, die de inspanning van al de krachten van 
ons denken ten volle waard is. 

In 't licht van de boven geformuleerde richtsnoeren geven wij onze 
voorloopige definitie van het begrip rechtsbron, welks elementen we 
later uitvoerig moeten analyseeren : Rechtsbron is iedere juridische 
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vorm, waarin door de tot rechtsvorming competente organen van een 
rechtsgemeenschap of een kring van den rechtsmaatschap materieele 
goddelijke rechtsbeginselen worden gepositiveerd tot geldend recht in 
het gegeven levensverband. 

Deze definitie is nog slechts een voorloopige. Zij mist nog de 
richting op de systematiek der rechtsbronnen. Vóór we echter de 
systeem-gedachte kunnen doorvoeren, dienen wij eerst een inzicht te 
verkrijgen in het materiaal, dat systematisch gevat moet worden. Als 
richtsnoer bij onze onderzoekingstocht naar dit materiaal is de voor
loopig gegeven definitie voldoende. In deze definitie zijn echter zelve 
nog ongeveer alle punten problematisch. 

In de eerste plaats moeten wij uiteenzetten, wat wij onder positief 
recht en gelding van het recht hebben te verstaan, van welken aard de 
rechtsbeginselen zijn en hoe ze zich tot de menschelijke positiveering 
verhouden. Eerst daarna komt aan de orde de kardinale competentie
vraag, welke wij in onze voorloopige definitie hebben vastgekoppeld 
aan de onderscheiding van rechtsverband en rechtsmaatschap. Ook 
den zin dezer onderscheiding, die we als fundamenteel voor de rechts
bronnenleer beschouwen, moeten wij in 't vervolg onzer uiteenzettingen 
uitvoerig opklaren. Zij brengt ons midden in de zoo netelige vragen 
in zake het verband tusschen rechtswetenschap en sociologie. 

De zin des rechts en de zin van den socialen wetskring moeten in 
hun souvereiniteit in eigen kring en hun onderling organisch verband 
worden opgeklaard en ieder, die geen vreemdeling is in den chaos 
van de moderne sociologische wetenschap zal onmiddellijk begrijpen, 
voor welke enorme moei:ijkheden reeds dit eene probleem ons stelt. 
De geheele vraagstelling voert ons in het hart der rechtsphilosophie. 

Alvorens ons echter in een onderzoek van deze moeilijke problemen 
te begeven, willen wij in een historische uiteenzetting ons nader oriën
teeren in den inodernen stand van de rechtsbronnenleer, ten einde meer 
concreet te kunnen aantoonen, op welke punten de theorie is vastgeraakt 
en hoe zij de rechtspractijk een deugdelijk kriterium moest onthouden. 

§ 3. De historisch ontwikkeling der theorieën in zake de bronnen 
van het recht en kritiek dezer theorieën. 

A. De staatsabsolutische theorie in haar natuurrechtelijk karakter. 
De meest onbevredigende leer in zake de rechtsbronnen, die noch-
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tans nog vele aanhangers ook in onzen tijd vindt en die men wel de 
populaire mag noemen is de zgn. twee bronnen theorie in haar staats-

absolutische gedaante. 
Volgens deze leer bestaan er slechts twee bronnen, waaruit alle 

positief recht voortvloeit, t. w. wet en gewoonte, waarbij het "gewoon
terecht" een ware vergaarbak is voor alle rechtsvorming van niet
statelijken oorsprong. De systematische verhouding tusschen deze 
beide bronnen wordt zoo gezien, dat de wet als wil van den staat 
de eenige oorspronkelijke, de gewoonte daarentegen afgeleide rechts
bron is, die hare gelding alleen aan de wet kan ontleenen. 

Dit is die zoo eenvoudig schijnende theorie, die in onze beroemde 
Wet houdende Algemeene Bepalingen der wetgeving van het Ko
ninkrijk van 15 Mei 1829 (Stbl. no. 28) in verschillende artikelen is 
aanvaard en het meest onverhuld is belicha,amd in de artikelen 3 en 5, 
die in het voorbeeld van de wet A. B., de titre préliminaire der 
Fransch code civil ontbraken: "Gewoonte geeft geen recht, dan 
alleen wanneer de wet hierop verwijst," en "Eene wet kan alleen door 
eene latere wet, voor het geheel of gedeeltelijk, hare kracht verliezen". 

Een stuk wetgeverstheorie in den vorm van een wetsbepaling! 
Bezat zij positief recht? Hoogst bekwame Nederlandsche civilisten 
als LAND, DIEPHUIS, SUYLINO en zelfs KOSTERS wagen het niet daar
aan te twijfelen en dat terwijl zij beter dan wie ook wisten, dat in de 
rechtspractijk dit artikel. met weinig reverentie is behandeld! 

Bezien wij deze theorie nader. . 
Het moet onmiddellijk opvallen, dat zij uitgaat van het begrip 

rechtsbron in den zin van formeele geldingsbron en dat zij gedragen 
wordt door een beschouwing, die we staatsabsolutistisch kunnen 
noemen. De wil van den souvereinen staat, belichaamd in de wet, 

bron van alle stellig recht. 
Jawel, als het in de macht van den staat stond de onderlinge ver-

houding tusschen alle rechtsbronnen te bepalen, als het waar was, 
dat de staat het monopolie der rechtsvorming bezat, als het waar was, 
dat alles wat formeel in de wet staat als positief recht moet worden 

beschouwd, alleen omdat het in de wet staat. 
Doen wij slechts enkele grepen uit de rechtspractijk om de spanning, 

waarin dit dogma met de rechtsbehoeften staat, aan te toonen. 
Art. 746 B. W. bepaalt, dat de zgn. "onzichtbare" en de niet

voortdurende erfdienstbaarheden niet door verjaring kunnen worden 
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verkregen. De jurisprudentie heeft echter kans gezien dit uit het 
Romeinsche recht overgenomen artikel, dat noch in het oud-vader
landsch recht, noch in de moderne rechtsbehoeften steun vond, ten 
aanzien van de erfdienstbaarheid van weg ter zij te stellen, door een 
"vrije interpretatie" van art. 719 B. W., dat in 't geheel niet over 
servituten, maar over buurwegen handelt I 

Art. 1401 B. W. bedoelde vergoeding van schade door onrecht
matige daad veroorzaakt, alleen toe te kennen in geval van subjectieve 
schuld bij den dader ,in den zin der lex Aquilia. 

De Hooge Raad heeft dit subjectief schuldvereischte, dat in de 
behoeften van het rechtsleven geen steun meer vond ter zij gezet, in 
zijn constante moderne jurisprudentie en het subjectief schuldvereischte 
feitelijk opgelost in het materieele onrechtmatigheidselement. 

Onder vigeur van de oude artikelen 36 tot en met 56 van het Wet
boek van Koophandel zijn in strijd met letter .en geest van de wet 
naamlooze vennootschappen met burgerlijke doeleinden door de Kroon 
steeds gerekend, onder de bepaling van de genoemde artikelen te 
vallen ~n heeft ook de Nederlandsche jurisprudentie niet betwijfeld, 
dat zulks terecht geschiedde. 

Onder vigeur van het oude art. 64 W. v. K. moest bij aanvaarding 
van de "theorie" van art. 3 der wet A. B. het juridisch bestaan van 
makelaars in onroerende goederen worden ontkend. Immers de wet 
sprak uitdrukkelijk slechts van makelaars in roerende goederen. Toch 
werden in de groote stelen, waar de rechtsbehoefte met dit wettelijk 
exclusivisme in strijd was, rustig makelaars in onroerende goederen 
aangesteld, die sinds 1863 om het stuitende van een openlijk handelen 
"in strijd met de wet" weg te nemen "makelaars in roerende goederen" 
werden genoemd. 

Voor de wijziging van 1875 bepaalde art. 302 van het W. v. K., 
dat een levensverzekering alleen mocht worden gesloten, wanneer de 
sterftekans was gebonden aan een "op straffe van nietigheid te be
palen" tijd. Deze wettelijke eigenwijsheid vond geen steun in de 
rechtsbehoeften en er werden rustig verzekeringen gesloten, die zich 
niet aan dit wettelijk voorschrift hielden. Bij. de wetswijziging van 
1875 werd deze tegen-wettelijke practijk door den wetgever met terug
werkende kracht gesanctioneerd I 7) 

Terecht wijst Prof. KOSTERS 8) erop, hoe in al zulke gevallen, 
waarin zich inderdaad positief recht tegen de wet in heeft ontwikkeld; 
A. St. 3-m. IV 2 
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een ware ontreddering zou ontstaan, wanneer met de formeele wets
theorie ernst werd gemaakt! 

Hoe denkt men voorts met de artikelen 3 en 5 der wet A. B. te 
rijmen de het zgn. gewoonterecht volgende wetsinterpretatie door 
de jurisprudentie van administratie en rechter? 

Prof. KOSTERS schrijft te dezen aanzien: "De gulden spreuk van 
Paulus: "optima enim est legum interpres consuetudo" mag ten ge
volge van de uitsluiting der gewoonte ten opzichte der rechtsvorming, 
voor den Nederlandschen rechter strikt genomen, naar de letter, en 
gelet op den geest des tijds, toen de codificatie tot stand kwam, 
eigenlijk slechts als innerlijke overweging gelden en officieel in zijn 
uitspraken niet toegepast worden". 

Inderdaad, naar letter en geest is zulk een interpretatie in strijd met 
de geïncrimineerde wetsartikelen. 

Maar waar is de almachtige wet, die den rechter zulk een inter
pretatie zou beletten, of liever waar 't hier een geldingsvraag betreft, 
de rechtskracht van een in hoogste instantie gewezen vonnis, dat op 
zulk een interpretatie berust, zou kunnen te niet doen? 

En doet het er iets toe, of de rechter en de administratie uitdruk
kelijk, dan wel stilzwijgend de bedoelde wetsartikelen in hun rechts
vorming ter zij stellen? 

Berust de rechtsvorming der jurisprudentie in zake het zgn. "abus 
de droit" naar haar gelding op de wet? 

Is de moderne constante jurisprudentie van den H. R. inzake art. 1401 
B. W., waarin dit college vooruitgreep op het in 1913 bij de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal ingediend, maar nimmer tot wet verheven 
wetsontwerp, te rijmen met de positivistische tweebronnentheorie ? 

Men kan op goede gronden betwisten, dat de wet A. B. ook op het 
publiek recht van toepassing is. 

Toch zou, gelijk wij nog later zullen zien, de positivistische staats
absolutistische rechtsbronnentheorie uiteraard haar beste kansen juist 
op dit gebied maken. 

En toch, een simpele blik op de practijk van gemeenterecht, staats
recht en administratief recht volstaat, om haar practische onhoudbaar
heid ook hier te toonen. 

THORBECKE'S eerwaardige Gemeentewet is, gelijk algemeen en ook 
door de Regeering erkend wordt, op essentieele punten hopeloos ver
ouderd. 
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Het rechtsleven helpt zich hier zoo goed en zoo kwaad het gaat, 
langs buitenwettelijke, ten deele tegenwettelijke wegen en geen ver
standig mensch denkt eraan, die practijk a:f te keuren op den enkelen 
grond, dat hare rechtsvorming niet op de wet steunt. 

De artt. 121 en 122 der Gemeentewet zijn door hare hopelooze 
omslachtigheid en stroefheid als wetteJijken vorm, waarlangs de ge
meenten tot gemeenschappelijke behartiging van haar belangen kunnen 
komen, een doode letter gebleven. De nieuwe rechtsbehoeften welke 
op 't gebied van intercommunale gas-, electriciteits-,drinkwatervoor
ziening e. d. ontstonden, vinden hoe langer hoe meer voorziening in 
den privaatrechtelijken vorm der naamlooze vennootschap, 't geen 
althans naar de tegenwoordige practijk met den geest der Gemeentewet 
moeilijk in overeenstemming is te brengen. De rechtspositie van de 
directeuren der gemeentebedrijven berust op geen enkele wetsbepaling, 
de essentieele taakverdeeling der organen van het gemeentebestuur, 
heeft zich in aanpassing aan de moderne behoeften radicaal buiten 
de wet om gewijzigd. 

De artikelen 128:-133 der Gemeentewet voorzien slechts de ver
eeniging en splitsing der gemeenten. De rechtspractijk heeft haar 
echter in overeenstemming met de moderne behoeften, toegepast op 
vrijwel elke grenswijziging. 

En wat schreef Minister KAN in de toelichting bij het K. B. van 
21 Nov. 1928 bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend 
gewijzigd ontwerp tot herziening der Gemeentewet? 9) "Het moge 
twijfelachtig zijn, of deze praktijk met de bepalingen der wet in over
eenstemming is, zeker was zij aanbevelenswaardig (ik cursiveer), 
want de toepassing der bepalingen was ongetwijfeld wenschelijk, 
vooral als een grenswijziging, dikwijls nog sterker dan een vereeniging 
van gemeenten zou kunnen doen, in het leven en de belangen der 
gemeentenaren ingreep. Het verdient aanbeveling, eIken twijfel hier
omtrent weg te nemen en de wet bij de bestaande praktijk aan te 
passen." 

Art. 54 der Gemeentewet kent slechts commissies van bestand, uit 
raadsleden samengesteld. 

De practijk kent echter andere commissies, waarin naast raadsleden 
ook gewone ingezetenen zitting hebben enz. enz. 

In den jongsten tijd heeft de Regeering zelfs openlijk erkend, dat 
art. 54 der Gemeentewet in zijn rigoristische strekking niet meer als 
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stellig recht kan worden beschouwd. Het bedoelde artikel erkent slechts 
een adviseerende bevoegdheid van de commissies van bijstand. Nu 
had de gemeenteraad van Tiel op 9 December 1927 een nieuwe ver
ordening op het beheer der gemeentelijke lichtbedrijven vastgesteld, 
waarin aan de desQetreffende commissie van bijstand voor bepa(llde 
zaken een beslissende, instee van adviseerende bevoegdheid werd toe
gekend. Gedeputeerde Staten van Gelderland droegen de met de wet 
strij dende bepalingen dezer verordening aan de Kroon ter vernietiging 
voor. 

In et!n merkwaardige missive verklaarde Minister KAN tot de ge
vraagde vernietiging niet te zullen medewerken. 

"Inderdaad", zoo schreef de Minister, "kan volgens art. 54, tweede 
lid der Gemeentewet aan de commissies van bijstand geen zelfstandige 
bevoegdheid worden toegekend... Echter is in den loop van latere 
jaren gebleken, dat het vooral in groote gemeenten moeilijk is het 
karakter van bloot adviseerend college, hetwelk de commissie van 
bijstand eigenlijk volgens de letter der wet is, te handhaven. Meer en 
meer is de behoefte gevoeld en ook in practijk gebracht om op 
enkele punten van het beheer van bepaalde takken van huishouding 
zelfstandige bevoegdheden aan de commissies van bijstand toe te 
kennen. 

Ik meen dan ook, dat de evolutie, welke zich met betrekking tot de 
bevoegdheid van de commissiën van bijstand langzamerhand heeft 
voltrokken, niet.mag worden voorbijgezien ... De vraag is slechts, in 
welke mate de zelfstandigheid kan worden toegelaten. De bevoegdheid, 
neergelegd in de artt. 7 en 14, lid 18 van de onderwerpelijke Tielsche 
verordening, acht ik in verband met de bovenbedoelde evolutie niet 
de aan te leggen grenzen te overschrij den." 

In het zittingsjaar 1929/30 kwam deze kwestie in de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal ter sprake en verklaarde Minister Ruys DE 
BEERENBROUCK zich met het standpunt van zijn ambtsvoorganger 
geheel te kunnen vereenigen (Handd. 2e Kamer St. Gen. 1929/30 blz. 
629-631 en 639-640; zie ook het K.B. van 24 April 1928). 

Wij vermelden deze geruchtmakende kwestie hier voorloopig zonder 
commentaar, doch vestigen er alleen de aandacht op, hoe hier van 
de regeeringstafel zelve de formalistische rechtsbronnen theorie im
plicite werd verloochend! 

Wat onze Grondwet betreft, weet ieder, dat de grondslag van heel 
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onze moderne staatsinrichting, het parlementaire stelsel, geheel buiten 
de Grondwet om, zich in ons staatsbestuur heeft ingeburgerd. 

Hoe tenslotte over een theorie te oordeelen, die tot de consequentie 

zou dwingen, dat het interne kerkrecht slechts een van den statelijken 
wetgever "afgeleide" gelding kan bezitten en die in 't algemeen voor 
de interne rechtsorde van alle niet statelijke rechtsverbanden en rechts
maatschapskringen de wet als eenige oorspronkelijke geldingsbron 
aanwijst? 

Hoe moet de theorie zich redden tegenover een rechtsorde, als de 
middeleeuwsche, waarin de wetgeving zelfs gedurende twee eeuwen 

geheel gerust heeft? Hoe tegenover moderne rechtsorden als de. 
Britsche en de Scandinavische, die in 't geheel niet tot een wettelijke 
codificatie gekomen zijn? Hoe tegenover revolutionair gevormd recht 
enz. enz. 

Doch een principieele bestrijding dezer tweebronnentheorie kunnen 
wij eerst later geven. Hier interesseert ons nog alleen haar historische 
oorsprong. 

Onder invloed van de absolutistische-humanistische natuurrechtsleer 
was men eraan gewoon geraakt rechtsgemeenschap en staat te ver
eenzelvigen en alle stellig recht tot den wil van den souverein te her
leiden, die zich primair in de wetgeving openbaart. 

In de staatsleer van JEAN BODIN, zooals we die ontwikkeld vinden 
in zijn beroemd, in 't jaar 1577 verschenen, werk Les six livres de la 
République (door hem zelf niet zonder afwijking van de Fransche 
tekst in het latijn vertaald) wordt voor 't eerst methodisch-syste
matisch 10) de stelling ontwikkeld, dat de souvereiniteit van het staats
hoofd hare volledige uitdrukking vindt in het recht van wetgeving en 
dat naast dezen souvereinen rechtsvorm er-wetgever geen andere zelf
standige rechtsvormer kan bestaan. 

Daarmede werd de rechtsvorming in het zgn. "gewoonterecht" 
volledig aan de wet als wil van den souverein onderworpen. 

"Om kort te gaan", aldus BODIN, "de gewoonte heeft geen rechts
kracht dan bij toelating en de gratie van den souverein, die haar bij 
de wet kan bekrachtigen. En aldus hangt geheel de kracht van de 
burgerlijke wetten en costumen af van de macht van den souverein". 11) 

Deze gedachte was op zich zelve allerminst nieuw. Historisch gaat 
ze terug op een absolutistische misduiding van de consensusleer der 
Romeinsche juristen. 
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Wat leerde deze theorie over de verhouding van wet en gewoonte
recht en bovenal wat verstonden de Romeinsche juristen onder ge
woonterecht? 

Het gewoonterecht heeft naar Romeinsche opvatting twee wezen
lijke voorwaarden: consuetudo en consensus. 

De consuetudo is een gedurende langeren tijd 12) bestaande prac
tische toepassing van een rechtsnorm, blijkende uit een doorloopende 
gelijkmatigkeit in de "rechtsvormende" 13) gedragingen. 

Talrijke plaatsen uit de Justiniaansche codificatie bevestigen de op
vatting, dat de consuetudo door de Romeinsche juristen maar niet 
als een bloote kengrond voor de aanwezigheid van gewoonterecht 
werd beschouwdl maar veeleer als een wezenlijke ontstaansfactor. 

Intusschen werd de geldingsgrond van het gewoonterecht niet in 
deze consuetudo, maar in de consensus, de wilsovereenstemming 
gezocht. 

Wij laten hier rusten de vraag, of de' Romeinsche juristen, gelijk 
VON SAVIONY 14) en PUCHTA meenen, in deze consensus reeds het 
element der innerlijke rechtsovertuiging (opinio necessitatis) hebben 
gelegd, een opvatting, die o. i. in de bronnen weinig steun vindt, 15) 

doch vragen ons liever af, op de wilsovereenstemming van wie de 
Romeinsche juristen de gelding van het gewoonterecht terugvoerden. 

Wanneer wij op deze vraag een antwoord in de bronnen zoeken, 
treft ons een merkwaardig gebrek aan juridische scherpte. Nu eens 
wordt de overeenstemmende wil van alle individuen als vormer van 
het gewoonterecht genoemd, dan weder wordt de indruk gevestigd, 
alsof het op een verbandswil teruggaat. 

Zoo grondt de bekende jurist SALVIUS JULIANUS, tijdgenoot van 
keizer HADRIANUS, de verbindbaarheid van het gewoonterecht eerst 
op de overweging, dat het geen onderscheid kan maken, of het volk 
zijn wil uitdrukkelijk door stemming in de comitia, dan wel zijdelings 
door zijn practische gedragingen verklaart, doch hij trekt daaruit de 
conclusie, dat de wetten niet slechts door de uitdrukkelijke wils
verklaring van den wetgever, doch ook door stilzwijgende wils
overeenstemming van allen door desuetudo (d.w.z. het practisch in 
onbruik geraken) hun gelding kunnen verliezen 16). 

Hier vinden wij m. a. w. naast elkander het verbandsbegrip "po
pulus" en de opvatting als zou het gewoonterecht op een stilzwijgend 
verdrag van alle individuen onderling berusten. 
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BRIE geeft in zijn bekend historisch werk over het gewoonterecht 
voor deze onhelderheid deze verklaring, dat de romeinsche juristen 
in 't algemeen in de theorie der rechtspersoonlijkheid niet tot een 
principieele scheiding tusschen eenheid en veelheid gekomen zijn en 
dientengevolge de uiting van een verbandswil in de wetgeving ver
warden met de contractueele vereeniging van meerdere individueele 
willen 17). 

Doch een dergelijke verklaring raakt de "cardo quaestionis" een
voudig niet. Immers het gaat hier niet om de vraag of .de Romeinsche 
juristen zich een heldere voorstelling van het begrip rechtspersoonlijk
heid hebben gevormd, doch veeleer hierom, of zij inderdaad den po
pulus als wetgever en den populus als gewoonterecht-vormer vereen
zelvigden. 

Deze laatste vraag kan na EHRLlCH'S 18) sterk gedocumenteerde 
onderzoekingen in zake de Romeinsche rechtsbronnen, niet ~nders 
dan in ontkennenden zin worden beantwoord. 

De "populus" , die bij stemming in de comitia zijn wil in de wet
geving verklaart, is staatsorgaan; de "populus" echter, die door de 
Romeinsche juristen overwegend als vormer van het gewoonterecht 
wordt aangeduid, is niet staatsorgaan. 

Het gewoonterecht heeft toch in de bronnen van den klassieken 
tijd overwegend betrekking op het ius' civile 19), als kern van het 
privaatrecht 20) en dit ius civile is als juristenrecht, althans vóór 
Augustus zeker niet als van statelijken oorsprong en gelding be
schouwd 21). M.a.w., wanneer de Romeinsche juristen de gelding van het 
gewoonterecht op een "consensus populi" terugvoeren, dan openbaart 
zich daarin de verlegenheid hunner gewoonterechtstheorie, voorzoover 
men van zulk een "theorie" bij hen mag spreken 22). Er werden 
geen consequenties uit getrokken. vi ant inderdaad, naast de "con
sensus populi" vindt men in de bronnen 23) als gelijkwaardigen 
geldingsgrond van het gewoonterecht de "consensus utentium", d.w.z. 
de stilzwijgende wilsovereenstemming van de niet nader aangeduide 
practische rechtsvormers vermeld. 

Het is het competente rechtsvormingsorgaan, dat in de consensus
leer der Romeinsche juristen alle preciseering mist en wij zullen later' 
zien, hoe ook de moderne theorieën, welke het gewoonterecht als 
rechtsbron naast andere vermelden, er niet in geslaagd zijn deze leemte 
in de Romeinschrechtelijke opvatting op bevredigende wijze aan te 
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doch vragen ons liever af, op de wilsovereenstemming van wie de 
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Wanneer wij op deze vraag een antwoord in de bronnen zoeken, 
treft ons een merkwaardig gebrek aan juridische scherpte. Nu eens 
wordt de overeenstemmende wil van alle individuen als vormer van 
het gewoonterecht genoemd, dan weder wordt de indruk gevestigd, 
alsof het op een verbandswil teruggaat. 

Zoo grondt de bekende jurist SALVIUS JULIANUS, tijdgenoot van 
keizer HADRIANUS, de verbindbaarheid van het gewoonterecht eerst 
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Hier vinden wij m. a. w. naast elkander het verbandsbegrip "po
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verdrag van alle individuen onderling berusten. 
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vullen, waardoor het gewoonterecht in de rechtsbronnentheorie een 
waar asylum ignorantiae is gebleven. 

Weliswaar wordt het gewoonterecht in de Romeinsche rechtsbronnen 
herhaaldelijk als gewoonte van civitas, provincia, somtijds ook van 
de stad (urbs) en een bepaalde streek (locus, regio) aangeduid, doch 
men vindt geen spoor van een onderzoek naar het karakter der niet
statelijke rechtsverbanden en maatschapskringen, als vormers van ge
woonterecht. De patricische gentes waren ongetwijfeld de vormers 
van het oudste, nog sterk sacraal getint gewoonterecht. Men kan daar
over het belangwekkend boek van PUSTEL DE COULANGES, La citée 
antique, raadplegen. 24) Het kunstmatig verbandsleven, waarover later, 
nam ongetwijfeld in den klassieken Romeinsehen tijd op verre na niet 
die fundamenteele plaats in als in de middeleeuwsche Germaansche 
rechtswereld, doch het natuurlijk verbandswezen speelde wel een 
hoogst belangrijke rol. Voor dit interne verbandsrecht konden echter 
de Romeinsche juristen, voor wie het niet statelijk recht culmineerde 
in de actie, de rechtsvordering, als zoodanig geen belangstelling 
koesteren. 

In elk geval waren de Romeinsche juristen er verre vandaan, de 
gelding van het vage gewoonterecht in juridischen zin 25) op de wet 
terug te voeren. 

Immers in zake de verhouding van wettenrecht en gewoonterecht 
golden vaste regelen, waaruit de gelijkwaardigheid van beide als 
rechtsbronnen, die ook overigens in ondubbelzinnigen vorm is erkend, 
zonneklaar blijkt. 

Deze regelen zijn de volgende: 
1. Wanneer de wet zweeg, gold hetgeen de gewoonte voorschreef. 
2. Een wet verkreeg door de gewoonte een bindende uitlegging. 
3. Het gewoonterecht kon een wet afschaffen. 
Deze laatste regel wordt in hare gelding eerst in den absolutis

tischen keizertijd ontkend, waartoe behoort de bekende I 2 C quae si 
longa consuetudo, welke van keizer Constantinus stamt. 

GIossatoren en post-glossatoren, die zich voor de taak gesteld 
zagen, de afwijkende gewoonterechten der Italiaansche steden tegen
over de bepalingen van het algemeen geldend geacht corpus juris te 
verdedigen 26), namen de klassieke Romeinsche theorie over de ver
houding van wettenrecht en gewoonterecht ten aanzien van de con
suetudines secundum et paeter legem over. Terwijl bij de vroegere 
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glossatoren in verband met de tegenstrijdigheid tusschen 1 32 § 1 Dig. 
de Iegib. en 1 2 C h. t. in het Corpus juris verdeeldheid heerschte over 
de gelding van consuetudines "contra legem", hebben de latere glossa
toren aan CONSTANTI]N'S uitspraak een dermate beperkte uitlegging 
gegeven, dat zij practisch veel van haar beteekenis verloor. Het 
kanoniek recht erkende, behoudens de afwijkende leer van het De
cretum Gratianum, de slechts aan eenige voorwaarden gebonden af
schaffen de kracht van het gewoonterecht tegenover de wet en ook de 
latere Romeinschrechtelijke wetenschap heeft niet geaarzeld de "ge
woonte" (inbegrepen de constante jurisprudentie) als zelfstandige 
rechtsbron naast de wet te erkennen, evenzeer als de vervormende en 

• afschaffen de kracht der gewoonte tegenover de wet. 
Intusschen bleef ontbreken een behoorlijke wetenschappelijke ont

leding van de "rechtsgewoonte" als rechtsbron, niettegenstaande de 
vaak zeer subtiele beschouwingen die men aan de bestaansvoorwaarden 
van het gewoonterecht en zijn verhouding tot de wet ging wijden. 

Wel valt bij de post-glossatoren, die het eerst een eigenlijke theorie 
in zake het gewoonterecht hebben opgesteld, een veel scherper· juri
dische kijk op het rechtsleven van hun tijd te bespeuren dan bij hun 
voorgangers, de glossatoren. Hun positie als overwegend practische 
juristen, die zich ten doel stelden, het Romeinsche recht aan de nieuwe 
rechtsbehoeften aan te passen, dwong hen reeds bijzondere aandacht 
te schenken aan de talrijke specifieke gewoonterechten, die in hun 
tijd naast het corpus iuris in de steden en landschappen van Italië 
en Frankrijk golden. Doch ook begonnen zij reeds rekening te houden 
met de gewoonterechten van niet-statelijke verbanden, die in de 
Middeleeuwsch-Germaansche rechtswereld, gelijk wij weten een zeer 
belangrijke plaats innamen. Zoo valt het op, dat, terwijl de glossa
toren, evenals de Romeinsche rechtsbronnen, naast de algemeene 
rechtsgewoonten slechts van speciale gewoonterechten van stammen 
en territoriale publiekrechtelijke rechtsverbanden (populos, terras, 
civitates, municipia, oppida, loca etc.) weten te verhalen, de groote 
jurist BARTOLUS 27) ook reeds aandacht schenkt aan de gewoonte
rechten der domkapittels, terwijl BALDUS 28) zelfs gelding toekent aan 
de gewoonterechten der afzonderlijke koopmans- en handwerkers
gilden binnen een stad! 

Doch de theorie der post-glossatoren sluit zich aan bij de Romein
sche consensus)eer, en de juridische verscherping, die zij aan het 
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begrip "consensus populi" gaven, bestond juist hierin, dat zij dit 
begrip in staatsrechtelijken zin gingen vatten. Dientengevolge erkende 
men zelfs het me~rderheidsbeginsel bij de vorming van het gewoonte
recht, leerde men, dat het niet aankWam op de toestemming van die 
leden van het volksverband, welke ook van de deelneming aan de 
wetgeving waren uitgesloten, ja begon zich reeds de meening baan 
te breken, dat de toestemming van het volk kon worden vervangen 
door die van de raden en de magistraten van het staatsverband. 
BARTOLUS merkt in een zijner glossen zelfs op, dat onder "populus" 
moeten worden verstaan "decuriones et aIii, qui re gunt civitatem". 29) 

Merkwaardig is, dat dezelfde BARTOLUS bij het vermelden van de 
gewoonterechten der domkapittels en dergelijke niet-statelijke ver
banden erkende, dat deze niet op een "consensus populi" konden 
worden teruggevoerd, en niet aarzelde, zijn doctrinaire definitie van 
het gewoonterecht, waarin de "volkstoestemming" een wezenlijke rol 
speelde, in verband hiermede weer prijs te geven! 

Reeds schijnt de glossator IRNERIUS, uitgaande van de theorie, dat het 
volk zijn wetgevende macht op den keizer van het Heilige Roomsche 
Rijk had overgedragen, de stelling verdedigd te hebben, dat de auto
riteit van het gewoonterecht op een stilzwijgende toestemming van 

den keizer berust 30) . 

Onder de post-glossatoren hebben PETRUS DE BELLAPERTICA en 
ALBERICUS DE RosATE ongetwijfeld deze theorie gehuldigd 31). 

Een parallelle wending van de consensusleer ontmoeten wij bij de 
kanonisten, waar zij voor de gelding van een aan het geschreven recht 
derogeerend gewoonterecht de stilzwijgende of uitdrukkelijke toe
stemming van den paus gaan eischen. 

Doch dan moet tevens worden erkend, dat de kanonieke theorie, 
niet in 't minst op 't voetspoor van THOMAS VAN AQUINO'S 32) wijs
geerige theorie in zake de ratio van het recht, veel heeft gedaan om 
het van het statelijk recht fundamenteel verschillend interne verband
recht der kerk in 't licht te stellen, waar zij voor dit onderscheid zich 
op de bestemming der verbanden beroept. 

Zoo zoeken ANTONIUS A BUTRIO, en PANORMITANUS het doel van 
het wereldlijk recht in het algemeen welzijn (bonum publicum), daar
entegen dat van het goddelijk en kanoniek recht in: het zieleheil 
(felicitas animae) en willen daarna de rationaliteit (haar niet strij den 
met ius naturaIe, ius divinum (ratio iuris) en het welzijn der zielen 
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of der kerk (ratio utilitatis» der consuetudines als wezenlijke factor 
beoordeel en. 

Op dit bijzonder karakter van het canoniek recht voerden de kano
nisten ook het in afwijking van het Romeinsche recht vereischte eener 
legitima praescriptio (een tij dsverloop van 40 jaren) voor het dero
gatoir gewoonterecht terug. 

Zoo schrijft PANORMITANUS, (Nicolas de Tedeschis), een beroemd 
canonist uit de XVe eeuw, dat in het wereldlijk recht de leeken van 
den keizer de bevoegdheid hebben gekregen om zelfs tegen de wet 
van den souverein recht te vormen (I. 9 omnes populi Dig. de justitia 
et jure I, 1). Doch in het kanoniek recht is het aan de geestelijken 
niet geoorloofd rechtsregelingen te maken in strijd met de canons. 
Daarom is hier voor derogatoir gewoonterecht een praescriptio ver
eischt, die eigenlijk niet op de rechtsgewoonte, maar op de pauselijke 
wet betrekking heeft. De wet moet verjaard zijn, zal zich een tegen
strijdige gewoonte rechtsgeldig kunnen vormen 33). 

De staatsabsolutistische omwending in de Romeinsche consensusleer 
werd uiteraard sterk bevorderd door het opkomen van de absolute 
monarchie in den beginnenden modernen tijd, een proces, dat wel het 
eerst in Frankrijk tot afsluiting is gekomen. De honderdjarige oorlog 
had hier krachtig bijgedragen tot de verwezenlijking van Frankrijk's 
staatkundige en nationale eenheid. Zonder strijd hadden de vorsten 
reeds tijdens den oorlog de standen (états generaux) teruggedrongen 
en in den strijd om terugwinning der door het leenstelsel verbrokkelde 
souvereiniteitsrechten, bleven zij niet slechts overwinnaar, maar wisten 
zij zelfs, sinds de pragmatieke sanctie van 1438 de Fransche kerken 
aan hun macht te onderwerpen 34) . 

Zij braken de macht van het Parijzer Parlement, het trotsche 
centrale gerechtshof van de "noblesse de robe", dat zich de bevoegd
heid had toegekend de koninklijke ordonnantiën op hare rechtsgeldig
heid te toetsen, en zoo scheen alle rechtsvorming van hun souvereinen 
wil afhankelijk terwijl anderzijds Ulpianus' bekende spreuk "Princeps 
legibus solutus est", de vorstelijke wetgever is zelf niet aan de wet 
onderworpen, hier hare volmaakte verwezenlijking scheen te vinden 35). 
Zoo werd reeds in 1492 van officieel ambtelijke zijde verkondigd, dat 
de vorstelijke souvereiniteit zich ook over de gewoonterechten uitstrekt: 
"Consuetudines populorum non possunt astringere principem".36) 
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Daarbij kwam van de zijde der humanistische natuurrechtsleer een 
krachtig en steun voor de gedachte, dat alle rechtsvorming hare gelding 

van het souvereine staatshoofd-wetgever moet afleiden. 
Gemeenzaam nam deze abstracte, naar mathematische methode te 

werk gaande natuurrechtsleer, haar uitgangspunt in een geconstru
eerden natuurstaat, waarin de individuen zonder eenig rechtsverband 
naast elkander staan. Door middel van de bekende verdragsconstructie, 
liet men dan die individuen alzijdig in het staatsverband opgaan, en 
alle positief recht uit den wil van het souvereine staatshoofd ont
springen, zonder anderen natuurrechtelijken grondslag, dan het afge
trokken, formeeIe beginsel: pacta sunt servanda: het verdrag, waarbij 
de individuen al hun recht op het souvereine staatshoofd hebben over
gedragen, moet tot eiken prijs gehouden worden. 

Wij hebben in dit tijdschrift bij de analyse van HOBBES' natuur
rechtsleer in 't licht der wetsidee gezien, hoe dit staatsabsolutistisch 
natuurrecht regelrecht in een positivisme uitmondde, dat zelfs den 
meest vergaanden willekeur van den souverein legitimeerde. Daar in 
den wil van den souverein-wetgever alle bijzondere willen vereenigd 

zijn, kan de souverein geen onrecht doen. Immers: Volenti non fit 
iniura: Niemand kan met zijn wil onrecht geschieden! 

Voeg bij dit alles den enormen invloed van de idee der staatsraison 
sedert de Renaissance, met haar herleving van de antiek-heidensche 
staatsgedachte, welke alle levenssferen in de staatsgemeenschap laat 
opgaan, en den staat vergoddelijkt 37), en ge kunt u een denkbeeld 
vormen van de kracht, waarmede de staats-absolutische rechtsbronnen
theorie zich kon geldend maken. 

Het was in wezen de humanistische natuurrechtsleer, die de dwaal
leer in zake de statelijkheid van alle positieve recht en de opvatting 
van de wet als geldingsbron van alle stellig recht tot gemeengoed 
gemaakt heeft. 

Reeds HUGO DE GROOT maakt alle "gewoonterecht" afhankelijk 
van den wil van den souverein 38), gelijk hij de gelding van alle 
positief recht natuurrechtelijk terugvoert op het oorspronkelijk verdrag, 
waarbij de burgers zich tot een staatsgemeenschap vereenigden en 
zich aan een souverein bij verdrag ingesteld gezag onderwierpen. 

THOMAS HOBBES noemt de wet de eenige stellige regel van recht 
en onrecht. Wat niet tegen een wetsbepaling strijdt, kan niet voor 
onrecht worden gehouden. En niemand heeft het recht wetten te stellen 
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dan de staat, wijl wij alleen aan den staat gehoorzaamheid verschul
digd zijn. 

In den scherpsten vorm spreekt hij het in zijn Leviathan uit, dat 
de "costumen". geheel haar rechtsgeldigheid aan den wil van den 
souvereinen wetgever ontleenen. 

Hij wijst er op, dat vele rechtsgewoonten in strijd zijn met de rede. 
De rechtsgeleerden van zijn tijd lieten slechts "rechte" in de rede ' 
gegronde gewoonten gelden. Welnu: het oordeel over de redelijkheid 
der costumen, komt alleen toe aan den wetgever, als souverein hoofd 
der staatsgemeenschap. 39) 

PUFENDORFF, in menig opzicht meer van Hobbes, dan Grotius 
afhankelijk, laat het geheele burgerlijk recht opgaan in het complex 
van wetten, die hij naar hun gezag omschrijft als regelen voor de 
statelijke rechtspraak 40). Geheel in overeenstemming met zijn 
Britschen leermeester loochent hij zelfs 't bestaan van een stellig 
volkenrecht, wijl het niet in den wil van een souverein is gegrond-. 
Een staat, die een in natuurrechtelijk opzicht rechtvaardigen oorlog 
voert, mag alle zgn. volkenrechtelijk gewoonterecht met voeten treden. 
Het kan hem Juridisch nimmer binden. 41) 

Reeds in de 17e eeuw eischen sommige natuurrechtsleeraars de 
codificatie van alle positief recht door den statelijken wetgever. 
HOBBES met name voert er het pleit voor. De wet is de eenige vorm, 
welke de souvereine rede kan erkennen, voor het vormen van positief 
recht. Want er is geen stellig recht buiten den staat en de wetgever 
als souverein i's het ware orgaan der rede, waardoor de natuurrechte
lijke constructies in positief recht kunnen worden omgezet! Reeds 
CONRING, LEIBNIZ en THOMASlUS stellen voor Duitschland den natuur
rechtelijken eisch van codificatie van het burgerlijk recht 42). In den 
tijd der verlichting wordt de roep om codificatie algemeen. 

Het was de codificatie-gedachte in haar typisch humanistisch
rationalistischen vorm, gedragen door de naieve beschouwing van de 
mogelijkheid eener volmaakte wetgeving, die alle andere rechtsvorming 
overbodig maakt. 

De codificatie.-gedachte in den zin, waarin ze door JEREMIAS 
BENTHAM 43) werd verdedigd, waarbij eenvoudig met het buiten;.. 
wettelijk recht "tabuIa rasa" zou worden gemaakt! 

Hier staan we voor een beschouwing van de rechtsbronnen, die 
het "gewoonterecht" zelfs niet meer als afgeleide rechtsbron wil doen 
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gelden, een beschouwing, die straks haar weerslag vindt in de codi
~icaties van de verlichte vorsten, die zich beijverden de nieuwe theorieën 
bij hun wetgevenden arbeid toe te passen. Het klinkt voor het modern 
bewustzijn waarlijk als een parodie, wanneer we in het Josefinische 
wetboek van 1 November 1786 elk gewoonterecht als een "strafbares 
Beginnen" zien gequalificeerd (Liber I, par. 24). 

De opvatting van de almacht van den wetgever in de rechtsvorming 
moest uiteraard ook de interpretatie van de wet aan den wil van den 
souverein onderwerpen. 

Reeds bij CHRISTIAN WOLFF kan men lezen, dat het recht, om de 
wetten uit te leggen tot de onverbrekelijke souvereiniteitsrechten be
hoort, zoodat bij twijfel in zake de beteekenis van de wettelijke be
palingen uitkomst bij den souverein gevraagd moet worden. 44) 

Tweeërlei zeer belangrijke invloed op de rechtsvorming meende 
men op deze wijze te kunnen fnuiken: die van den rechter, die de wet 
heeft toe te passen en die van de practische en theoretische juristen. 

Dat de rechtspraak inderdaad recht vormt, was practisch tot nu 
toe algemeen erkend. Niet slechts de constante jurisprudentie, de zgn. 
"rechtliche Praxis" was bij de sterke differentieering en onzekerheid 
in den rechtstoestand een onmisbare rechtsvorm er geweest, maar de 
hoven, waarin de in het Romeinsche recht geschoolde juristen den 
toon aangaven, traden in hun zgn. "arrêts de réglements" veelszins 
zelve als wetgever op en decreteerden, dat overeenkomstig hun 
beslissing voortaan recht gedaan zou worden. De autoriteit van de 
"communis opinio doctorum", de op den voorgrond tredende rechts
geleerden, was algemeen erkend. Hier te lande beriep men zich in 
processen op de opvatting der groote juristen, Huig de Groot voorop, 
als op de geschreven wetten! 

Telwijl nu onder den machtigen invloed van RouSSEAU's "Du 
contrat social" het recht van almacht!ge wetgeving als een onver
vreemdbaar majesteitsrecht van het souvereine volk werd gepredikt, 
had een uit een geheel andere bron gesproten theorie, de beroemde 
trias-politica-leer van DE MONTESQUIEU den strijd ingezet tegen de 
rechtsvorming langs den weg der rechtspraak. Gericht tegen de mis
standen welke onder de absolute monarchie in de Fransche admini
stratie en rechtspraak, met name op 't gebied der strafrechtspraak, 
waren ingedrongen, wilde deze theorie scherpe scheiding van de wet
gevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. 
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En van deze drie machten zou de rechtspraak slechts de spreekbuis 
van de wet mogen zijn: "Des trois puissances dont nous avons parlé, 
celle de juger est en quelque façon nuIle".45) 

(Mais) les juges de Ia nation ne sont, comme nous avons dit, que 
Ia bouche qui prononie les paroles de Ia loi; des êtres inanimés qui 
n'en peuvent modérer ni Ia force ni Ia rigueur". 46) 

Deze leer, die de rechtszekerheid zoo in alle opzichten scheen te 
waarborgen, eischte het zgn. "référé legislatif'. In gevallen waarin de 
wet onduidelijk zou zijn, of leemten mocht bevatten, zou bindende 
informatie bij den wetgever moeten worden ingewonnen. 

In dezen vorm ging, zij 't al onafhankelijk van de trias-politica theorie, 
de leer van de afhankelijkheid van den rechter over in het Preusisch 
Landrecht van 1794 (Einleitung § 50), dat ook het' beroep op de 
opvatting van rechtsgeleerden en vroegere rechterlijke beslissingen in 
de rechtspraak uitsloot (Einleitung § 6), en werd ze straks, de natuur
rechtelijke leer getrouw, in haar scherpsten vorm toegepast in de wet
geving der Fransche revolutie. De instelling van een cassatiehof bij 
de wet van 27 Nov.-l Dec. 1790, dat eigenlijk buiten de rechtelijke 
macht staande, geheel afhankelijk zou zijn en geregeld zou worden 
door het wetgevend lichaam, "seul et véritable interprète de Ia loi", 
gepaard met de invoering van een "référé législatif obligatoire" (art. 
21 al. 2), voor 't geval de lagere rechter zich niet naar de meening van 
het cassatiehof wilde voegen, was geheel een uitvloeisel van die leer. 

Dat in de Fransche code civiI deze staatsabsolutistische denkbeelden 
niet zijn overgegaan, is niet het minst te danken aan het ruime juridisch 
inzicht van hare ontwerpers, PORTALIS voorop, die ondanks feIlen 
tegenstand van de revolutionaire dogmatici, het inzicht in de nood
wendige gebrekkigheid van een wetboek wisten te doen zegevieren, 
die de Fransche codificatie wisten te behoeden voor het opnemen van 
dwaze bepalingen als onze artikelen 3 en 5 wet A. 8., waardoor men 
eens en voorgoed de zelfstandige niet-statelijke rechtsvorming zou 
buitensluiten en het zgn. gewoonterecht aan de souvereiniteit van den 
wetgever onderwerpen, en die, met volledige verwerping van den ge
dachtengang, welke aan de invoering van het "référé législatif" ten 
grondslag lag, het beroemde art. 4 zijn plaats in de Fransche code 
wisten te verzekeren, dat door zijn verbod van rechtsweigering den 
rechter tot rechtsvorming legitimeert bij stilzwijgen van de wet. Doch 
de geestesrichting, welke bij het tot stand komen onzer Nederlandsche 
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codificatie heeft voorgezeten, was inderdaad geheel van de natuur
rechtelijke opvatting van de almacht van den wetgever, en de vereen
zelviging van recht en wet, doortrokken en het mag inderdaad curieus 
worden genoemd, dat onze wet A. B., in art. 13 de bepaling van 
art. 4 der Code civil overnam, die toch in haar stelsel geenszins paste I 

Wij willen de ontwikkeling van deze denkbeelden in de parlemen
taire beraadslagingen en in de wetgeving zelve hier niet verder ver
volgen .. Ze is reeds zoo vaak uiteengezet, dat het weinig zin kan 
hebben, deze bekende zaken hier nog eens te herhalen. 47) 

Voor ons doel was het voldoende, den historischen oorsprong der 
staatsabsolutische bronnentheorie, die straks in den vorn~ van de 
naief-positivistische en de zgn. kritisch-positivistische theorieën zou 
herleven, in enkele scherpe trekken te hebben aangetoond. 

Die oorsprong ligt in het humanistisch rationalisme met zijn naar 
mathematische methode construeerende individualistische theorieën 
van staat en maatschappij. 

Een rationalisme, dat, gelijk ik in een ander verband uitvoerig heb 
aangetoond, is gegrond in een type der humanistische wetsidee, waarin 
het mathematisch wetenschapsideaal met zijn alle zin-grenzen ver
flauwend continuiteitsbeginsel nog onbetwist den voorrang heeft. 

De transcendente oorsprong van het recht is hier de rede in den 
zin van het souvereine, mathematisch denken. De formeele geldings
bron van het stellig recht kan geen andere zijn dan de wil van den 
staatssouverein-wetgever, natuurrechteIijk gerechtvaardigd door het 
formalistisch beginsel: verdragen moeten gehouden worden, wijl het 
mathematisch denken, uitgaande van het geïsoleerde individu in een 
denkbeeldigen natuurstaat, slechts in een alle zelfstandige rechtssferen 
in zich opzuigende staatsconstructie tot een logische eenheid kan 
geraken. 

Wanneer HOBBES 48) en op zijn voetspoor ROUSSEAU 49) alle 
tusschengeledingen tusschen het individu en den staat willen vernie
tigen en zelfs een redelijken staatsgodsdienst eischen onder de souve-

. reiniteit van den wetgever, een ideaal, dat de Fransche revolutie zou 
verwezenlijken, dan heeft men daarin maar niet zonder meer een min 
of meer burleske herleving van de antieke Platonische staats idee te 
zien, maar een innerlijke consequentie van het continuiteitsbeginsel 
der humanistische wetsidee in haar rationalistisch type, een beginsel, 
dat de "souvereiniteit in eigen kring" als onredelijk moet verwerpen. 
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Kritiek op de staatsabsolutistische bronnentheorie in haar natuur
rechtelijke gedaante. 

Onze kritiek op de staatsabsolutistische bronnentheorie in haar 
bovenomschreven natuurrechtelijk karakter kan kort zijn. 

Te waardeeren valt in haar althans, dat zij wijsgeerig rekenschap 
wil geven van de functie der wet als eenige geldingsbron van het 
stellig recht en niet, gelijk haar naief-positivistische uitlooper, die 
wijsgeerige rekenschap overbodig acht. Zij heeft althans het stellig 
recht tot probleem gemaakt. 

Intusschen lijdt deze theorie aan tweeërlei vitium originis, waardoor 
zij voor de rechtswetenschap onhoudbaar is en het eigenlijk probleem 
van de bronnen van het recht eenvoudig niet raakt. 

In de eerste plaats is hare methode de abstract-mathematische; 
ze wil het recht als een afgetrokken grootheid buiten verband met 
zijn substraatskringen naar mathematische methode construeeren. 
Vandaar haar uitgaan van het geïsoleerd individu. 

Het probleem van het stellig recht en zijn gelding kan echter op 
deze wijze niet worden gesteld. 

Het stellig recht bestaat eenvoudig niet buiten het levensverband 
met zijn historische, sociale en verdere substraatskringen. Dit levens
verband maakt juist de kern van het probleem uit en maakt het zoo 
uitermate ingewikkeld. . 

De natuurrechtelijke geldingsgrond, welke de humanistische natuur
rechtsleer aan /let positieve recht geeft, t. w. het pacta su nt servanda, 
(verdragen moeten gehouden worden) is een volmaakt onhoudbare, 
wijl innerlijk tegenstrijdige. Dit beginsel.in zijn zin-Iooze afgetrokken
heiddogmatisch vooropgesteld, kan door geen enkele stellige rechts
orde worden aanvaard. Immers het sanctioneert als zoodanig ook het 
verdrag, om revolutie te maken, dus om de stellige rechtsorde omver 
te werpen. Hoe kan het dan de basis der stellige rechtsorde vormen? 

Het beginsel ontbeert den onmisbaren rechtszin. Ware rechts
beginselen (anders dan logicistische begrippen) zijn niet formeel, 
maar materieel van karakter, hetgeen, gelijk wij later zullen zien, de 
formeele gebondenheid van een deel van het stellig recht geenszins. 
uitsluit. Het is volkomen juist, dat de humanistische natuurrechts
leer de gelding van het stellig recht op het geconstrueerd verdrag 
doet steunen, waarbij de staat zou zijn ingesteld, en eerst heeft 
trachten aan te toon en, dat de staat zelve door het natuurrecht 
A. St. 3-m. IV 3 
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(bij Hobbes de natuurwet) gevorderd wordt. Dit is echter geen 
bewijs tegen de volstrekt formalistische opvatting van het "pacta 
sunt servanda". Immers als deze natuurrechtsleer het "pacta sunt 
servanda" niet strikt formeel had opgevat, zou dit door het mathe
matisch denken geformuleerd principe nimmer dienst hebben kunnen 
doen, om de wet als formeele geldingsbron van alle positief recht te 
proclameeren. Het "pacta su nt servanda" moest den overheidswil als 
zoodanig legitimeeren, onafhankelijk van zijn materieelen inhoud, 
waarbij het natuurrecht naar zijn strict verplichtende zijde hoogstens 
als negatieve grens voor dezen willekeur wordt geponeerd, gelijk het 
anderzijds in den ruimsten zin als aanvullende rechtsbron wordt 
aanvaard. Dit brengt de innerlijke antinomie tusschen natuurrecht 
en stellig recht in de humanistische natuurrechtsleer, een antinomie, 
welke ik bij de kritische uiteenzetting van GROTlUS' en HOBBES' 
stelsels in dit tijdschrift uitvoerig heb besproken. Een wezenlijk 
rechtsbeginsel kan nimmer tot sanctioneering van de positivistische 
wilsleer voeren. Het verdrag is als zoodanig niets dan een subjec
tieve vorm, waarin rechtsbeginselen kunnen worden gepositiveerd 
tot stellig recht. Men kan echter nimmer dien subjectieven vorm 
( de wilsovereenstemming der partij en) vereenzelvigen met zij n 
objectieven inhoud en dien vorm zelve als schepper van het stellig 
recht kwalificeeren. En toch, dit laatste doet de humanistische natuur
rechtsleer met haar pseudo-beginsel: verdragen binden partijen. Zoo
dra men ter beperking van dit formalistisch rede-beginsel zou toe
voegen de clausule: "voor zoover zij niet strijden met de openbare 
orde of de goede zeden", of "met de overige natuurrechtsbeginselen" , 
kan het "pacta sunt servanda" reeds geen dienst meer doen, om de 
wet als zoodanig als stellig recht te legitimeeren. Immers dan geeft 
men reeds toe, dat 't enkele feit, dat een bepaling in de wet staat 
nog geen grond is, om haar voor stellig recht uit te geven. Even 
ondeugdeljjk als het formalistisch "pacta sunt servanda" is het (zelfs 
nog door den kritischen KANT aanvaarde) beginsel: volenti non fit 
iniuria, waardoor men de rechtmatigheid van allen wetgeverswillekeur 
wilde construeeren. Dit principe is gegrond in de wilsleer, die het 
recht overlevert aan den willekeur van zijn subjecten en daarmede 
het wetskarakter van het recht als noodwendige normeering van den 
subjectieven willekeur, ondergraaft. Het probleem van den normatieven 
rechtswil, is door deze wils leer zelfs niet gesteld. Zoodra, gelijk bij 
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ROUSSEAU en KANT, het probleem van den normatief gedachten 
"algemeenen wil" (volonté genérale contra de volonté de tous) wordt 
opgeworpen, openbaart zich de noodwendige antinomie tusschen het 
humanistisch natuurrecht en zijn formalistische en subjectivistische 
baseering van het stellig recht in den wil der verdragsluitenden. 

Het tweede grondgebrek dezer bronnentheorie is een onmiddellijk 
uitvloeisel harer foutieve abstraheerende methode. Men vindt bij haar 
zelfs geen spoor van een kosmologisch onderzoek naar de ingewikkelde 
structuur van het rechtsleven, naar de structuur en het karakter der 
zeer gedifferentieerde verbanden, die ieder hun eigen functie in het 
rechtsleven vervullen. Wat men gewoonlijk de natuurrechtelijke "So
ziallehre" noemt (zie GIERKE, Johannes Althusius, 3e Aufl. 1913 S. 
103 fig.) kan toch waarlijk als zoodanig niet worden aangediend. 

PUFENDORFF, onder wiens invloed zich deze sociale theorie zich 
met name zou hebben gevormd, geeft een uiterst armelijk uitziende 
beschouwing over de "societates", die hij met de "personae morales 
compositae" gelijk stelt, onderscheidt ze in publieke en private en 
somt onder de laatste op de familie en de corpora of communitates, 
zooals de koopmans- of handwerkersgilden. Een analyse dezer ver
banden acht hij overbodig, evenzeer als een gedetailleerde onder
scheiding van al zulke verbanden (zie De Jure naturae et gentium 
Liber I cap. I § XIII). 

WOLFF, bij wien de sociale theorie in het humanistisch natuurrecht 
wel het meest uitvoerig is ontwikkeld, toont zoo weinig begrip voor 
het wezen der verbanden, dat hij, trouwens geheel in de lijn der 
individualistisch-nationalistische theorie blijvend, het huwelijk als een 
"societas aequalis" beschouwt, waarin de rechten en verplichtingen 
uitsluitend op een overeenkomst berusten (Institutiones Juris Naturae 
ac Gentium § 866) en een afzonderlijke "societas paterna" naast de 
"societas conjugum" aanneemt. 

De geheeIe humanistische natuurrechtsleer gaat uit van de natuur
lijke gelijkheid van alle individuen, buiten den staat slechts maat
schapsbetrekkingen, berustend op een contract tusschen de als sub
stanties gedachte individuen en laat alle niet-statelijk verbandsgezag 
op delegatie van den staatssouverein berusten (zie GIERKE, Althusius 
3e Aufl. S. 241/2). En de staat zelve, wien als "societas inaequalis" 
met haar onderscheiding van gebieder en onderdanen, de onbeperkte 
souvereiniteit over de "societates aequales" toekomt, wordt naar de 
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heerschende beschouwing op een maatschappelijk en onderwerpings

verdrag teruggevoerd. 
Het verbandsbegrip is aan de humanistische natuurrechtsleer 

vreemd; en wij zullen later zien, hoe zij ook het wezen der maat
schapsverhoudingen niet gevat heeft, daar zij de structuur van den 
socialen wetskring met haar mathematische constructies eenvoudig 
niet benaderd heeft. Hoe zou zij dan de structuur van den rechtskring 

behoorlijk hebben kunnen ontleden? 
Met een naieve eenvoudigheid gaat deze theorie op haar doel 

los: het rechtsleven als een constructie van het mathematisch denken 
op te bouwen. Zij merkt nauwelijks, dat intusschen het voorwerp van 
haar ónderzoek haar onder de vingers is doorgeglipt ! 

B. De historische rechtsbronnentheorie. 
De eerste stoot tot een wetenschappelijke rechtsbronnentheorie, die 

het begrip "rechtsbron" in zin-samenhang met de substraatskringen 
van het recht heeft willen vatten en in dien zin een materieele theorie 
beteekent, is uitgegaan van de historische school, die na de ineen
storting der Fransche revolutie het pleit tegen de abstracte humanis
tische natuurrechtsleer opnam. Eenerzijds moest de wending, welke 
zij aan de leer der rechtsbronnen gaf, in scherp conflict komen met 
de staatsabsolutistische rechtsopvatting, doch anderzijds heeft zij, 
gelijk wij nader zullen zien, met name onder PUCHTA'S invloed, toch 
ook weder de bedoelde rechtsopvatting op niet onbelangrijke wijze 

in de hand gewerkt! 
Het heeft mij getroffen, hoeveel misverstand nog steeds in de gang-

bare uiteenzettingen der historische rechtsbronnentheorie bestaat en dat 
niettegenstaande het feit, dat deze theorie reeds zoo vaak het voorwerp 
van kritisch onderzoek geweest is. Te verwonderen valt dit overigens 
niet, wanneer men bedenkt, dat over de beteekenis der historische 
school, met name over de geesteshistorische beteekenis van haar vader 
FRIEDRICH eARL VON SAVIGNY zooveel verschil van meening heerscht. 50) 

Ook het jongste, mij bekende, uitvoerig en zeer serieus werk over 
de theorie der rechtsbronnen, dat van ALf Ross vervalt in de heer
schende misvatting, VON SAVIGNY'S theorie, welker eigen karakter 
tegenover PUCHTA'S opvatting hij overigens scherp gezien heeft, op 
het zoo essentieele stuk van de opvatting der rechtswetenschap als 
rechtsbron, toch weer met die van zijn leerling PUCHTA te vereen-
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zelvigen 51). Ook wordt aan de tegenstelling tusschen de zgn. Roma
nistische en de Germanistische bronnentheorie niet voldoende aandacht 
geschonken. Reden te over, om de historische theorie, die zulk een 
diepgaanden invloed het:ft geoefend, aan een zelfstandig onderzoek 
te onderwerpen. 

a. De Romanistische richting. 
Men zal allereerst een onderscheiding moeten maken tusschen de 

theorieën der Romanistische en der Germanistische richting. Reeds in 
zijn Vom Berut unserer Zeil tür Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 
( 1814), gericht tegen de met name door Prof. THIBAUT verdedigde 
codificatiegedachte, heeft de vader der historische school VON SAVIGNY 
de grondslagen voor de historische rechtsbronnentheorie gelegd, welke 
theorie later in het beroemde werk van Prof. GEORG FRIEDRICH PUCHTA, 
Das Gewohnheitsrecht (DI. I, 1828, DI. I, 1837) op een typische wijze 
is uitgewerkt. Juist deze uitwerking, gepaard met een logicistische 
rechtsbeschouwing, waarin het standpunt van het Romeinsche recht 
als het in logisch opzicht alleen mogelijke wordt voorgesteld, (een 
logicisme, dat vooral in PUCHTA'S beroemd Lehrbuch der Pandekten 
tot uitdrukking komt) zou dan de naaste oorzaak worden voor de 
bekende "Germanistische Ansturm", waardoor de breuk tusschen de 
romanistische en germanistische richtingen in de historische school 
werd bezegeld. VON SAVIGNY zelf heeft in het eerste deel van zijn 
hoofdwerk, System des heutigen römischen Rechts (1840), dat over
wegend aan de bronnen van het stellig recht is gewijd, PUCHTA'S be
schouwingen op verschillende punten gevolgd, doch - en dit wordt 
gewoonlijk over 't hoofd gezien - is op essentieele punten een van 
PUCHTA afwijkend standpunt blijven innemen .. 

De historische rechtsbronnentheorie rust ondanks alle antagonisme 
in de onderscheiden richtingen op een gemeenzame rechtsbeschouwing, 
welke op klassieke wijze door FRIEDRICH eARL VON SAVIGNY {1779-
1861) is geformuleerd, eerst in het programschrift "V om Beruf unserer 
Zeit", dan in nog scherper vorm in zijn inleidingsartikel in het in 
1814 door hem in samenwerking met EICHHORN en GÖSCHEN gestichte 
"Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft" getiteld "Ueber 
den Zweck dieser Zeitschrift". 

Typeerend voor deze rechtsbeschouwing is, dat zij de historische 
ontwikkeling als een immanente wetmatigheid van het recht zelve vat, 
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daarbij uitgaande van haar eigenaardige stelling, dat het recht een 
organische, aanvankelijk onbewuste schepping is van den volks
geest 52), die zich in historische continuïteit ontwikkelt. 

Volgens VON SAVIGNY heeft alle recht, evenals de taal een bepaald 
karakter, dat aan een volk eigen is. Taal ,zede en recht hebben geen 
afzonderlijk bestaan; het zijn slechts natuurlijke functies van eenzelfde 
volk, die in de natuur onafscheidelijk verbonden zijn en slechts voor 
onze beschouwing als bijzondere eigenschappen verschijnen. Wat ze 
tot een geheel verbindt, is de gemeenzame overtuiging des volks, het
zelfde gevoel van innerlijke noodwendigheid, dat alle gedachte aan 
toevallig en willekeurig ontstaan uitsluit. 

Deze organische samenhang van het recht met het wezen van het 
volkskarakter handhaaft zich ook in de verdere ontwikkeling en ook 
deze ontwikkeling staat onder dezelfde wet van innerlijke noodwendig
heid. Het recht groeit dus met het volk, ontwikkelt zich met het volk 
en sterft eindelijk af, wanneer het volk zijn eigen karakter verliest. 

Het gemeenzame volksbewustzijn (de "volksgeest", gelijk het later 
in de historische school zou heeten) is dus de ware bron des rechts. 

In de verdere ontwikkeling, bij stijgende kultuur, differentieeren 
zich alle functies van het volksleven hoe langs zoo meer en wat tot 
nu toe gemeenschappelijk geschiedde, valt nu als taak aan afzonder
lijke standen ten deel. 

Ook voor de rechtsontwikkeling vormt zich een speciale stand, de 
juristenstand. Het recht krijgt nu een wetenschappelijke ontwikkelings
richting en gelijk het te voren in het bewustzijn van het geheele volk 
leefde, zoo ontwikkelt het zich nu verder in het bewustzijn der juristen, 
die voortaan het volk in deze rechtsvormen de functie vertegenwoor
digen. "Das Daseyn des Rechts ist von nun an künstIicher und ver
wickelter, indem es ei~ doppeItes Leben hat, einmal als Theil des 
ganzen Volkslebens, was es zu seyn nicht aufhört, dann als besondere 
Wissenschaft in den Händen der Juristen. Aus dem Zusammenwerken 
dieses doppelten Lebensprincips erklären sich alle spätere Erschei
nungen und es ist nunmehr begeiflich, wie auch jenes ungeheure 
Detail ganz auf organische Weise, ohne eigentliche Willkühr und Ab
sicht entstehen konnte". 53) 

"Die Summe dieser Ansicht also ist, dasz alles Recht auf die Wei se 
éntsteht, welche der herrschende, nicht ganz passende, Sprachgebrauch 
als Ge w 0 h n hei t s ree h t bezeichnet, d. h. dasz es erst durch Sitte 
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und Volksglaube, dann durch jurisprudenz erzeugt wird, überall also 
durch innere, stillwirkende Kräfte, nicht durch die Willkühr eines 
Gesetzgebers". 54). 

In zijn bekend inleidingsartikel in het Zeitschrift für geschichtliche 
Rechtswissenschaft, Bnd I (1815), stelt VON SAVIGNY scherp tegen
over elkaar het onhistorisch rationalisme en de historische beschou
wing. Dit is de algemeene vraag: in welke verhouding staat het ver
leden tot het heden of het worden tot het zijn? En daarover leert het 
rationalisme, "dasz jedes ZeitaIter sein Dasein, seine Welt, frey und 
wilIkührlich selbst hervorbringe, gut und glücklich, oder schlecht und 
unglücklich, je nach dem Maasze seiner Einsicht und Kraft". 54) 

Daarentegen naar de historische beschouwing "giebt es kein voll
kommen einzelnes und abgesondertes menschliches Daseyn: vielmehr, 
was als einzeln angesehen werden kann, ist von einer anderen Seite 
betrachtet, Glied eines höheren Ganzen ... Ist aber dieses, so bringt 
nicht jedes ZeitaIter für sich, und willkührlich seine Welt hervor, 

. sondern es thut dieses in unauflöslicher Gemeinschaft mit der ganzen 
Vergangenheit. Dan also musz jedes Zeitalter etwas ge geb enen an
erkennen, welches jedoch nofhwendig und frey zugleich ist (ik cursi
veer); nothwendig, in so fern es nicht von der besonderen Willkühr 
der Gegenwart abhängig ist: frey, weil es eben so wenig von irgend 
einer fremden besonderen Willkühr (wie der Befehl des Hernn an 
seinen Sclaven) ausgegangen ist, sondern vielmehr hervorgebracht 
von der höheren Kultur des Volkes als eines stets werdenden, sich 
entwickelnden Ganzen". ' 

De historische ontwikkeling dringt zich met innerlijke noodwendig
heid op: "Es ist nicht etwa die Rede von einer Wahl zwischen Gutem 
und Schlechten, so dasz das Anerkennen eines Gegebenen gut, das 
Verwerfen desselben schlecht, aber gleichwohl möglich wäre. Viel
mehr ist das Verwerfen des Gegebenen der Strenge nach ganz un
möglich, es beherrscht uns unvermeidlich, und wir können uns nur 
darüber täuschen, nicht es ändern." 55) 

Dat in deze geheele rechts- en historiebeschouwing niets ligt van 
een natuurwetenschappelijk causale denkwijze, gelijk b.v. nog MANIGK 
aanneemt 56) moest eigenlijk voor ieder, die den wijsgeerigen geest 
van de kringen, waarin deze historische rechtsbeschouwing ingang 
vond, en het verband waarin zij staat tot den geest der romantiek -
kent, een vanzelf sprekende waarheid zijn. 
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Men heeft zwaar gedebatteerd over de vraag, of men VON SAVIGNY 

romanticus mag noemen. Men heeft gewezen op zijn nuchtere, zake

lijke instelling, tot uiting komen in zijn jeugdgeschrift over het bezits
recht en de eerste banden van zijn Geschichte des römischen Rechtes 
im Mitfelalter, een instelling, hemelsbreed verschillend van de roman
tische levenshouding met haar kultus van het gevoel 57). 

Maar de Duitsche romantiek is niet zulk een eenvoudig verschijnsel, 

dat men haar geesteshouding in zulk een enkele, uitwendige trek zou 
kunnen typeeren 58). 

Nieuwere onderzoekers hebben er op gewezen, dat de denker, die 

men vroeger als den specifiek "romantischen" wijsgeer beschouwde, 
SCHELLING, en van wien niet te betwisten valt, dat hij de specifiek 

"romantische" kategorieën geschapen en aan de romantische wereld

beschouwing de meest treffende uitdrukking gegeven heeft, wezenlijk 

gespeend was aan de romantische "Innerlichkeit" en eer een intellec
tualistische dan gevoelspersoonlij kheid was 59). 

Dat juist SCHELLING en niet, gelijk BRIE gemeend heeft, HEGEL een 

diepgaanden invloed op de rechtsbeschouwing der historische school 

Dat juist SCHELLING en niet, gelijk BRIE 59a ) gemeend heeft, de 

speculatief-rationalistische HEGEL een dieepgaanden invloed op de 

rechtsbeschouwing der historische school heeft geoefend, is wel in 

hooge mate waarschijnlijk; dat die invloed op het constructieve intellect 

der historische school, PUCHTA sterker is geweest dan op zijn leer
meester VON SAVIGNY zal ons nog in den vervolge blijken. 

Willen wij SCHELLING'S wijsbegeerte verstaan in het licht der in het 

immanentiestandpunt gewortelde humanistische wetsidee met haar 

onderling tegenstrijdige factoren van wetenschaps- en persoonlijk

heidsideaal, dan moet Schelling's ontwikkeling tot 1804 worden gezien 

als tweede etappe op den weg van het na-kantiaansche idealisme, dat 

bedoelde het door den grooten Koningsberger wijsgeer gestelde dua

lisme tusschen wetenschaps- en persoonlijkheidsideaal, natuurnood
wendigheid en vrijheid te overwinnen. 

De dualistische scheiding tusschen theoretische en practische rede bij 

Kant, waarin wetenschaps- en persoonlijkheidsideaal ieder hun eigen 

domein was toegewezen, en de begrenzing van de theoretische rede in 

Kant's systeem door de idee van het "Ding art sich", deed te kort aan 

de absoluutheid der "Vernunft". Zou een absolute eenheid tusschen 
natuurnoodwendigheid en vrijheid binnen het kader der humanistische 
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wetsidee worden verkregen, dan moest gebroken worden met een 
analytische denkwijze, die in erkenning van de logische grondwet der 
tegenspraak, tenslotte terugdeinst voor de antinomie, de logische tegen
strijdigheid. Om de absolute eenheid in den kosmos, de kosmische 
realiteit zelve als ontwikkeling van de absolute rede te verstaan, moest 
het wijsgeerig denken den weg der dialectiek gaan bewandelen, door 
de eindige begrensde antinomieën heendenken tot de absolute synthese, 
waarin de absolute identiteit van natuur en vrijheid wordt erkend, 
waarin de rede uit zijn dialectische ontwikkeling in de tegenstrijdig
heden in zich zelve terugkeert. 

Kant's statische, formalistische denkwijze, die de materie der er
varing in haar individualiteit overliet aan de irrationeele psychische 
"Empfindung" en als tegeninstantie dezer "Empfindung" het "Ding 
an sich" had gehandhaafd, kon tot dit absolute identiteitsstandpunt 
der rede niet voeren. 

Met het "Ding an sich" als grens voor de rede, moest radicaal 
worden gebroken, de kosmos in al zijn individueele ervaringsinhoud 
moest totaliter als zelfontwikkeling der rede worden verstaan. 

Nergens mochten meer grenzen aan de rede-ontwikkeling worden 
gesteld. Het continuïteits-principe van het mathematisch-humanistisch 
wetenschapsideaal met zijn tendenz over alle zin-grenzen der souve
reiniteit in eigen kring heen, de totaliteit der natuur als een wetmatig 
geheel van mechanische oorzaken en gevolgen te begrijpen, dat ten
slotte terwille van de souvereine persoonlijkheidsidee als irrationeel
religieuze grondinstelling der humanistische wetsidee weer zijn grenzen 
moest vinden in de individualiteit en de vrijheid, moest als moment 
worden opgenomen in de dialectische zelfontwikkeling der rede en 
daarmede worden opgeheven in de absolute autonomie en vrijheid der 
rede. FICHTE is de schepper dezer idealistische dialectische methode 
in zijn Wissenschaftslehre, SCHELLING voert haar door in zijn System 
des Transzendentalen Idealismus, HEGEL voleindigt en volmaakt haar 
in zijn Logik. 

De ontwikkeling van dit na-kantiaansche idealisme staat in eigen
aardige wisselwerking met den geest der Duitsche romantiek. Men 
kan evenmin zeggen, dat dit in hooge mate bontkleurig geestes
verschijnsel een product is van het genoemde idealisme, als omgekeerd. 
Maar het idealisme is door de romantiek heengegaan en wederzijdsche 
intensieve beïnvloeding is daarvan het gevolg geweest. 
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De Romantiek, die de eerste dertig jaren der vorige eeuw met haar 
karakteristieke levens- en wereldbeschouwing vervult, kan ondanks 
al haar talrijke nuanceeringen, in negatief opzicht worden gekarakte
riseerd als de afkeer van het rationalisme der Aufklärlng, en in positief 
opzicht als de enthousiaste liefde voor alle diepere gronden van natuur 
en leven, voor de individualiteit en de totaliteit van den kosmos, die 
door de begrippen en formules van het mathematisch denken der 
achter-liggende periode, nimmer schenen te kunnen worden gevat. 

De eigenlijk "phiIosophische" generatie der romantici in de periode 
der hoog-romantiek is door KANT'S kritische wijsbegeerte heengegaan 
en is tevens diep beïnvloed door GOETH~'S kunst en ideeënwereld, 
waarin de individualiteitsverheerlijking een centrale rol speelt. 

De dialectische denkwijze, het tusschen polaire tegenstellingen heen
en weer zweven, is typeerend voor heel deze geestesrichting, met haar 
drang, om boven de tegenstellingen van het analytisch denken de 
organische totaliteit in haar absoluutheid te schouwen. 

Niet langer de mathematische natuurwetenschap, maar de historie 
en de kunst worden het oriënteeringsbedied voor de romantische 
phiIosophie. De organische ontwikkeling in de geschiedenis wordt in 
de reeds door KANT aangewezen richting, als het kampveld tusschen 
natuurnoodwendigheid en vrijheid gezien, het ware schouwtooneel van 
de dialectische spanningen, waarin de absolute rede haar ontwikke
lingsgang maakt. 

Individualiteit en verband komen hier tot hoog er synthese in volk 
en natie. De volksgeest is individueel en boven-individueel tevens. Zij 
is nimmer als een c~mplex van natuurwetenschappelijk-causale fac
toren te vatten, maar als een hoogere synthese van nog onbewuste 
natuur en bewuste vrijheid. 

In ADAM MÜLLER'S organische staatsleer met haar karakteriseering 
van den staat als die "innige Verbindung ... des ges am ten inneren 
und äusseren Lebens einer Nation zu einem groszen, energischen, 
unendlich bewegten und lebendigen Ganzen", heeft deze romantische 
historische beschouwing haar meest typische toepassing op de staats
leer gevonden. 

Tegen het onhistorisch absolutisme der verlichtingswijsbegeerte met 
haar individualistische tegenstelling van een geconstrueerden natuur
staat en een burgerlijken staat stelt MÜLLER als een der eersten, nog 
vóór het optreden van de eigenlijke historische school, de historisch-
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relativistische denkwijze: Waar wij ook staan, staan wij in het midden 
der historische ontwikkeling, in "der Mitte der bürgerliche Lebens"; 
gelijk voor ons de geslachten zijn voorbijgegaan, zoo zal ook na ons 
de wereld haar loop voortzetten; en zoo blijft ons niets anders over, 
dan deze historische bepaaldheid van heel ons bestaan voor alles ook 
bij ons staatkundig denken en handelen in de rekening te stellen. 

Juist bij MÜLLER openbaart zich intusschen in sterke mate de invloed 
van de aan de antieke staatsidee georiënteerde staatsbeschouwing van 
SCHELLING in diens periode na 1801, waar hij den staat als het oer
en grondfactum van alle sociale leven verklaart en aan den staat een 
al-omvattend karakter toekent, dat zijn dialectische spanning met de 
door Müller anderzijds sterk op den voorgrond gestelde 60) vrijheid 
en individualiteit der enkelingen en corporaties, moeilijk kan ver
bergen. "Der Mensch ist nicht zu denken ausserhalb des Staats", 61 ) 

aldus Müller, en dit was inderdaad een scherpe reactie tegen het 
rationalistisch natuurrecht, maar tevens overspant hij zijn "staatsidee" 
tot het uiterste, door den staat als "Inbegriff des physischen und 
geistigen Lebens einer Menschenmasse", als "Tofalität der mensch
lichen Angelegenheiten, ihre Verbindung zu einem lebendigen 
Ganzen" 62) te kwalificeeren. Op typische wijze vindt men ook reeds 
bij Müller de begrippen "Geschichtlichkeit" en "Naturwüchsichkeit" 
in enge verbinding. 61 ) 

Het punt, waar Schelling's idealisme en de romantische historie
beschouwing, langs welke wegen dit ook geschied moge zijn, de 
rechtsopvatting der historische school hebben beïnvloed, moet gezocht 
worden in de typisch organologische grondtrek in de theorie van VON 
SAVIGNY en zijn volgelingen, in de min of meer dialectische vereeniging 
van natuurnoodwendigheid en vrijheid, in het den nadruk leggen op het 
onwillekeurige, onbewuste, "naturwüchsige" van het rechtsvormings
proces in zijn aanvang 63). 

Wij vinden dezen trek, in min of meer piëtistische accentueering 
terug bij FRIEDRICH JULIUS STAHL, waar hij de door hem voorgestane 
legitimistische historische opvatting van het recht stelt tegenover die 
van het abstracte natuur- en rederecht: " (Sondern) , was die Partei 
der Legitimität unter Recht versteht, ist das ÜBERKOMMENE RECHT, 
DAS NATURWÜCHSIG GESCHICHTLICH GEWORDENE RECHT, das ursprüng
Iich auf Herkommen und Gewohnheit, das auf einzelnen Gesetzen aus 
verschiedenen Zeiten ruht, also dessen erster Stamm und Fundament 
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nicht die Wirkung menschlicher Reflexion und menschlicher Einfüh
rung, sondern die Wirkung von Natur und Geschichte ist .... Sie 
erkennt die formell bindende Macht des Gesetzes an; aber sie schreibt 
dem Recht, auch wenn es nicht auf Gesetz, sondern auf Herkommen 
beruht, dasselbe Ansehn und noch höheren Werth zu (hier cursiveer 
ik), und DIE INNERE EHRFURCHT knüpft sie nicht an diese Form, den 
Einführungsakt, sondern an den inneren Gehalt des Rechts. Das Recht 
is ihr urn so heiliger, je mehr es sich vom Gesetze ABGELÖST hat und 
aus sich selbst gibt als ein Vorhandenes, bei dem. niemand mehr an 
.den Ursprung denkt." Zoo wordt de normatieve idee van de "leiding 
Gods" in de geschiedenis vereenzelvigd met het "buiten 's menschen 
toedoen" tot stand gekomene 64). 

Deze gehee1e beschouwing, waartegen de Calvinist reeds intuïtief, 
krachtens de geheele religieuze instelling zijner levens- eq wereld
beschouwing, bedenking moet voelen rijzen, is - Hf;T ZIJ HIER MET 
NADRUK GEZEGD - geenszins van ChristeIijken, doch van humanis
tisch-idealistischen huize en wij moeten het zeer betreuren, dat een 
Christelijk denker als STAHL op dit punt onder Schellingiaansch
romantische invloeden gekomen is, al valt zulks uit den typischen 
tijdgeest der restauratie en ook misschien uit de lichte ontvankelijkheid 
van zijn Lutheraansche levens- en wereldbeschouwing voor irrationa
listische invloeden min of meer te verstaan. 

Zoeken wij Schelling's idealistische historiebeschouwing in haar 
afhankelijkheid van de typische idealistisch-humanistische wetsidee 
hier beknopt naar haar grondtrekken te karakteriseeren. 

De totaliteit van het wereldproces, als zelfontwikkeling der absolute 
zelfs boven de eindige tegenstellingen verheven rede, ziet Schelling 
als een ononderbroken reeks, die zich van het eenvoudigste in de 
natuur tot het hoogste en meest samengestelde: het kunstwerk in 
opgaande lijn ontwikkelt, als een ontwikkelingsgeschiedenis van het 
absolute, dat zich tot de organische totaliteit van het heelal ontvouwt. 
De beide groote hoofdphasen dezer ontwikkeling zijn eenerzijds de 
natuur of de "natuurgeschiedenis" , anderzij ds de geschiedenis in 
engeren zin, het worden van den menschengeest. Ofschoon in de 
phase der "natuur" de "noodwendigheid", het "bewustlooze" een 
overheerschende rol speelt, zoo is toch ook hier reeds "die verborgene 
Spur der Freiheit entdeckbar" . Op de laagste trap of potentie der 
natuurontwikkeling, de materie, vindt de natuur haar eene pool, de 
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noodwendigheid; in haar hoogste trap, het levend organisme, komt 
zij tot haar andere pool, de vrijheid. 

Deze ontwikkelingsgang der natuur in haar verschillende potenties 
wordt gedacht als een werking van verborgene krachten (zwaarte

kracht, licht als "Prinzip der Seele" en leven), geenszins als een 
natuurwetmatig causaalproces, zij is de eerste ontwikkelingsphase van 
de absolute rede, waarin vrijheid en noodwendigheid in hoogere een

heid zijn opgeheven. 
Anderzijds, ofschoon de geschiedenis in engeren zin, als de wording 

van den menschengeest, als "het rijk der vrijheid" (persoonlijkheid) 
geldt, als de sfeer van het bewuste geestelijk willen en scheppen, zoo 
ligt aan die vrijheid toch weer een onbewuste potentie, een geheime 
noodwendigheid ten grondslag. Geschiedenis eischt naar haar begrip 
een vereeniging van natuur en vrijheid, die boven het individueele 
willen uitgaat. De individuen komen in de geschiedenis slechts in aan

merking als wezens, "welche ein Ideal vor sich haben, das nie durch 
das Individuurn, sondern allein durch die Gattung ausgeführt werden 
kann". De verwerkelijking van dit ideaal, dat den eenigen inhoud der 
geschiedenis uitmaakt, gaat alle individueele handelen te boven, ze 
laat zich slechts als mogelijk denken, wanneer in den gang der ge
schiedenis een harmonie tusschen onbewuste natuurnoodwendigheid 
en wilsvrijheid bestaat, welke harmonie door het "Schicksal" of de 
"voorzienigheid" wordt gehandhaafd 65). 

Deze geheele ontwikkelingsdialectiek is in 't wezen der zaak ge
stimuleerd door de humanistische persoonlijkheids- en vrijheidsidee in 
hé!ar boven-individueele na-kantiaansche opvatting. Het mathematisch 
wetenschapsideaal is in dit nieuwere organisch persoonlijkheidsideaal 
geabsorbeerd. De natuur mag niet langer slechts verstandelijk-Iogisch
wetmatig, ze moet in dieperen zin als openbaring der absolute vrijheid 

worden geschouwd. Dit kan slechts in den weg van het dialectisch 
denken. De vrijheid in absoluten zin is boven de wet, die Kant voor 
het zedelijk leven eischte, verheven. Ze is hoogere, absolute natuur, 
gelijk in het kunstwerk, waarin noodwendigheid en vrijheid tot abso
lute synthese zijn gebracht. 

De diep-wijsgeerige tendenz in dit idealisme, om tot een absoluut, 
boven alle tijdelijke zin-verscheidenheid verheven uitgangspunt voor 

de philosophie te komen, moet, waar dit uitgangspunt niet in de 
Christelijke religie, in haar absoluten transcendenten zin, doch veeleer 
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in de immanente rede in den zin van de humanistische vrijheidsidee 
wordt gezocht, noodwendig tot pantheïsme voeren. De rede in dezen 
zin wordt vergoddelijkt en de geschiedenis· is de gang Gods door de 
werelçl. De geheele idealistische dialectiek met haar continuïteits
beginsel, dat de zin-grenzen tusschen de wetskringen in redelijken 
zin relativeert, is diep onchristelijk. 66) STAHL heeft wel de on
christelijkheid van Schelling's uitgangspunt, maar niet van de door
werking in het systeem gezien 67) en daarbij vergeten, dat de uit
werking van een stelsel nimmer van de achterliggende wetsidee is 

los te maken . 
. Gaan wij thans, na de historische rechtsbeschouwing in de genoemde 

essentieele trekken, in 't licht der wetsidee te hebben gesteld, over tot 
een onderzoek van de historische rechtsbronnentheorie. 

Wat verstaat de historische school onder rechtsbron? 
VON SAVIGNY heeft in den eersten band van zijn System des heutigen 

rämischen Rechts (1840) getracht een scherpe definitie te geven 68). 

"Wij noemen rechtsbronnen," aldus VON SAVIGNY, "de ontstaans
gronden van het algemeene recht, dus zoowel van de rechtsinstituten 
als van de daaruit door abstractie gevormde afzonderlijke rechts
regels" . 

Dat VON SAVIGNY hier "ontstaansgrond" en niet "geldingsgrond" 
zegt, moet wel hieruit worden verklaard, dat voor hem de gronden 
voor ontstaan en gelding innerlijk één zijn, gelijk natuur en vrijheid 
innerlijk één zijn. Inderdaad wordt, gelijk wij reeds in § 1 zagen, het 
begrip rechtsbron door de historische school zoowel in den zin van 
materieelen geldingsgrond als in dien van materieeJen ontstaansgrond 
gebruikt 69). 

Intusschen moet in deze definitie iets merkwaardigs opvallen, VON 
SAVIGNY beperkt 't begrip "rechtsbron" tot de ontstaansgronden van 
het algemeene recht. 

Waarom hij dit doet, blijkt uit zijn volgende uiteenzetting, waarin 
hij 't begrip rechtsregel wel afgrenzen tegenover het aan deze regel 
beantwoordende rechtsfeit. 

Het verdrag, de overeenkomst mag niet als vorm voor de positi
veering van rechtsnormen worden erkend. Het is een bloote "Tat
sache" een rechtsfeit in subjectieven zin. 70) 

We zullen bij de uiteenzetting onzer eigen bronnentheorie zien, hoe 
VON SAVIGNYzich door deze begrenzing in zijn opvatting van 't begrip 
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rechtsbron, den toegang tot het inzicht in het wezen van het "maat
schapsrecht" heeft versperd. 

De eenige rechtsbron in den genoemden materieelen zin is de volks
geest, of de rechtsovertuiging des volks. In het gemeenzame bewust

zijn des volks leeft het stellig recht en het moet daarom ook volks
recht worden genoemd 71). 

Bij PUCHTA, wiens systematiek VON SAVIGNY in hoofdzaak volgt, 

vinden wij een scherp nationale omgrenzing van het begrip volksgeest 
en volk 72). 

VON SAVIGNY is op dit punt veel soepeler, het historische element 
overweegt bij hem, gelijk Ross terecht opmerkt 73), verre het natio
nale. Welke practische consequenties dit verschil met zich brengt 
zullen wij hieronder zien. 

De volksgeest werkt onzichtbaar in de rechtsvorming. Het stellig 
recht ontstaat echter in bepaalde vormen 74). Er zijn drie van zulke 

vormen, die als rechtsbronnen in formeelen zin kunnen worden aan

geduid, t. w. 
1. de natuurlijke overeenstemming in de overtuiging, gelijk zij door 

het wezen des volks onmiddellijk gegeven is; 
2. de wetgeving; 
3. de wetenschap. 
In den eerstgenoemden vorm ontstaat het gewodnterecht. In dit 

gewoonterecht, in welken vorm het positieve recht zich bij de ver
schillende volkeren aanvankelijk uitsluitend openbaart is het volk in 

natuurlijk en, niet in staatkundigen zin, zelve onmiddellijk het orgaan 
der volksovertuiging. 

De onmiddellijke volksovertuiging wordt werkzaam in de leden van 

het volk en daarom noodwendig ook in de handelingen, welke naar 

dit bewustzijn geschieden en die dus de aanwending, de Uebung van 

het recht zijn. Deze "Uebung" of "Sitte" wordt met name door 
PUCHTA scherp onderscheiden van de bloote gewoonte, inzooverre in 

de gewoonte een simpele herhaling van individueele handelingen, in 
de "Sitte" daarentegen een gebruik op den grondslag eener gemeen

schappelijke volksovertuiging, nader van de rechtsovertuiging der 

volksgemeenschap ziet. PUCHTA acht 't daarom eigenlijk meer juist 

van een "Recht der Sitte" dan van gewoonterecht te spreken. 

Ook op dit punt is VON SAVIGNY'S beschouwing minder rigoristisch. 
Hij noemt de gewoonte niet materieele ontstaansgrond, maar kenbron 
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(kenteeken) van het positieve recht 75). Nochtans heeft volgens hem 
de dwaling, die in de gewoonte den ontstaansgrond ziet, e~n juiste 
kern. Er zijn n.l. buiten de in het volksbewustzijn algemeen erkende 
en ontwijfelbare grondslagen van het stellig recht, vele gedetailleerde 
bepalingen, die een minder vaste basis bezitten; zij kunnen zulk een 
basis verkrijgen door dat zij door herhaald gebruik aan het volk meer 
bepaald tot bewustzijn gebracht worden (b.v. de bepaling der ver
jaringstermijnen). In al zulke gevallen krijgt de gewoonte als zoo

danig autoriteit 76). 
VON SAVIGNY werkt dit punt nog nader uit: 
In beide betrekkingen, waarin de "Uebung" van het recht van belang 

is, n.l. als kenteeken van het positieve recht en als medewerkende 
antstaansgrond, zijn het twee klassen van handelingen, die zich bij 
voorkeur vruchtbaar toonen: 1. de symbolische vormen der rechts
handelingen; 2. de vonnissen der uit het volk gevormde gerechten. 
Hier schijnt Von Savigny in tegenspraak te komen met zijn vroegere 
stelling, dat het verdrag niet onder de formeele reChtsbronnen mag 
worden gerekend. Doch dit is slechts schijn. Immers het moet immer 
algemeen recht zijn, dat zich in den vorm van het gewoonterecht 
positiveert. Het blijft er bij, dat het verdrag als 'zoodanig geen formeele 

bron is. 
In elk geval ts de gewoonte slechts middellijke ken grond van het 

gewoonterecht. Slechts buitenstaanders behoeven de gewoonte als 
kenteeken van het ontstaan van stellig recht. De leden van het volk 
zelve echter hebben dit kenteeken niet noodig, daar hunne rechts
kennis een onmiddellijke, op aanlichouwing berustende, is 77). 

Tweeërlei verschil met de Romeinsche consensusleer valt in deze 

beschouwing van het gewoonterecht op: 
10 het materieele geldingselement is in de volksovertuiging verlegd 
20 de gewoonte wordt niet langer als essentieele ontstaansfactor 

beschouwd. 
De tweede formeele ontstaansbron van het recht is de wetgeving. 

In de wetgeving werkt de volksovertuiging niet onmiddellijk, doch 
middellijk door middel van het uitwendig orgaan der staatsgemeen
schap, het staatsgezag. De wetgever kan slechts als orgaan van het 
volksrecht worden beschouwd. Op dit punt komt eerst recht de fun
damentee\e tegenstelling tusschen de historische en absolutistisch 
natuurrechtelijke rechtsbronnentheorieën aan het licht. Wel verre van 
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eenige oorspronkelijke rechtsbron te zijn is de wet veeleer slechts één 
der vormen, waarin de volksovertuiging het stellig recht ontwikkelt. 

PUCHTA noemt de wet een meer formeele bron van het recht dan 
de beide andere, "indem der Oesetzgeber kein eigenthümliches Rechts
bewusztsein hat, sondern seinen Stoff unmittelbar von dem Volks
geist oder von den Juristen erhält, und er hat auch häufig nur einen 
rein formellen Einflusz auf das Recht, indem er das schon bestehende 
Recht ausspricht, und ihm also nur die Form des Oesetzes giebt". 78) 

Ook hier is het VON SAVIGNY, die een ruimer kijk blijkt te bezitten. 
Hij ziet in de wetgeving een der edelste rechten van het hoogste 
staatsgezag en ook al noemt hij eerst het reeds voorhanden volksrecht 
den inhoud van de wet, het blijkt spoedig, dat hij aan den wetgever 
een belangrijke zelfstandige taak toekent. Zulks hangt samen met zijn 
minder rigoristische opvatting van het verband tusschen nationale 
volksovertuiging en wet. VON SAVIGNY onderscheidt den invloed van 
de wetgeving in staats- en publiek recht en privaat recht, doch werkt 
hoofdzakelijk slechts het laatste punt uit 79). 

Bij alle zekerheid der grondslagen van het stellig recht, kan toch 
in bijzonderheden veel onbepaald zijn gebleven en zulks in 't bijzonder 
bij zulke volkeren, wier aanleg meer in andere richting, dan de rechts
vorming is geaccentueerd. Daarbij komen de vele bepalingen, in 
welker natuur een zekere speelruimte aan den willekeur is gelaten. 
In al zulke gevallen is een zelfstandige aanvulling van het volksrecht 
noodig, die weliswaar ook door gewoonte, maar sneller en zekerder 
en daarom beter door wetgeving kan geschieden. 

Nog gewichtiger is de invloed der wetgeving op de verdere ont
wikkeling der rechts. Wanneer n.l. door veranderde zeden en behoeften 
een wijziging in het bestaande recht noodzakelijk wordt, of wanneer 
in 't verloop des tijds geheel nieuwe .rechtsinstituten noodig worden, 
dan kan weliswaar de volksovertuiging op den duur deze nieuwe 
elementen door haar innerlijke, onzichtbare kracht in de rechtsorde 
invoegen. Maar juist hier kan de invloed van de wetgeving uiterst 
heilzaam, ja onontbeerlijk worden. Want daar de volksovertuiging 
slechts geleidelijk werkt, ontstaat noodwendig een tijd van onzeker 
recht, welke onzekerheid door de uitspraak der wet kan worden be
eindigd. 

Voorts staan alle rechtsinstituten onderling in samenhang en wissel
werking (de rechtsorde is als uitvloeisel van den organischen volks-
A. St. 3·m. IV 4 
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geest volgen de historische school zelve een organisme!), zoodat door 
iedere nieuw gevormde rechtsnorm ongemerkt een tegenspraak met 
andere, nog niet gewijzigde rechtsregels kan ontstaan. Daardoor wordt 
een accomodatie noodig, welke bijna alleen door een gereflecteerd, 
opzettelijk, dus persoonlijk ingrijpen (van den wetgever) op veilige 
wijze kan geschieden. 

Eindelijk treden in de geschiedenis van ieder volk ontwikkelings
trappen en toestanden in, welke voor de rechtsvorming door gemeen
zaam volksbewustzijn niet meer gunstig zijn. Hier zal dan deze onder 
alle omstandigheden onmisbare rechtsvorming van zelve aan de wet
geving toevallen, gelijk b.v. in den tijd v~n Constantijn, toen uitsluitend 
de keizerlijke wetgeving der verdere ontwikkeling des rechts bezorgde! 

Men ziet dus, VON SAVIGNY heeft een veel breeder kijk op de wet
geving als rechtsbron dan zijn leerling. 

EN TOCH - en zie hier een der punten, welke in de heerschende 
uiteenzettingen de historische bronnentheorie geregeld over het hoofd 
worden gezien - PUCHTA IS HET GEWEEST, DIE DE STAATSABSOLUTIS
TISCHE OPVATTING IN EEN BEPAALD OPZICHT IN DE HAND HEEFT -GE
WERKT, MEER DAN ZIJN LEERMEESTER VON SAVIGNY. 

Om dit punt in het licht te stellen, moeten wij een oogenblik terug
keeren tot het fundament der historische rechtsbeschouwing, de leer 
van den volksgeest of volksovertuiging. 

PUCHTA heeft het eerst het begrip volksgeest een scherper omlijning 
pogen te geven in zijn subject, het volk als gemeenschap 80). 

Hij begint scherp te onderscheiden tusschen het volk in natuurlijken 
(historischen) en in staatkundigen zin. Heillooze verwarring is volgens 
hem ontstaan door de vermenging dezer beide volksbegrippen. 

Eenerzijds heeft men n.l. datgene, wat van het volk in natuurlijken 
zin met waarheid of althans met schijn van waarheid, kan worden 
gezegd, op het volk in staatkundigen zin overgedragen en b.v. dit 
laatste het fundament van den. staat genoemd; zoo is men tot de leer 
van het staatsverdrag en de volkssouvereiniteit gekomen. Anderzijds 
heeft men ook dat, wat van het volk in politischen zin geldt, op het 
natuurlijk volksverband aangewend. En daarvan ligt een voorbeeld 
dicht bij de hand: "Denn gerade das Gewohnheitsrecht hat man als 
ein von den Unterthanen ausgehendes Recht betrachtet, ein [rrthum, 
der für sich allein schon fähig ist, die ganze Theorie unserer Rechts
'queUe auf den Kopf zu stellen." 
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Het volk, in den zin, waarin het als subject der volksovertuiging in 
aanmerking komt, is een natuurlijk geheel, berustend op natuurlijke 
verhoudingen, vooral op lichamelijke en geestelijke verwantschap, ver
wantschap van aanleg en overtuigingen (nationaliteit). Nu kan zulk 
een incertum corpus als zoodanig niet handelen, want hier kan ook 
geen sprake zijn van een gefingeerde persoonlijkheid, die slechts door 
den staat kan worden verleend. Het volk in natuurlijken zin is 
handelingsonbekwaam, kan dus ook geen besluiten bij meerderheid 
van stemmen nemen (gelijk een gefingeerde persoon). Zijn werkzaam
heid op zijn leden kan slechts de onzichtbare macht der gemeenzame 
overtuiging zijn. Het recht is het resultaat van de nationale volks
overtuiging. In de familie kan als zoodanig geen recht gevormd worden. 
Hierin onderscheidt zich volgens Puchta het recht van de moreele 
overtuiging, dat het recht slechts van het heele volk kan uitgaan, de 
moraal echter zooweJ aan den geest der individuen als zoodanig en 
aan die der familie als aan die des volks eigen is, wat zich uit het 
beginsel der moraal (das menschliche Wohl) van zelf verklaart. 

En nu volgt die bedenkelijke terugbuiging naar de slechts statelijke 
rechtsopvatting, die door de boven weergegeven inleidende beschou
wingen is voorbereid. Juist wijl het recht slechts van het volk als 
zoodanig kan uitgaan en dit volk als zoodanig een natuurlijke gemeen
schap zonder handelingsbekwaamheid is, vindt het volk zijn eenig 
mogelijke rechtelijke organisatie in den staat. 

De staat is het georganiseerde volk. 
Het stellig recht nu heeft twee zijden, die volgens Puchta niet 

kunnen worden gescheiden, zonder het begrip des rechts op te heffen. 
De eerste bestaat in de volksovertuiging van hetgeen recht is, de 

,tweede in de geldendmaking, de realiseering dezer overtuiging en dit 
laatste is slechts mogelijk door een orgaan van den algemeenen wil, 
al zoo in den staat. Zonder realiseering van de volksovertuiging door 
de staatsorganen van rechtspraak en politie kan geen positief recht 
bestaan. 

Om deze' reden is Puchta ook van oordeel, dat er geen recht kan 
gelden vóór den staat, daarom acht hij anders dan VON SAVIGNY een 
volkenrecht onmogelijk en wil hij slechts van een volkeren- of staten
moraal spreken. 

Puchta's meening is dus deze: De staat is wel is waar niet de 
schepper van het recht. Maar alle recht eischt voor zijn geldendmaking 
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de organen van den staat. En alzoo: er is geen recht buiten den 
staat 81), er bestaan geen zelfstandige rechtssferen naast de statelijke. 

Uit deze ondanks alles weder exclusief statelijke rechtsopvatting 
had logisch ook de ontkenning van een zelfstandig kerkrecht moeten 
voortvloeien. 

PUCHTA heeft deze consequentie echter niet aangedurfd. In zijn 
eenig niet-civielrechtelijk werk, dat over het recht der kerk 82), neemt 
hij positie tegen HEGEL'S beschouwing, die evenals SCHELLING in zijn 
beroemde W ürzburger Vorlesungen (1804) de geheele bestemming 
der menschen in lichamelijk en geestelijk opzicht in den staat liet 
opgaan. PUCHTA verdedigt hier een zelfstandig rechtsbestaan voor 
de kerk, 't geen, gelijk gezegd, in zijn stelsel volstrekt niet past. 

PUCHTA heeft zeer scherp positie gekozen tegen de o. a. door 
EICHHORN en i. h. a. door de germanistische richting verdedigde leer, 
die het gewoonterecht op het autonomiebeginsel terugvoert. Puchta 
kan de autonomie slechts individualistisch zien, e. w. als een aan 
bepaalde onderdanen van het staatsgezag als individuen ingeruimd 
recht, door private beschikkingen (verdragen, contracten, of stil
zwijgend door "Observanz") werkelijke rechtsnormen te vormen. Daar 
nu alle recht in wezen op de volksovertuiging als "algemeenen wil" 
rust, is in de autonomie, welke de onderdanen min of meer zelfstandig 
tegenover het staatsgezag een recht toekent en dus eigenlijk de inner
lijke eenheid in de volksgemeenschap ontkent, slechts een onregel
matige rechtsbron te zien. In de Oermaansche rechtstoestanden zou 
de autonomie haar verklaring hierin vinden, dat nog een welgeordende 
staatsinrichting ontbrak en het beginsel van de natuurlijke vrijheid van 
het individu overwoog. Zoo kwam men er toe in den vorm van ver
dragen, in den lateren tijd tu ss eh en de standen en den landsheer, 
wezenlijke rechtsnormen vast te stellen, als waren deze organen niet 
als zoodanig leden van hetzelfde organisme, doch tegenover elkander 
staande individuen. Een verdrag nu, d. i. de bewuste wilsovereen
stemming tusschen meerdere personen, die als zoodanig als individuen 
tegenover elkander staan, kan wel een rechtsverhouding, doch geen 
rechtsnorm voortbrengen, onderstelt veeleer de rechtsnorm. 

"Denn das Recht ist etwas öffentliches und allgemeines, welches 
eben deshalb nicht von den Einzelnen als solchen hervorgebracht 
werden kann; der Wille aller Einzelner als solcher wäre noch immer 
kein allgemeiner Wille". 83) M. a. W., Puchta kent geen andere rechts-
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gemeenschap dan den staat als organisatie van het volk en deze 
stelling komt re vera de statelijke rechtsopvatting geheel in het gevlei. 

Vergelijken wij nu de opvatting van- Puchta op dit punt weder met 
die van zijn leermeester, dan blijkt opnieuw de ruimere blik van 
VON SAVIGNY. 

Weliswaar volgt Von Savigny zijn leerling in zooverre, dat ook hij 
den staat als de eenige rechtsorganisatie van het volk in natuurlijken 
zin beschouwt: "Die(se) leibliche Gestalt der geistigen Volksgemein
schaft ist der STAAT, und mit ihm sind zugleich scharf bestimmte 
Gränzen der Einheit gegeben". 84) 

Doch Von Savigny laat hier onmiddellijk op volgen: "Allein, auch 
da, wo die Einheit eines Volkes unzweifelhaft ist (en hij heeft even 
te voren betoogd, dat de grenzen der individueele volkeren onbestemd 
en wisselend zijn 85», finden sich innerhalb der Gränzen desselben 
oft engere Kreise, die durch einen bes onderen Zusammenhang noch 
neben dem allgemeinen des Volkes, vereinigt sind, wie Städte und 
Dörfer, Innungen, Corporationen aller Art (ik cursiveer!), welche ins
gesammt volksmäszige AbtheiIungen des Ganzen bilden. Auch in 
diesen wiederum kann eine eigenthümliche Rechtserzeugung ihren Sitz 
haben als PARTICULÄRES Recht, neben dem gemeinsamen Volksrecht, 
we1ches dadurch au! manchen Seiten ergänzt oder umgebildet wird." 
En Von Savigny wijst in dit verband op de oer-oude gewoonterechten 
der individueele gentes in Rome! 86) 

Voorts wijst Von Savigny met nadruk op het feit, dat de staat 
vaak verschillende volkseenheden omvat. Wat het kerkrecht betreft, 
Von Savigny erkent het als "ein für sich beste hen des Rechtsgebiet, 
das weder dem öffentlichen noch dem Privatrecht untergeordnet werden 
darf". 87) 

In een afzonderlijk § (11) bespreekt VON SAVIGNY het karakter van 
het volkenrecht, dat hij in scherpe tegenstelling met Puchta als wezen
lijk recht laat gelden, zij 't al als een gebrekkig recht, zoowel wegens 
de onvolledigheid van inhoud als wegens 't ontbreken van een staats
gezag, met name van een rechterambt. Het volkenrecht heeft dan zijn 
ontstaansgrond volgens Von Savigny in het gemeenschappelijk rechts
bewustzijn van een geestelijke gemeenschap der volkeren, met name van 
de Christelijke Europeesche, welke gemeenschap haar grondslag deels 
in stamverwantschap, deels en vooral in gemeenzame religieuze over
tuigingen bezit 88). 
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Uit deze geheele uiteenzetting van Von Savigny blijkt genoegzaam, 
dat hij het dogma van de statelijkheid van alle stellig recht, dat 
Puchta buiten het kerkrecht streng consequent doorvoert (ondanks 
het in wezen anti-staatsabsolutistische uitgangspunt der historische 
rechtstheorie), veel minder consequent heeft gehuldigd, en dat hij veel 
meer dan Puchta oog heeft gehad voor de differentieering in de rechts
verbanden. Alleen maar, een behoorlijke analyse van de structuur dezer 
verbanden zoekt men ook bij hem tevergeefs. 

Wij komen tenslotte tot de opvattingen van VON SAVIGNY en PUCHTA 
i. z. de wetenschap als rechtsbron in formeelen zin. 

Door het poneeren van de rechtswetenschap als derde formeele 
ontstaansbron van het positieve recht (het zgn. juristenrecht) heeft 
de historische school gemeend, tegenover de heerschende leer, die het 
juristenrecht, evenals alle ander buiten-wettelijk recht onder het "ge
woonterecht" samenvatte, een groote stap tot verheldering van de 
rechtsbronnentheorie te hebben gedaan. 

Doch juist tegen de verheffing der wetenschap tot rechtsbron heeft 
de geheele statelijke rechtsbronnentheorie een kruisvuur van kritiek 
gericht. De positivist BERGBOHM ziet in zijn Jurisprudenz und Rechts
philosophie hierin niets anders dan een terugval van de historische 
school in het natuurrechtelijk dogma. 

Om ter zake een juist oordeel te vellen, dienen we na te gaan, hoe 
Von Savigny c. s. er toe gekomen is, de rechtswetenschap als rechts
bron te erkennen en in welken zin deze stelling gemeend is. WANT 
OP GEEN PUNT DER HISTORISCHE RECHTSBRONNENTHEORIE IS ZOOVEEL 
MISVERSTAND, DOOR GEBREK AAN EEN WEZENLIJKE BESTUDEERING ONT
STAAN ALS HIER! 

De geheele gedachte van de rechtswetenschap als formeeele ont
staansbron van het stellig recht (dus niet als rechtsbron in den zin 
van materieele geldingsbron I), is bij Von Savigny opgekomen uit zijn 
studie van de Romeinsche rechtsontwikkeling. De ontwikkeling van 
het ius dvile was hier in hoofdzaak aan den arbeid der wetenschappe
lijk gevormde juristen te danken, die lang voordat Augustus door de 
instelling van het ius repondendi aan de adviezen der daarmede be
giftigde juristen statelijke wetskracht toekende, door de wetenschap
pelijke autoriteit hunner arbeid feitelijk de rechtsovertuiging des volks 
zelfstandig tot stellig recht vormden. Het was in wezen dit juristen
recht (en niet de keizerlijke wetgeving), dat, door Justinianus, slechts 
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van het stempel der staatswetgeving voorzien, in de moderne rechts
ontwikkeling is overgegaan. 

In de Middeleeuwen waren het met name de post-glossatoren, die 
door hun construeerende methoden het Romeinsche recht aan de Oer
maansche toestanden aanpasten en in wier arbeid de omvorming van 
het Romeinsche recht tot stellig recht feitelijk geheel was geconcen
treerd. Daarom bleef het in en ook buiten Duitschland een erkende 
regel, dat de communis opinio doctorum recht vormde, waarbij men 
intusschen de vraag, wanneer van een gemeenschappelijke opvatting 
der rechtsgeleerden sprake was, zeer formalistisch en wiUekeurig be 
antwoordde 89). 

VON SAVIGNY heeft boven deze rechtshistorische gegevens nu zijn 
theorie in zake de ontwikkeling van het volksrecht gebouwd. In boek I 
cap. 2 § 15 van zijn System geeft hij een beschouwing over de rechts
bronnen in hun samenhang. Aanvankelijk uitsluitend gewoonterecht, 
wordt het volksrecht geleidelijk daarnevens door de wetgeving in 
ondersteunenden en aanvuIlenden zin gepositiveerd. Komt dan bij 
voortschrijdende ontwikkeling des volks de rechtswetenschap daarbij, 
dan heeft het volksrecht in de wetgeving en in de wetenschap twee 
organen, waarvan elk tegelijk zijn eigen ontwikkelingsgang volgt en 
zijn eigen leven heeft. 

Neemt tenslotte in later tijden de rechtsvormende kracht des volks 
in zijn totaliteit af, dan leeft zij voort in deze organen. Dan is echter 
ook van het oude volksrecht gewoonlijk weinig meer in zijn oorspron
kelijken vorm zichtbaar, doordat het voor het grootste en belang
rijkste deel in wetgeving en wetenschap zal zijn verwerkt en nog 
slechts in deze laatste onmiddellijk verschijnt. Op deze wijze kan het 
geschieden, dat het volksrecht door wet en wetenschap schier geheel 
overdekt wordt en dan zal ook het ware ontstaan van het voorhanden 
positieve recht licht vergeten en miskend worden. 

Wat verstaat VON SAVIGNY nu onder de rechtswetenschap als 
rechtsbron? Hij begint, wat de kritiek geregeld vergeet, scherp te 
onderscheiden de theoretische en de practische arbeid der rechtsge
leerden. 90) 

Theoretisch noemt Von Savigny ieder zuiver-wetenschappelijk 
onderzoek, hetzij het op kritische vaststelling van de tekst der rechts
bronnen, of op verklaring daarvan, of op systematische bearbeiding 
der rechtsnormen gericht is. "Dadurch, aldus v. S., "wird kein neues 
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Recht erzeugt (ik cursiveer!), sondern nur das vorhandene Recht zu 
reinerer Erkenntnis gebracht und insofern kann diese Arbeit zunächst 
nicht unier die Rechtsquellen gezählt werden (ik cursiveer!)"91). 

Zij neemt slechts als een groote autoriteit een soortgelijke plaats 
in, doordat de rechters in de practijk hare resultaten overnemen. Als 
voorwaa-rde voor dit feitelijk gezag der wetenschap is slechts te 
noemen de communis opinio van rechtsgeleerden, die bekend staan 
als ernstige onderzoekers. 

Slechts in dezen oneigenlijken zin laat Von Savigny de theoretische 
rechtswetenschap als formeele ontstaansbron gelden. In waarheid 
echter is bij hem de eigenlijke wetenschap geen rechtsbron, daar hij 
immers erkent, dat ze slechts op kritische waarheid is gericht en geen 
nieuw recht vormt. Daarom hangt haar feitelijk gezag ook aan de 
mate, waarin zij erin slaagt, de rechtspractijk van de waarheid harer 
resultaten te overtuigen: een nieuw, nog grondiger onderzoek kan de 
vroeger heerschende opvatting weer geheel wijzigen. 

Wanneer Von Savigny de wetenschap onder de formeele ontstaans
bronnen rangschikt, dan heeft hij ook niet de wetenschap zelve in 
haar theoretisch karakter op het oog, doch veeleer de practische arbeid 
der geleerde juristen in de positieve rechtsvorming, ook al heeft hij 
zelf door zijn terminologie onklaarheid geschapen. 

"Als praktische Arbeit dagegen" , aldus v. S., "bezeichne ich hier 
jede Forschung, welche nicht auf den Inhalt der QueUen für sich be
schränkt ist, sondern zugleich das Verhältnisz dieses Inhalts zu dem 
lebendigen Rechtszustand und das Bedürfnisz der neueren Zeit, ins 
Auge faszt".92) 

Hier heeft Von Savigny inderdaad nieuwe rechtsvorming door de 
wetenschappelijke juristen Op het oog Ct geen ook door Ross bij zijn 
verwarring tusschen theoretis(;he en practische wetenschap in de uit
eenzetting van VON SAVIGNY uit 't oog is verloren 93» door adviezen, 
acten, vonnissen e. d. maar evenzeer door dogmatische geschriften. 
Op·den uitwendigen vorm komt 't Von Savigny niet aan! 

Dit practisch juristenrecht nu is volgens Von Savigny niets anders 
dan het technisch-wetenschappelijk orgaan van het gewoonterecht, 
doch slechts onder een belangrijk voorbehoud, waarin de leidende 
gedachte der historische rechtsbeschouwing weder duidelijk naar 
voren komt. 

Bij de beschouwing van dit practisch juristenrecht n.l., voorzoover 
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het den "usus modernus" van het Romeinsche recht heeft gevormd, 
onderscheidt Von Savigny daarin twee geheel ongelijksoortige bestand
deelen: 

10 een deel is van gezond karakter en berust "Op nieuwe behoeften 
van het leven, is in de natuurlijke rechtsontwikkeling ontstaan. Aan 
dit deel schrijft Von Savigny: "die Kraft und ReaJität ei nes auf wissen
schaftliehen Wege anerkannten Gewohnheitsrechf' toe en bestrijdt 
de vroegere, onwetenschappelijke pogingen, om dit nieuwe recht door 
begripsconstrucfies uit het Romeinsche recht af te leiden / Hij toont 
zich hier dus een bestrijder der zgn. Begriffsjurisprudenz / 

20 een ander deel is echter uit gebrekkige kennis, uit verwarring 
en onkunde inzake het wezenlijk geldende recht ontstaan en dit stuk 
pseudo-juristenrecht moet door de wetenschap worden terugge
drongen en kan zijn aanspraak op gelding zelfs niet doen steunen op 
de consuetudo: "Was diese Natur an sieh trägt, hat nur den falschen 
Schein ei nes praktischen Rechts: es ist slechte Theorie, die einer 
besseren Theorie jederzeit wiehen musz". 94) 

M. a. w. ook het juristenrecht kan als bijzonder orgaan van het 
gewoonterecht slechts in materieelen zin gelden door zijn worteling in 
de normatieve historische ontwikkeling en de rechtsovertuiging des volks. 

In verband hiermede bespreekt Von Savigny tenslotte ook de vraag, 
of de rechtspraak als zelfstandige formeele rechtsbron kan gelden. 

Von Savigny beschouwt de rechtsvorming langs den weg der recht
spraak, gelijk reeds bleek, als juristenrecht en stelt voor de gelding van 
het aldus gevormde recht dezelfde eischen als voor het juristenrecht 
in 't algemeen. M. a. w. ook hier kan het simpele gebruik in de recht
spraak op zich zelve geen stellig recht vormen "Da aber die Richter 
eben so gut als die Schriftsteller dem Irrthum unterworfen sind, so 
können auch soJche Urtheile aus bloszer Unkunde des Rechts hervor
gegangen seyn. Auch hier also, wie bey den Schriftstellern, ist viel
mehr eine allgemeinere Uebereinstimmung nöthig, die durch mehrere 
gegeneinander laufende Urtheile gänzlich ausgeschlossen wird". \)5) 

Samenvattend kunnen wij dus zeggen: Bij Von Savigny is de weten
schap in theoretisch en zin, die slechts naar wetenschappelijke waar
heid, niet naar voldoening aan de in de historische ontwikkeling op
gekomen nieuwe rechtsbehoeften streeft, niet rechtsbron in formeelen 
zin, wijl ze immers geen nieuw recht vormt. 

Rechtsbron als formeele ontstaansbron is bij Von S~vigny slechts 
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het practisch juristenrecht, maar dan alleen als zelfstandig orgaan van 
hef gewoonterecht, m. a. w. als volksrecht op hooger intellectueel plan, 
waarbij de volksovertuiging zich in de communis opinio doctorum 
heeft geconcentreerd. Als derde rechtsbron naast het eigenlijk ge
woonterecht kan dit juristenrecht dan alleen gelden, omdat bij het 
eigenlijk gewoonterecht het volk de onmiddellijke drager der rechts
overtuiging is, terwijl bij het juristenrecht de volksovertuiging zich 
verder ontwikkelt in den wetenschappelijk gevormden juristenstand. 
DE MEENING, DAT DE HISTORISCHE SCHOOL DE THEORETISCHE RECHTS
WETENSCHAP IN EIGENLIJKEN ZIN NAAST GEWOONTE- EN WETGEVING 
ALS RECHTSBRON (EN DAN NATUURLIJK iN DEN ZIN VAN formeele ont
staansbron, VAT MEN OOK WEL EENS VERGEET!) HEEFT WILLEN 
PONEEREN, VINDT DUS IN VON SAVIGNY'S LEER GEEN STEUN! 

Slechts bij Von Savigny's epigonen, in de eerst plaats bij PUCHTA, 
kan men voor de tegenovergestelde opvatting aanknoopingspunten 
vinden en het is in dit verband noodzakelijk op het meestal over het 
hoofd geziene, maar niet onbelangrijk verschil tusschen Von Savigny's 
en Puchta's leer inzake de wetenschap als rechtsbron een oogenblik 

stil te staan. 
Dit onderscheid hangt ten nauwste samen met de omstandigheid, 

dat PUCHTA, veeleer dan Von Savigny zelf, de vader is geworden van 
de zgn. "Begriffsjurisprudenz" 96), die meende door louter logische 
constructies de positiefrechtelijke leemten in het rechtssysteem te 
kunnen aanvullen. 

Slechts bij zulk een opvatting van de theoretisch-wetenschappelijke 
werkzaamheid is 't mogelijk haar met Puchta tot zelfstandige formeele 
rechtsbron te verheffen. 

Hooren wij Puchta zelf 97): "Gewohnheitsrecht und gesetzIiches 
haben das mit einander gemein, dasz sie vermöge der äusseren Auto
rität geIten, welche der gemeinsamen Volksüberzeugung, der gesetz
gebenden Gewalt zukommt. Wie nun durch die wissenschaftliche Be
handlung die Prinzipien zum Bewusztseyn gebracht werden, auf denen 
die durch diese Rechtsquellen gegebenen Rechtssätze beruhen, so wird 
es sie auch möglich, aus denselben Principien noch andere Rechts
sätze auf dieselbe Weise, wie jene schon bestehenden daraus flieszen, 
zu folgern, Sätze, welche neu sind, insofern sie erst durch die Wissen
schaft aus dem besfehenden Recht, in welchem sie als Keime allerdings 
schon liegen, hervorgetrieben werden" (ik cursiveer!). 
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De theoretische wetenschap heeft dus langs logischen weg de 
positiefrechtelijke leemten aan te vullen, een taak, die men vroeger 
aan het natuurrecht toekende: 

"Der Richter hat also auch das als Rechtssatz anzuerkennen, was 
sich als solcher aus inneren OrUnden (mit Berücksichtigung der Natur 
der Sache, durch j uristische Consequenz und Analogie) ergiebt. Dieses 
Recht gründet sich nicht auf eine äussere Autorität, sondern lediglich 
auf die innere der wissenschaftlicher Wahrheit, ein so1cher Satz gilt 
nur insofern er wahr isf' (ik cursiveer!). 

Dat hier inderdaad de THEORETISCHE rechtswetenschap is bedoeld. 
blijkt behalve uit het door mij gecursiveerde nog duidelijker uit de 
omstandigheid, dat Puchta tegenover dit soort juristenrecht een ander 
juristenrecht stelt in den zin der "praktische jurisprudenz" van Von 
Savigny. In deze redeneering is inderdaad de theoretische rechts
wetenschap tot rechtsbron geworden. Maar deze stelling ontbindt zich 
zelve, daar de slechts op theoretische waarheid gerichte wetenschap 
nimmer nieuw recht kan vormen, doch veeleer het positief gevormde 
recht tot object van onderzoek moet nemen, derhalve het bestaan van 
het stellig recht reeds voor-onderstelt. 

(Wordt vervolgd) 

1) Dat er inderdaad aanleiding bestaat voor een scherpe onderscheiding van 
de sub 5° en sub 60 genoemde beteekenissen, waarin het woord rechtsbron 
gebruikt wordt, kan niet twijfelachtig zijn, al speelt in de terminologie der 
schrijvers zelve vaak verwarring tusschen geldings- en ontstaansbron in dezen 
zin door. Het woord "rechtsbron" heeft sub 8° een uitgesproken normatieven 
zin, sub 6° daarentegen een natuur-causalen zin. Wanneer KRABBE in zijn De 
moderne staatsidee blz. 42 schrijft, dat er geen ander recht is "dan hetgeen 
ontspringt uit de eenige bron, die in staat is een norm tot rechtsnorm te maken 
het originaire rechtsgevoel en rechtsbewustzijn", en dan vervolgt: "Wat niet 
dááruit is ontstaan, kan met dwang van staatswege worden gehandhaafd, kan 
door de rechterlijke macht als grondslag harer vonnissen worden gebezigd ... , 
maar recht is het nooit en nimmer" - dan kan ondanks zijn tot verwarring 
aanleiding gevende terminologie de normatieve geldingszin, waarin hij het 
woord rechtsbron gebruikt niet verborgen blijven. 

2) GÉNY, Méthode d'lnterpretation 11, 221: "Même sous sa forme positive, Ie 
droit nous apparait comme un ensemble de règles, issues de la naturae de choses, 
et devant ètre dégagées, au moyen d'une interprétation, plus au moins libre, des 
éléments sociaux, qu'il a pour object d'ordonner en vue du bi en commun. 
Directement inspiré par la justice et l'utilité générale, son essence Ie place donc 
fort au dessus des sources formelles, qui n'en sont que les révélations empi
riques, destinées seulement à diriger les jugements humains de façon plus 
précise, mais, en soi toujours incomplètes et imparfaites." 

3) KELSEN, Die philosophischen Grundlagen der Naturrec/lfslehre und des 
Rechtspositivismus 1928 S. 33: "Hier können wir uns begnügen, festzustellen, 
dasz eine Delegation des positiven Rechtes durch das Naturrecht nichts anderes 
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bedeuten kann ,als: dasz im System des letzteren eine Norm beh~uptet wird, 
durch die eine oberste Autorität zur Setzung positiven Rechtes ermächtigt wird, 
deren Normen nicht darum geiten sollen, weil sie ihrem Inhalt nach gerecht 
sind, sondern, weil sie von der durch das Naturrecht eingesetzten Autorität 
erlassen sind .... Ihre Annahme (sel. dieser Delegationsnorm), stellt, den logisch 
unmöglichen Versuch dar, mit Hilfe des naturrechtlichen Geltungsprinzips ein 
dieses ausschlieszende: das positivrechtliche zu begründen." 

4) ALF Ross, Theorie der Rechtsquellen (Wiener Staats- und Rechtswissen
sch. Studien Bnd XlII) 1929, S. 56 fig. 

5) Mijn werk over de "Philosophie der Wetsidee" zal, naar ik hoop, thans 
spoedig in druk verschijnen. Ik moet in afwachting daarvan, belangstellenden 
voorloopig nog verwijzen naar de korte samenvatting mijner theorie in de 
Prolegomena van mijn studie "Het juridisch causaliteitsprobleem in 't licht der 
Wetsidee" (A.R. Staatk. 1928, driemaand. orgaan blz. 21 vlg.). 

6) Ross, t. a. p. S. 3. 
7) Zie voor krasse practische voorbeelden in de Fransche rechtsvorming: 

HENRI DE PAGE, De l'interprétation des lois Tome II (1925) p. 183 en volgende. 
8) j. KOSTERS, De plaats van gewoonte en volksovertuiging in het privaat

recht (1912) blz. 108 vlg. 
Het standpunt van Prof. Kosters ter zake van de verbindbaarheid van de artt. 

3 en 5 van de Wet A B. is o. i. niet vrij van tegenspraak. Eenerzijds (blz. 90) 
schrijft Kosters aan de genoemde artikelen op de meest besliste wijze rechts
kracht toe en acht hij het ongeoorloofd, dat de jurisprudentie zich er over heen 
zet, anderzijds lezen wij (t. a. p. blz. 106/7) tot onze verwondering: "Dus is 
eene schrapping van den regel van art. 3 A B. ook uit een oogpunt van inter
pretatie der wet wenschelijk, zoo niet noodzakelijk: want de gewoonte behoort 
ten deze wèl recht te geven - en geeft metterdaad ook recht (ik cursiveer!) -
in dien zin, dat zij bij de uitlegging en toepassing van zoo menige wetsbepaling 
den doorslag geeft. Een voorschrift, dat met ronde woorden het tegendeel ver
klaart en waarvan men, tegen zijne woorden en oorspronkelijke bedoeling in, 
de strekking moet beperken, om tot dragelijke resultaten te komen, kan niet 
gehandhaafd" . 

In 't licht van deze en volgende uiteenzettingen kan men m. i. Prof. Kosters' 
vroegere uitspraak in zake de stricte verbindbaarheid van de artt. 3 en 5 toch 
moeilijk voor het volle pond nemen. Wij zullen trouwens in 't vervolg zien, dat 
de formeele geldingstheorie zich zelf in tegenspraak ontbindt. 

9) Gedr. St. Tweede Kamer St.-Gen. zitt. 1928/9 no. 235. 
10) De methodisch-systematische beteekenis van Bodin's souvereiniteitsbegrip, 

heb ik uitvoerig besproken in mijn studiereeks In den Strijd om een Christelijke 
Staatkunde XlII (AR. Staatkunde, 2e jrg. blz. 248 vlg.). 

Hier wees ik ook op voorloopers van Bodin als LUPOLD VAN BEBENBURG en 
AENEAS SYL VIUS. 

11) Les Six livres de la République Livre I Chap. X, pag. 222: "Ie respons 
que la coustume prend sa force peu à peu, et par longues années d'un commun 
consentement de tous, ou de la plus part: mais la loy sort en vn moment, et 
prend sa vigueur de celuy qui a puissance de commander à tous: la coustume 
se coule doucement, et sans force: la loy est commandee et publiee par puis
sance, et bien souvent contre Ie gré der subiects... dauantage la loy peut 
casser les coustumes, et la coustume ne peut deroger à la loy ........... . 
et pour Ie faire court, la coustume n'a force que, par la souffrance, et ta nt 
qu'i1 plaist au Prince souuerain, qui peut faire une loy, y adioustant son homo
logation. Et par ainsi toute la force des loix ciuiles et coustumes gist au 
pouuoir du Prince souuerain". 

12) Zie de bronnenplaatsen, aangehaald bij Dr.SIEGFRIED BRIE, Diè Lehre 
vom Gewohnheitsrecht I S. 12 fig. 
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13) Waarom wij hier uitdrukkelijk van rechtsvormende gedragingen spreken, 
zal ons later blijken bij onze kritiek op de sociologische rechtsbronnentheorie. 

14) VON SAVIGNY, System des heutigen römischen Rechts I S. 147 schrijft, 
dat de consensus "nicht ein willkürlicher Entschlusz (sei), der ebensogut auch 
in entgegengesetzter Richtung gedacht werden könnte, sondern die aus innerer 
Nothwendigkeit übereinstimmende Gesinnung". 

15) Slechts enkele uitlatingen in rhetorische geschriften pleiten voor de 
overtuigingstheorie: ZOO QUINTILIANUS, Institutio oratoria lib. V cap. 10 § 13, 
waar hij het gewoonterecht omschrijft als "persuasio" (civitatis aut gentis). 
Zie voorts CICERO, Tuscul. Quaest. I cap. 15 § 35. 

Voor de wilstheorie daarentegen pleit een geheele reeks plaatsen in het Corpus 
iuris civilis. 

16) L. 32 § 1 D. 1 de legibus senatusque consultis et longa consuetudine 3 
Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur et hoc est ius quod 
dicitur moribus constitutum. Nam quum ipsae leges nulla alia ex causa nos 
tenant, quam quod iudicio populi receptae sunt, merito et ea quae sine ullo 
scripto populus probavit, tenebunt omnes; nam quid interest, suffragio populus 
voluntatem suam declaret, an rebus ipsis et factis? quare rectissime etiam illud 
receptum est, ut leges non solum suffragio legislatoris, sed etiam ta cito con
sensu omnium per desuetudinem abrogentur. 

17) BRIE t. a. p. S. 17. 
18) EUGEN EHRLICH, Beiträge zur Theorie der Rechtsquellen (1902) I in 't 

bijzonder S. 168-200. 
Anders PUCHTA, Gewohnheitsrecht I, 86, die althans de bekende uitspraak 

van SaIvius julianus zoo interpreteert, dat deze jurist identiteit van subject 
aanneemt. 

19) Zie EHRLICH, Grundlegung der Soziologie des Rechts (1913) S. 356 en 
zijn rectoraatsrede: Die Tatsache des Gewohnheitsrechts. 

PUCHTA, Gewohnheitsrecht I, 24. 
20) Naast het ius civile komen het ius naturale en het ius gentium als bestand

deel en van het privaafrecht in aanmerking. 
D I, I, 1, 2 Ulpianus 1. primo institutionum ... : Privatum ius tripertiturn est: 

collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus. 
21) POMPON lUS 2 § 1-2-3-4-5, Dig. de origine juris et omnium magistratuum 

et successione prudentium I, 2: Haec disputatio et hoc jus quod sine scriptio 
venit compositum a prudentibus, propria parte aliqua non appellatur... sed 
communi nomine appellatur jus civile". 

22) Zie PUCHT A, Gewohnheitsrecht I S. 68, die eveneens 't bestaan van een 
eigenlijke rechtsbronnen theorie bij de Romeinsche juristen ontkent. 

23) V gl. de Instituten van justinianus § 9 en § 11 I, 1, 2. 
Merkwaardig is de uitspraak van den jurist MODESTINUS L 40 D. 1 de Iegi

bus 3: Ergo omne ius aut consensus fecit aut necessitas constituit aut firmavit 
consuetudo. 

24) Voor het gewoonterecht, dat waarschijnlijk ouder is dan de wet der 
twaalf tafelen vgl. men KRUEGER, Geschichte der QueUen und Litteratur des 
römischen Rechts S. 14 fig. 

25) Hieraan doet niets af de populaire beschouwing der Romeinsche schrijvers, 
welke de oeroude, grootendeels tot het zgn. gewoonterecht behoorende instituten 
en rechtsnormen van het Romeinsche recht op de koningswetten terugvoerde 
en voor den geheel en lateren rechtstoestand de lex XII tabularum als grond-
19gend beschouwde. Zie BRUNS Fontes I pag. 1 sqq. en dezelfde schrijver in 
Holtzendorff's Encycl. der Rechtswissenschaft I (4e Aufl.) S. 112. 

PUCHTA, Gewohnheitsrecht S. 13 fIg. 
26) Zie BRIE t. a. p. S. 125. 
27) GARTOLUS, ad I. 32 D h. t. rep. num. 6. 
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28) BALDUS, ad I. 32 D h. t. Per hanc legem (seil. I. 3 C. h. t.) apparet quod 
valet consuetudo collegiorum huius civitatis, puta mercatorum et aliarum artium. 

29) BARTOLUS ad I. 32 D h. t. rep. num. 16. 
30) BRIE, t. a. p. S. 114 met de daar aangehaalde plaatsen. 
31) PETR. DE BELLAPERTICA in zijn Quaestiones et Decisiones Qu. CCCCLXII. 
ALBERICUS DE ROSATE ad I 32 D. h. t. num. 45 (eenigszins anders num. 

66-67). 
32) THOMAS VAN AQUlNO, Summa Theol. 11 I Qu. XCVII art. 3. 
33) PANORMITANUS, Commentaria, primae partio in primum Decretalium, Ve

netiis MDCV, in fol. Bibl. nat. E. 1189, c. XI no. 7. 
RENÉ WEHRLÉ, De la coutume dans Ie droit canonique (1928) p. 95 onder

scheidt de "doctrine" als kanonieke leer en de "théorie" als wetenschappelijke 
rechtvaardiging van de doctrine, en laat de laatste eerst in de 15e eeuw een 
aanvang nemen. Vaststaat, dat reeds in de doctrine van het einde der 12e 
resp. het begin der 13e eeuw de gelding van particuliere, van 't gemeene recht 
der kerk afwijkende rechtsgewoonten door sommige kanonisten op stilzwijgende 
toestemming van den paus is gegrond. Zie VON SCHUL TE, Geschichte der 
Quellen und Litteratur des canon. Rechts I S. 101. 

Maar ook in de theorie der 13e eeuw wordt door verschillende kanonisten 
het vereischte der pauselijke bewilliging voor zulk derogatoir gewoonterecht 
gevorderd. Zoo met name DAMASUS en JOHANNES TEUTONICUS (JOHANNES 
SÉMÉCA) (BRIE t.a.p., S. 190 fig.). 

In dit verband is onbegrijpelijk, hoe Wehrlé PANORMITANUS (Nicolas de 
Tedeschis), die in de XVe eeuw optreedt, als den eersten theoreticus van het 
kanoniek gewoonterecht kan verheerlijken, die dit vereischte uitdrukkelijk zou 
hebben gesteld en daarmede de kanonieke theorie van hare afhankelijkheid van 
de eivilistische (!) zou hebben bevrijd. 

Zoo schrijft WEHRLÉ t.a.p. p. 273 zelfs het volgende: "c'est dans Panormi
tanus que, pour la première fois, se trouve la mention "d'une permission donnée 
par Ie pape" comme d'un élément important pour la formation juridique d'une 
coutume contraire au droit. Cette mention est un fait si capital pour I'historique 
de la coutume dans Ie droit canonique qu' elle suffirait à immortaliser (!) 
Panormitanus; mais surtout, elle est I'indice certain de la christianisation de la 
théorie de la coutume. Désormais l'Église est maîtresse de son droit; elle a sa 
théorie à elIe sur la question si complexe de la couturne ; Ie mouvement qui 
amènera la "canonisation" définitive de la coutume, c'est à dire son assimilation 
aux princes directeurs de I'Eglise, est déclenché". 

Hoe over deze ietwat pathetische uitspraak te denken, wanneer wij reeds bij 
JOHANNES TEUTONICUS «XIIIe eeuw) in zijn GI. abrogatae ad dictum Gratiani 
ante c. 4 Dist. 4 lezen: "Sed dic quod NON POTEST ABROGARE NISI PER EX
PRESSUM CONSENSUM PAPAE etc .. 

Wehrlé vermeldt johannes Teutonicus slechts terloops. 
34) Zie hierover uitvoerig mijn studiereeks In den Strijd om een Christelijke 

Staatkunde, XI, (A.R. Staatkunde, Ie jrg. blz. 588 vlg.). 
Vgl. voorts E. FUETER, Geschichte des Europ. Staatessystem von 1492 bis 

1559 (München und Berlin 1919). 
j. DECLAREUlL, Histoire Générale du Droit francais (1925) p. 511-531. 
HENRI SEE, Les idées politiques en France au XVlIe Siècle (Paris 1923). 
35) Dat ook in den tijd der gevestigde gecentraliseerde monarchie in Frank

rijk, juridisch de gebondenheid van den vorst aan de "Iois fondamentales" van 
den staat, nimmer ernstig is betwijfeld, heb ik reeds doen zien in In den strijd· 
om een Christelijke Staatkunde, t. a. p. XI blz. 596 vlg.: Het begrip der legi
timiteit. 

36) Zie ook LE BRET, Traité de la souverainité du Roy I, 9, p. 69. 
37) Bij de oud-Fransche juristen is deze heidensche opvatting van .de godde-
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Iijkheid des souvereins nimmer onverholener uitgesproken dan bij DEGRASSALIUS 
Regalium Franciae libri duo jura et dignitatis christianissimorum regum, waar 
hij schrijft: "Rex est tanquam quidam corporalis deus". 

Zie voorts LE BRET t. a. p. I, 1, 9, IV, 3. pp. 1, 9, 512. 
38) Zie GROT lUS, De Jure Belli ac Pacis (ed. Molhuysen MCMXIX Liber 11 

cap. IV § V, 2: "Cui simillimum quid in consuetudine apparet. Nam haec quoque, 
semotis legibus civilibus quae certo tempore ac modo eam introduci volunt, a 
populo subdito introduci potest ex eo quod ab imperium habente toleratur. 

In zijn Inleiding tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheid, nieuwe uitg. door 
Mr. L. J. van Apeldoorn 1926 Bk. I D. 2 § 13 jO § 15 geeft De Groot aan het 
gewoonterecht tot "naesten oorspronck" "de wille van de overheid eens burger
licke gemeenschaps" . 

39) Leviathan, Deel 11 cap. 26 § 3. 
40) PUFENDORFF, De illre naturae ac gentium, Lib. VIII cap. I § 1. 
Pufendorff onderscheidt hier duidelijk gelding en oorsprong der burgerlijke 

wetten. 
Naar hun gelding worden ook natuurrecht en stellig goddelijk recht door den 

statelijken rechter toegepast, doch toch eigenlijk alleen in bindenden zin, voor
zooverre zij door den souverein van den staat gesanctioneerd zijn. 

Naar hun oorsprong definieert Pufendorff de wetten als die regelen, die alleen 
tot beginsel hebben den wil van den souverein en die betreffen het bijzonder 
welzijn van den staat. 

In de statelijke rechtspraak moet het natuurrecht als aanvullende rechtsbron 
dienen, waar het stellig recht in den steek laat. 

41) t. a. p. Liber 11 Cap. IV § 23. 
42) Zie voor verdere voorbeelden JAQUES STERN, Thibaut und Savigny (1914) 

8; 236. 
43) BENTHAM, The works, Bowring 1843 III blz. 205 (aangehaald bij KOSTERS 

t. a. p. blz. 34): a general view of a complete code of law; A complete digest, 
such is the first rule. Whatever is not in the codes of law ought not to be law. 

Nothing ought to be referred either to cu stom or to foreign law or to pre
tended law of nations enz. 

44) CHRISTIAN WOLFF: Institutiones Juris Naturae et gentium MDCCLXXIV 
Pars III. Sect. 11 Cap. IV § 1044: "Cum lege voluntatem suam declaret Superior, 
quid a subditis fieri, vel non fieri velit; jus interpretandi leges in Rep. superiori 
competit. Quamobrem in casu dubio interpretatio ab eo requirenda, quae 
authentica dici sol et. 

Slechts de leges fondamentales, die volgens Wolff den souverein binden, kan 
hij niet interpreteeren. 

45) DE MONTESQUlEU, De l'ésprit des loix (uitg. Arkstee en Merkus, Amster
dam en Leipzig MDCCLXIII) Livre XI chap. VI p. 266. 

46) t. a. p. p. 271. 
47) Voor Frankrijk raadplege men b.v. GENY, Méthode d'interprétation et 

sourees en droit privé positif bI. 70 vlg. en Prof. A. ESMEIN L'Originalité du 
Code Civil in Le Code CiviI, Livre du Centenaire (1904) I. Voor ons land 
KOSTERS t.a.p. bI. 44 vlg. 

'8) Zie mijn analyse van Hobbes' theorie in dit tijdschrift "In den strijd om 
een Christelijke Staatkunde" XV. 

49) ROUSSEAU, Du Contrat social Livre IV ch. VIII. 
50) Ik kan voor dit punt eenvoudig verwijzen naar de uitvoerige literatuur

opgave bij ALF Ross, Theorie der Rechtsquellen (1929) S. 128 fig. 
Ross geeft t. a. p. een korte, scherpe typeering van de chaotische verscheiden

heid op dit punt, die ik, ter orienteering, hieronder laat volgen: 
"Die überlieferte Auffassung sieht in Savigny den St. Georg der deutschen 

Rechtswissenschaft, der den Drachen des Naturrechts zur Strecke brachte. Im 
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Gegensatz hierzu behauptet eine andere Auffassung dasz Savigny nicht nur 
keineswegs das Naturrecht besiegt, vielmehr selber ihre Drachensaat weiter 
verbreitet habe; man fühlt sich daher versucht "Savigny als recht eigentlich 
denjenigen zu nennen, welcher die Uebertragung des Naturrechts in die neueste 
Jurisprudenz vermittelt hat". In politischer und methodischer Hinsicht ist es 
allgemein üblich die Poli tik der Schule als fortschrittfeindlichen Konservatismus, 
Quietismus zu brandmárken und Savigny als U rheber des. verketzerten Dogrnas 
von der logischen Geschlossenheit der Rechtsordnung zu stempeln. 

In neuester Zeit hat ein bekannter Freirechtsmann Savigny sogar geschildert, 
als sei er "der gewaltige Gegner der gegenwärtigen deutschen Rechtswissen
schaft und Kultur überhaupt", der "Vater des juristischen Historismus und Be-

. griffsjurisprudenz". Kurz darauf übernahm es ein anderer "Modernisf', Savigny 
rein zu waschen. Er sprach ihn von sämtlichen ob en erwähnten freirechtsfeind
Iichen Anklagen los und titulierte ihm sogar als den "ersten originalen Frei
rechtIer". Statt das genannte Dogma begründet zu haben, habe Savigny ihm 
vielmehr den Krieg erklärt. Ein dritter Verfasser, ein Soziologe, endlich hat 
Savigny und seine Methode für eine spezielI· soziologisch orientierte Juris
prudenz in Beschlag nehmen wollen und in sein.er Lehre vom Gewohnheitsrecht 
die vom Verfasser selbst aufgestellte, soziologische Lehre von den "Tatsachen 
des Rechts", von Rechtseinrichtungen im Gegensatz zu eigentlichen Entschei
dungsnormen wiedergefunden. Derselbe Streit der Meinungen gilt in nicht ge
ringeren Masze dem Verständnis des theoretisch en Grundbegriffes der Schule: 
des Volksgeistes. Während einige in diesem Begriffe nur "einen zusammen
fassenden, kurzen Ausdruck fur die empirische Gemeinsamkeit der geistigen 
Beschaffenheit der Volksglieder sehen", nehmen andere an, dasz damit eine 
Personifikation, eine realpsychische Existenz oder Kraft gemeint isf'. 

51) Ross, t. a. p. S. 141. 
52) Dit woord komt, gelijk bekend, in VON SAVIONY'S "Vom Beruf unserer 

Zeif' nog niet voor, en is eigenlijk door PUCHTA in de terminologie der his
torische rechtsschool "geijkt" geworden. In latere werken gebruikt ook VON 
SAVIONY zelf het. 

S. BRIE, Der Volksgeist bei Hegel und in der historische Rechts3chule (1909) 
S. 26 meent, dat Puchta dit woord aan Hegel ontleend heeft. 

53) Vom Berut unserer Zeit tür Gesetzgebung und Rechtswissenschatt. Neu-
druck nach der 3er Auflage, Freiburg 1892 S. 8. 

114) t. a. p. S. 8/9. 
55) Zeitschr. f. geschichtl. Rechtsw. Bnd. I (1815) S. 4. 
58) Dr. ALFRED MANIOK, Savigny und der Modernismus im Recht (Berlin 

1914). Het doet inderdaad merkwaardig aan, wanneer deze schrijver Von 
Savigny tegen STAMMLER'S verwijt, dat de "mystische Annahme einer Volks
seele" als een "rätselhaftes U rding, das unverändert in geheimnisvollen Drängen 
durch die Geschichte hindurchginge" in strijd komt met de natuurwetenschappe
lijke causaliteitswet, op de volgende wijze meent te moeten verdedigen (t.a.p. 
S. 72): "Savigny war es gerade, der das Walten des Kausalitätsgesetzes (sic!) 
gegen die rationalistische Auffassung in der Richtung ins Feld führte, dasz 
diese, indem sie nach Gesetzmacherei rief, sich ausserhalb des kausalen ge
schichtlichen Wirkens stellen wolle und dies doch nicht könne" en verder "So 
ist es klar, dasz im Gegensatze zu Stammiers Darstellung Savigny es vielmehr 
war, der den Fehler des Ueber!1ehens des Kausalitätsgesetzes in der Theorie 
der Rechtsentstehung bei den Gegnern der historischen Rechtsauffassung auf
deckte". 

De natuurcausale opvatting der historische rechtstheorie is wel 't scherpst te 
vinden bij STAMMLER, Ueber die Methode der geschichtliche Rechtstheorie (in 
Festgabe zu B. Windscheids Doktorjubiläum, Halle 1888). 

57) MANIOK t. a. p. S. 67. 
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58) GUSTAV ADOLF WALZ onderscheidt in zijn lijvig werk: Die Staalsidee 
des Rationalismus und der Romantik und die Staatsphilosophie Fichtes (1928), 
waarin hij zich zeer geringschattend over de "politische Romantik" uitlaat, de 
"Romantiker von Temperament" en de "Romantiker nach System". De laatste 
"ist der Typ, der im Grunde in seinem seelischen leb en di gen Ablauf gar nicht 
Romantiker ist, der seiner kühlen, klaren Vernunft durchaus die unbestrittene 
Herrschaft in seinem Seelenleben einräumf' (S. 249). 

59) . Zie G. WALZEL, Deutsche Romantik, S. 47, en METZOER, GeselIschaft, 
Recht und Staat in der Ethik des Deutschen Idoolismus (1917) S. 237. 

Zie thans ook RICHARD KRONER, Von Kant bis Hegel Bnd. 11 (1924) S. 97: 
"das Gerede von dem "romantisch" philosophierenden Schelling, das meistens 
von denjenigen am lautesten erhoben wird, die am wenigsten fähig sind, seine 
Philosophie im einzelnen zu verstehen, musz vor der kritischen Schärfe und 
gewissenhaften Strenge dieser schwierigen Deduktionen (n.1. in het praktisch 
deel van het System des Transcendentalen Idealismus van 1800) verstummen". 

59a) SIEOFRIED BRIE, Der Volksgeist bei Hegel und in der historischen Rechts
schuie (1909) S. 22. Vgl. DITTMANN, Der Beg,;ff des Volksgeistes bei Hegel 
(1900) voor de tegenovergestelde opvatting, alsmede FRANZ ROSENZWEIO, 
Hegel und der Staat (1920) I, 22, LANDSBERO, Geschichte der Deutschen Rechts
wiss. 3e Abt. 2e Halbband 1910 S. 213 fig. en vooral EDOAR LOENING, Die 
philosophischen Ausgangspunkte der rechtshistorisch en Schule (Intern. Wochen
schrift 1910 S. 82 fIg.). 

60) ADAM MÜLLER, Vermischte Schriften I S. 236, waar hij de individueele 
en de corporatieve vrijheid de beide "Grundgestalten" der vrijheid noemt. 

81) ADAM MÜLLER, Elemente der Staatskunst (1809) Bnd. I S. 31: "Aber 
klar ist die Vorstellung noch nicht, dasz der Staat das Bedürfnis aller Bedürf
nisse des Herzens, des Geistes und des Leibes sei; dasz der Mensch nicht etwa 
blosz seit den letzten, zivilisierten Jahrtausende, nicht blosz in Europa, sondern 
überall und zu allen Zeiten, ohne den Staat nicht höhren, nicht sehen, nicht 
denken, nicht empfinden, nicht Iieben kann; kurz, dasz er nicht anders zu 
denken ist als im Staat." 

62) Elemente Bnd. I S. 48. Het is ongetwijfeld met Dr. JAKOB BAXA, Ein
führung in die romantische Staatswissenschaft (1923) als een groote geestes
daad van Müller te zien dat hij den staat niet langer met het liberalisme als 
een abstract rechtsinstituut, maar als een levensverband beschouwt, waarin hij 
met name de economische functie naar voren brengt. Doch het is tevens - en 
dat gezichtspunt ontbreekt bij Baxa in zijn verheerlijking geheel, een groote 
post op de debetzijde van Müllers organische staatsleer en van die van de ge
heele "politische Romantik" , dat zij in hun geringschatting voor analytisch 
onderzoek, geheel de noodzakelijkheid van een analyse der staatsstructuur over 
het hoofd hebben gezien, waardoor de principieele begrenzing van den staats
sfeer c!oor de souvereiniteit in eigen kring bleef ontbreken, ook al voert men 
het pleit voor een organische staatsopvatting, die aan iedere corporatie haar 
eigen individualiteit en vrijheid laat. Immers de vraag is juist: waarin bestaat 
het kriterium van die vrijheid en dat kriterium is zonder analyse der verbands
structuren niet te vinden! 

63) Dit wordt ook erkend door STAHL, Geschichte der Rechtsphilosophie 
2e Aufl. S. 390. 

64) STA HL, Die Gegenwärtigen Parteien in Staat und Kirche, 2e Aufl. (1868) 
S. 307. Geschichte der Rechtsphil. 2e Aufl. 1847 S. 579 jO S. 75 fig. 

65) SCHELLING, System des transzendentalen Idealismus S. 595. 
Zie de analyse van dit systeem bij KRONER a.w. II S. 84-104, bijzonder van 

waarde, wegens de doorloopende vergelijking met FICHTE'S Wissenschaftslehre. 
66) Vergelijk ook deze pantheïstische opvatting in de Ideen zu einer Philo

sophie der Natur (1797): 
&a~~" 5 
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" ... In den ältesten Zeitenschon liesz man die ganze Welt von einem be
lebenden Prinzip , Weltseele genannt, durchdrungen werden ... Der ganze 
Zauber, der das Problem vom U rsprung organisierter Körper umgibt, rührt 
daher, dasz in diesen Dingen Notwendigkeit und Zufälligkeit innigst vereinigt 
sind . .. Dadurch wurde der menschliche Geist frühzeitig auf die Idee einer 
sich selbst organisierenden Materie geführt und weil Organisation nur in Bezug 
auf einen Geist vorstelbar ist, auf cine' ursprüngliche Vereinigung des Geistes 
und der Materie in diesen Dingen. 

Er sah sich genötigt, den Grund dieser Dinge einerseits in der Natur selbst, 
andererseits in einem über die Natur erhabenen Prinzip zu suchen; daher geriet 
er frühzeitig darauf, Geist und Natur als Eines zu denken. Hier trat zuerst 
hervor aus seinem heiligen DunkeI jenes idealistische Wesen, in welchem er 
Begriff und Tat, Entwurf und Aufführung als Eines denkt" (S. 142). 

67) STAHL, Geschichte der Rechtsphil. (2e Aufl.) S. 390 in verband met de 
voorafgaande waardeering. 

68) VON SAVIGNY, System des heutigen römischen Rechts (1840) I S. 11 fig. 
tlo) Zie b.v. PUCHTA, Gewohnheitsrecht I, 83: "Die Frage ist aber (scl. bei 

den Römischen Juristen) durehans nicht die: aus welchem Grund gilt das Ge
wohnheitsrecht? sondern die: aus welchem Grunde gilt die Gewohnheit, die 
Consuetudo. Also nicht: was ist der Grund der Gültigkeit dieser Rechtsquelle? 
sondern: was ist der Grund davon, dasz die Consuetudo ein Erkenntnismittel 
des Rechts ist? Hier spreekt Puchta dus van geldingsgrond in denzelfden zin, 
waarin hij later yan ontstaansgrond zal spreken. 

70) VON SAVIGNY oefent in dit verband (S. 12, noot b) kritiek op CICERO, 
die de verdragen "ten onrechte" onder de rechtsbronnen heeft gerekend. En hij 
voegt er op beteekenisvolle wijze aan toe: "Zu jenem ersten Irrthum hat viel 
beigetragen der vieldeutige Ausdruck Autonomie." We zullen later zien, wat 
achter dezen uitval tegen het autonomiebeginsel schuilt. 

Tl) System t. a. p. S. 14. 
72) PUCHTA, Das Gewohnheitsrecht I (1828) S. 143: "Das gesammte Recht 

ist in dem ersten Abschnitt dieses Kapitels als etwas nationales, und die Volks
überzeugung als die eigentliche QueUe alles Rechts bezeichnet worden." 

73) Ross t. a. p. S. 136. 
74) Zie voor het volgende PUCHTA, Das Gewohnheitsrecht I S. 144 fig. 
75) PUCHTA (Gewohnheitsrecht I S. 78/9) onderscheidt correct formeele ont

staansbronnen (1. de natuurlijke overeenstemming der overtuiging; 2. wet
geving; 3. de wetenschap) en kenbronnen van het recht (1. de toepassing van 
het recht in 't leven, waartoe behoort de "Sitte", de toepassing van het recht 
in de gerechten enz.; 2. de oorkonden; 3. het systeem, waaronder Puchta 
begrijpt: "die Gesammtheit der innern Gründe der Erkenntniss"). 

76) System I S. 36 fig. 
77) t. a. p. S. 38. 
78) Gewohnheitsrecht I S. 146. 
Wel erkent Puchta, dat de inhoud der wet niet noodwendig bestaand recht, 

gewoonterecht of praxis behoeft te zijn, "indem eine Volksansicht oder eine 
Ansicht der Juristen sanctionirt werden kann, welche sich noch nicht zu einer 
festen Ueberzeugung, zu einem Recht ausgebildet hat, oder ohne Hülfe des 
Gesetzgebers vieUeitht nie ausgebildet hätte. Und somit ist die Gesetzgebung 
wenigstens potentia wirkliche Rechtsquelle." Maar deze concessie laat toch den 
inhoud der wet tenslotte ontspringen uit "Volksansicht" und "Juristenansicht". 

79) System I S. 38 fig. 
80) Gewohnheitsrecht I S. 133 fig. 
81) Gewohnheitsrecht I S. 138-143. 
82) PUCHTA, Das Recht der Kirche (1840). Hier tracht hij een compromis te 

vinden tusschen STAHL'S en ROTHE'S opvatting. 
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83) t. a. p. S. 157. 
84) System I S. 22. 
85) Zie ook System I S. 31: "AlIerdings kann auch auf die Bildung der 

Staaten Zufall und Willkühr groszen Einflusz ausüben, und besonders wird 
die Begränzung derselben durch Eroberung und Zerstückelung oft sehr ab
weichend von den natürlichen, dureh. Volkseinheit angegebenen Gränzen be
stimmt". 

86) ib. S. 20 noot a. 
87) ib. S. 28. 
88) t. a. p. S. 33. 
89) B.v. de meening van 7 doctoren; of de overeenstemmende meening van 

BARTOLUS en BALDUS etc. etc. 
90) System I, 87. Ook LANDSBERG, Geschichte der Deutschen Rechtswiss. 

(3e Abt. 2e Halbband 1910) S. 448) heeft deze nadere uiteenzetting van de 
wetenschap als rechtsbron bij VON SAVIGNY over 't hoofd gezien en vereen
zelvigt Von Savigny's opvatting dientengevolge met de van PUCHTA. LANDS
BERG baseert zijn opvatting slechts op een korte uitspraak van Von Savig,ny 
t.a.p. S. 46, waar hij schrijft: "Indessen entsteht durch die dem Stoff gegebene 
wissenschaftliche Form, welche seine inwohnende Einheit zu enthüllen und zu 
vollen den strebt, ein neues organisches Leben, welches bildend auf den Stoff 
selbst zurück wirkt, so dasz au eh aus der Wissenschaft als solcher eine neue 
Art der Rechtserzeugung unaufhaltsam hervorgeht". Inderdaad schijnt Von 
Savigny hier de "Begriffsjurisprudenz" van zijn leerling in 't gevlei te komen. 
Doch hij laat er onmiddellijk een waarschuwing tegen dezelfde logicistische 
methode op volgen, die ondubbelzinnig genoeg is. Leest men daarna de §§ 19 
en 20 hiermede in verband, dan blijkt de onhoudbaarheid van Landsberg's op
vatting zonneklaar! 

91) t. a. p. S. 88. 
92) t. a. p. S. 90. 
93) Ross t. a. p. S. 166 schrijft: "Auf der anderen Seite ist es ganz verfehIt, 

wenn Manigk, auf Grund der Bezeichnung der Analogie als nicht blosz logischer 
sondern auch organischer Art, glaubt, Savigny als den "ersten originalen Frei
rechtier" charakterisieren zu können. Manigk ist augenscheinlich mit Savi?eYS 
philosophischen Voraussetzungen nicht genügend vertraut, um verstehen zu 
können, dasz unter organisch eine Art Gebundenheit zu verstehen ist. Wenn 
Manigk betont, dasz Analogie in Savignys praktischer Anwendung faktisch eine 
Neubildung bedeutet, so besagt das nichts. Dann das gilt von jeder Analogie, 
geradeso, wie sich hinter der krassesten Begriffsjurisprudenz ein gut Teil Frei
recht verbergen kann". 

Wij kunnen hiertegenover slechts constateeren, dat Ross het onderscheid 
tusschen theoretische en practische rechtswetenschap bij Von Savigny ontgaan 
is! Von Savigny spreekt zelve van "neue Rechtsbildung" door den practischen 
arbeid der Juristen! Dit zal toch zeker wel het einde van allen tegenspraak 
moeten zijn! 

94) System I, 93/94. 
95) System I, S. 97. 
96) Vooral in zijn Lehrbuch der Pandekten (Ie Aufl. Leipzig 1838) bij de 

uiteenzetting van de functie der analogie en der "juristischen Konsequenz" 
(29-30). 

97) Gewohnheitsrecht 11 boek 3 hoofdstuk I § 3 S. 15/16. 
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D. LANGEDIJK. 

Het Christelijk onderwijs beleefde onder de schoolwet van 1857 
een tijd van druk en tegenspoed. Schijnbaar was er verademing ge
komen, daar de vrijheid van onderwijs de gelegenheid opende, om 
scholen te stichten van eigen richting. En in dat opzicht kunnen wij 
ook spreken van verruiming. Maar aan den anderen kant was het voor 
vele vrienden van de Christelijke school een groote teleurstelling, dat 
door deze wet de openbare school onverbiddelijk gedreven werd in 
de richting der neutraliteit, ook al sprak art. 23 van "opleiding tot 
alle christelijke en maatschappelijke deugden". Zij, die met GROEN 
VAN PRINSTERER hun hoop gevestigd hadden op de facultatieve split
sing, zagen die hoop in rook opgaan. 

De bijzondere school was van nu aan de eenige uitkomst voor 
hem, die zijn kinderen wilde doen onderwijzen naar eisch van Gods 
Woord. En de stichting van zulke scholen was, in weerwil van de 
vrijheid van onderwijs, nog zoo moeilijk. Want niet alleen moesten 
de ouders deze inrichtingen geheel en al zelf bekostigen, maar velerlei 
tegenwerking verzwaarde nog de taak van hen, die van de openbare 
school voor hun kinderen niet gediend waren. 

Vaak ontving het hoofd der openbare school uit zijn kerkelijke 
bedieningen een niet onaanzienlijk deel van zijn inkomen, zoodat het 
gemeentebestuur er maar weinig aan behoefde toe te voegen. Of ook 
waren schoolgebouwen onderwijzerswoning eigendom van de Her
vormde Kerk, die zoodoende meehielp aan de bevordering van het 
openbaar onderwijs. In zoo'n geval was het uiterst moeilijk een vrije 
school te stichten 1). Want, hoe beter de positie van de openbare 
school was, des te zwaarder kregen het de voorstanders van Chris
telijk onderwijs. Vooral werd aan hen de concurrentie nog moeilijker 
gemaakt, wanneer de gemeenteraad kosteloos onderwijs invoerde. 
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Vele minderbedeelde ouders waren .daardoor voor de moeilijke kéus 
komen te staan: gratis openbaar of duur Christelijk onderwijs, .en 
wanneer dan het wekelijksch inkomen gering en het aantal kinderen 
groot was, dan was er heel wat beginselvastheid voor noodig, om 
toch het laatste te kiezen. 

Dit alles maakte, dat de toestand van het vrije, Christelijk onderwijs 
in de zestiger jaren niet rooskleurig te noemen was. 

Zeker, er was vooruitgang waar te nemen, het aantal scholen ver
meerderde elk jaar, zij het dan ook langzaam, maar, vergeleken met 
het openbaar onderwijs, waar gebouwen, leermiddelen en salarissen 
der onderwijzers gewoonlijk veel gunstiger waren, maakte het bij
zonder onderwijs een poover figuur. 

Nog te meer was dit het geval door de pogingen van de vrienden 
der openbare school, om door betere methoden het onderwijs vrucht
baarder te maken. Vooral de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen 
maakte zich in de 1ge eeuw in dit opzicht zeer verdienstelijk. Hierdoor 
scheen het of de volkson!Wikkeling een schoone toekomst tegemoet 
ging. Een groot bezwaar was evenwel het schoolverzuim. Want, wat 
zou het geven, of de beste onderwijzers voor de klas stonden, of, 
volgens de nieuwste methoden onderwijs gegeven werd, wanneer de 
jeugd deze weldaden versmaadde en zich vermaakte in veld en bosch, 
wanneer de ouders uit verkeerd begrepen eigenbelang hun kinderen 
onder den schooltijd voor zich lieten werken of uit onverschilligheid 
op schoolgaan niet aandrongen? 

Het is moeilijk met juiste cijfers aan te geven, hoe groot het school
verzuim in de 1ge eeuw geweest is. Wel komen we in de literatuur 
over het onderwijs nu en dan statistieken tegen over dezen "kanker 
van het schoolwezen", maar ze geven ons slechts een zeer gedeeltelijke 
en daarbij nog een niet geheel betrouwbaren blik op dit euvel. Som
mige van deze opgaven bestrijken slechts een provincie, en dan nog 
over enkele jaren; andere maken geen onderscheid tusschen absoluut 
en relatief schoolverzuim. En al raadplegen wij de Regeeringsver
slagen, dan kunnen we nog niet ontkomen aan de erkenning, dat er 
een kern van waarheid ligt opgesloten in hetgeen de inspecteur van 
het L. O. in Zuid-Holland, de heer VAN DER HEIM zei, dat hij op 
grond der door hem verkregen ondervinding en met allen eerbied voor 
officiëele cijfers moest verklaren, dat de statistiek niet zuiver den toe
stand weergeeft 2). 
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Maar, wat ook het gebrek van al deze bronnen moge zijn, uit alle 
spreekt ons luide de klacht tegen: Hoe jammerlijk is het in ons land 
gesteld met het schoolgaan van de jeugd! 

Wij zullen ons niet te veel in cijfers verdiepen. Toch willen we 
enkele getallen neerschrijven. In 1852 werd het aantal kinderen, dat 
geen school bezocht, geschat op 25.000 3). Dit aantal nam in den 
loop der jaren op ontstellende wijze toe. Het Regeeringsverslag van 
1866-1867 stelde vast, dat van de 451823 kinderen van 6 tot 11 jaar, 
er 112965 in Januari 1866 "niet alleen in geen school geweest (waren), 
maar zelfs zeer waarschijnlijk grootendeels op de schoollijsten niet 
voorkwamen" 4), welk getal op 1 Januari 1867 nog aanmerkelij k was 
toegenomen 5). 

Dit was nog alleen maar het absolute schoolverzuim. 
Over het betrekkelijke had men niet minder te klagen. De tonen, 

die ons uit het Regeeringsverslag tegenklinken, zijn dan ook wel in 
staat, somber te stemmen. Zoo lezen wij daar, dat de resultaten van 
het onderwijs door het relatieve schoolverzuim zoo gering waren, 
"dat het voor vele leerlingen der volksschool op hun twintigste jaar 
eigenlijk evenzoo is, als hadden zij nooit lager onderwijs genoten" 6). 

Werd er tegen deze kwaal, die ons volksonderwijs met ondergang 
bedreigde, dan niets gedaan? Zeker. In verscheidene steden' waren 
commissies gevormd, om het schoolgaan te bevorderen 7). De Maat
schappij van Nijverheid spande haar krachten er voor in, maar vooral 
de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, inzonderheid de afdee
Hngen Rotterdam en Nijmegen, moeten in dit opzicht met eere worden 
genoemd. 

Toch gaf dit lang niet genoeg, omdat de actie in slechts weinig 
plaatsen werd gevoerd, terwijl in het overgroote deel van ons land het 
kwaad welig tierde, zonder dat er iets van belang tegen gedaan werd. 

Zoo kon het schoolverzuim zulke onrustbarende afmetingen aan
nemen. Is het wonder, dat velen riepen om schoolplichtigheid, om 
daardoor den vijand van de volksontwikkeling in zijn hartader aan 
te tasten? 

Dit was niet iets nieuws. Reeds tijdens de Republiek had men 
gepoogd op soortgelijke wijze pressie uit te oefenen op hen, die hun 
kinderen niet ter school zonden. Hier en daar had men schoolgeld
plichtigheid toegepast, waarbij de ouders schoolgeld moesten betalen, 
ongeacht of de kinderen de school hadden bezocht of niet 8). 
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Het verbaast ons dan ook niet, dat in de provincie Groningen, waar 
de schoolhervorming met zooveel ijver ter hand was genomen, reeds 
spoedig bepalingen, in dien geest, zijn vastgesteld. 

In 1809 werd in de stad Groningen de schoolgeldplichtigheid reeds 
ingevoerd. Veel succes schijnt het niet gehad te hebben, daar de ver
ordening nog wel eens vernieuwd moest worden 9). 

Eerst in 1839 werden krachtige maatregelen genomen, om gehoor
zaamheid te vorderen 10). 

't Is zeker niet te gewaagd, als wij veronderstellen, dat de groote 
school hervormer van het Noorden, de schoolopziener Prof. TH. VAN 
SWINDEREN hierin de hand zal hebben gehad. In de eerste helft der 
1ge eeuw is hij van den schoolplicht een der ijverigste profeten. En 
dit is geen wonder. De rationalistische leer zooals WOLFF die formu
leerde en die bij de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen weerklank 
vond: "verlicht het verstand tot opscherping van de deugd en de 
mensch zal gelukkig worden", vond ook in VAN SWINDEREN een aan
hanger. OPZOOMER'S bekende gedachte: "Wat ge voor het onderwijs 
uitgeeft, bespaart ge op de gevangenissen", was door den Groning
sehen schoolopziener reeds vroeger aldus weergegeven: "En wanneer 
men nu eens nagaat, welke de oorzaken zijn, waarom zoovelen de 
openbare veiligheid schaden, in de gevangenissen geraken,... zal 
men bevinden, dat meestal gebrek aan schoolonderwijs er de oorzaak 
van is" 11 ) • 

Langzamerhand kwamen er meer, die meezongen in het koor van 
de voorstanders van den schoolplicht. Vooral toen ook de bekende 
Franschman VICTOR COUSIN den wettelijken schooldwang aan
beval 12). 

Want het was bij velen mode geworden, niettegenstaande hij zich 
over het godsdienstig karakter van de openbare school min gunstig 
had uitgelaten, hem als een van de beste kenners van ons schoolwezen 
te beschouwen en gaarne verlustigden zij zich in den wierook, dien 
hij voor de inrichting van ons onderwijs had gebrand. Verklaarde hij 
zich voor schoolplicht, dan werden zijn woorden door velen als 
orakeltaal aangenomen. 

Ook de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen had zich voor 
schoolplkhtigheid uitgesproken. In haar "Schets eener wet op het 
L. 0." van 1849 erkende zij het recht van den Staat, deze van de 
inwoners te eischen 13). Zelfs stemde zij in met wat P.' K. GÖRLITZ 
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schreef in zijn: "Geschiedkundig Overzigt van het Lager Onderwijs 
in Nederland" 14), die niet aarzelde, de vraag, of dwangmiddelen tegen 
de ouders, die het recht van den Staat op hun kinderen ontkenden, 
door de regeering geoorloofd waren, toestemmend te beantwoor
den 15). 

Prof. P. HOFSTEDE DE GROOT, de bekende districtsschoolopziener, 
verklaarde zich eveneens voor leerplicht 16). In zijn geruchtmakende 
rede, in 1860 te Winsum gehouden, noemde hij als een der gebreken 
van de wet van 1857 "dat er geenerlei bepaling in voör(kwam), waar
door de ouders verpligt (werden) hunne kinderen te doen onder
wijzen" 17). 

Hoe meer het schoolverzuim toenam, des te meer stemmen deden 
zich hooren voor den leerplicht. Men zag naar het buitenland, vooral 
naar Pruisen en beloofde zich gouden bergen, wanneer ook in ons 
land wettelijke maatregelen tegen dit euvel werden genomen. Van
daar dat de Kerkelijke Courant in 1863 opwekte, om hiervoor te 
adresseeren aan den minister van Binnenlandsche Zaken. 

Mocht zij evenwel meenen, dat zij reeds de publieke opinie aan 
haar zijde had, dan vergiste zij zich. 

Had reeds THORBECKE zich bij de behandeling van de wet-VAN DER 
BRUGGHEN tegen schoolplicht verklaard, hij stond niet alleen. Ja, het 
aantal tegenstanders in de kringen van het openbaar onderwijs nam 
toe. Hier en daar zien we dan ook eén kentering. Dit blijkt wel uit de 
houding van de leden der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen 
in dit jaar. Zij benoemde een commissie, om haar voor te lichten 
inzake de wettelijke leerplichtigheid. Deze heeren konden het echter 
niet eens worden. En toen in de algemeene vergadering het voorstel 
werd gedaan, om namens de Maatschappij te adresseeren bij de re
geering tot "invoering der school- en leerplichtigheid in Nederland" 
was het slechts een kleine meerderheid, die er zich voor verklaarde 
287 tegen 266 stemmen) 18). 

Zelfs het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap, waarvan de leden 
toch dagelijks de nadeel en van het schoolverzuim ondervonden, durfde 
niet tot leerplicht te adviseeren. Op zijn 1ge jaarvergadering besloot 
het "bij luide acclamatie, dat de leerplichtigheid met strafbepalingen 
hier te lande niet uitvoerbaar, en derhalve ook niet wenschelijk 
(was)" 19). 

Een soortgelijk geluid deed Mr. P. ROMEYN hooren, iemand, die 
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zijn meeningen op het gebied van het schoolwezen in verscheidene 
brochures en artikelen heeft neergelegd. 

Vroeger was hij een voorstander van den schoolplicht geweest, maar 
hij was van standpunt veranderd. Wel niet om principiëele redenen, 
als zou de Staat het recht niet hebben, schooldwang in te voeren, doch 
omdat hij overtuigd was van de practische onuitvoerbaarheid. 

Leerplicht strookte niet met den volksaard en vooral de armen, die 
zonder de verdiensten der kinderen niet rond konden komen, zouden 
noodeloos en zonder resultaat worden gekweld 20). 

In de volgende jaren zien wij een oplevende actie voor den leerplicht. 
Voor- en tegenstanders bestreden elkaar in vergaderingen en tal van 
brochures kwamen van de pers, om den volke in te lichten omtrent 
deze belangrijke materie. De geesten waren in heftige beroering, toen 
de verkiezingen van 1869 de aandacht van het publiek van de kwestie 
afleidden. Maar nauwelijks was de stembus gesloten, of Ds. V. R. 
SIKKES van Bovensmilde riep opnieuw de belangstelling wakker voor 
zijn troetelkind. In dat jaar verschenen twee brochures van zijn 
hand 21), en optimistisch sprak hij het vertrouwen uit, dat men weldra 
zou roepen om leerplicht en dan, "ik weet het zeker, zal de regeering 
niet langer aarzelen volkomen te voldoen aan de verpligting, die er 
jegens hare onderdanen op haar rust". 

Een simpele gebeurtenis zou er toe bijdragen, om de kwestie of 
leerplicht al of niet verkieslijk was, in het brandpunt der belang
stelling te plaatsen van allen in het land, die maar eenigszins bij het 
onderwijs betrokken waren. 

Een buitenlandsch reisje, ziedaar de aanleiding tot een beroering, 
die de laatste maanden van het jaar 1869 vulde en die tot uiting kwam 
in veel geschrijf van artikelen en brochures en in veel debat op ver
gaderingen. 

De heeren Dr. P. HARTING, hoogleeraar te Utrecht, Or. G. VISSE
RING, doopsgezind predikant te Wormer en Dr. D. HARTING, in gelijke 
functie te Enkhuizen, hadden eenige dagen in het Thüringerwoud door
gebracht. Op hun terugtocht hadden zij te Dortmund moeten over
nachten, waar zij 's morgens de schooljeugd in grooten getale op het 
plein voor hun hotel zich zagen verzamelen. Pruisen liet hun hier 
zien, wat de leerplicht in dit stadje uitwerkte. Zoozeer kwamen deze 
Hollandsche heeren onder den indruk, dat een van hen de verzuchting 
slaakte, dat Nederland "hoogstens voor een enkele maand, door 
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Pruisen geannexeerd (werd), alleen om 't langs dien weg mogelijk 
te maken, dat (het)" "op allerhoogst bevel" "met den zegen der 
schoolplichtigheid begiftigd werd" 22). 

Thuisgekomen, rijpte bij de gebroeders HARTING het plan om iets 
te doen voor het heil der vaderlandsche jeugd, door de oprichting van 
een schoolverbond "aan de bevordering van den bloei van het open
baar lager onderwijs ten onzent toegewijd" 23). 

De eerste stap in die richting was het rondzenden van een circulaire 
aan hun "Landgenooten" , om dezen op te roepen tot een vergadering, 
waar men zulk een verbond zou kunnen oprichten. Zoo exclusief als 
de boven aangehaalde woorden zouden doen vermoeden, waren de 
broeders evenwel niet, want niet alleen de voorstanders der openbare 
school, maar ook die der bijzondere kregen een uitnoodiging. En zij 
spraken den wensch uit, dat beide groepen de handen ineen zouden 
slaan, om het kwaad van het schoolverzuim te bestrijden. 

We moeten deze heeren de eer geven, dat zij zich, ook in het 
vervolg, zeer verdraagzaam en vredelievend hebben betoond. Maar 
dit nam niet weg, dat zij de brandende kwestie, schoolplichtigheid, 
niet als onoplosbaar ter zijde stelden. 

In hun circulaire schreven zij: "Wij ontveinzen ons geenszins, dat 
aan de invoering der schoolplichtigheid hier te lande groote, misschien 
vooralsnog onoverkomelijke bezwaren in den weg staan. Het streven 
van een Schoolverbond zal derhalve vooreerst slechts kunnen zijn: 
die bezwaren, voor zoover zulks geschieden kan, uit den weg te 
ruimen 24), en intusschen de algemeenheid van het schoolbezoek door 
alle gepaste middelen zooveel mogelijk te bevorderen". 

In dezen enkelen zin lag de klip verborgen, waarop het scheepke 
van het Schoolverbond stranden zou. Het was vooral deze zin, die 
velen kopschuw maakte. Schoolplichtigheid was in dien tijd dan ook 
een woord, dat de gemoederen in beroering bracht. Natuurlijk was 
men algemeen voor de beteugeling van het schoolverzuim en loofde 
men de goede bedoelingen van de heeren HARTINO, zoodat het te 
verstaan was, dat de circulaire over het algemeen een goede pers had. 
Maar toch klonken hier en daar waarschuwende stemmen. In de 
Nieuwe Rolterdamsche Courant van 3 Sept. 1869 ontlastte "een onder
wijzer" zijn verontrust hart, waarschuwde tegen schoolplicht, en 
prees tegen schoolverzuim alleen zedelijken dwang aan. De Hoop 
des Vaderlands, het schoolblad van de "Christelijk Nationalen" sym-
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pathiseerde wel met het doel van de onderteekenaars der circulaire, 
maar vreesde, dat het onder de vigeerende wet niet bereikbaar was 25). 

De Antirevolutionairen, de voorstanders van het bijzonder Christe
lijk onderwijs zagen in den schoolplicht een groot gevaar. Omstreeks 
het jaar 1860 waren nog slechts weinige plaatsen in het bezit van 
een vrije school. In verreweg de meeste gemeenten was de openbare 
school de eenige gelegenheid om onderwijs te ontvangen. En dat 
moest, volgens de wet neutraal zijn. Geen wonder, dat de Christen
ouders hiervan niet gediend waren, vooral niet, omdat de praktijk 
bewees, dat werkelijk neutraal onderwijs niet was te geven. Enkele 
uitzonderingen daargelaten, leerde men op de openbare school hoog
stens een algemeen Christendom, dat weldra in vele gevallen plaats 
maakte voor den godsdienst der Modernen. 

Wat zou nu het gevolg van den schoolplicht zijn? Dat zij, die 
bezwaar hadden tegen het onderwijs op de gemengde school, ge
dwongen zouden worden, hun kinderen er heen te zenden. Voor den 
bemiddelde was er altijd nog wel een uitweg, maar de kleine burger 
en de arbeider zouden er in moeten berusten, dat hun kinderen werden 
toevertrouwd aan onderwijzers, wier beginselen lijnrecht indruischten 
tegen de hunne. 

Het is te begrijpen, dat allen, die den leerplicht verderfelijk vonden, 
door de circulaire op hun qui vive waren. 

Om olie op de golven te gieten, verscheen er een artikel in het 
Utrechtsch Dagblad van 7 Sept., waarin de H.H. HARTING als het 
uitsluitend doel van het verbond aangaven, het schoolbezoek door 
alle gepaste middelen te bevorderen, terwijl het zich zou onthouden 
van alles , wat de godsdienstige meeningen van anderen zou kunnen 
krenken. 

Alle schadelijke invloeden, die het ontkiemen van het zaadje zouden 
belemmeren, wilden ze trachten te weren. Om de gemoederen tot 
kalmte te brengen, retireerden ze op het punt van den schoolplicht. 
Zij gaven zelfs plaats voor de veronderstelling "dat aan de invoering 
eener algemeene schoolplichtigheid hier te lande onoverkomelijke be
zwaren in den weg (stonden)". En al zou, na een eventueel debat 
over dit onderwerp, de leerplicht worden afgestemd, zij zouden dezen 
niet trachten te forceeren, want dan zouden er nog altij d tal van 
middelen zijn, om het beoogde doel te bereiken. 

Met prijzenswaardige soepelheid trachtten de H.H. HARTING zoo 
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alles te voorkomen, wat nadeelig voor hun streven kon zijn, om alle 
richtingen te vereenigen in den strijd tegen den gevaarlijken vijand. 

Toch was het wantrouwen nog niet verdwenen. Niet, dat men 
twijfelde aan de goede trouw van de beide broeders, maar de voor-, 
standers der bijzondere school ontveinsden zich niet het gevaar, dat 
zij liepen van zoovele anderen, die in het toekomstige Schoolverbond 
de lakens zouden uitdeelen. Nog argwanender dan eerst, schijnt de 
Hoop des Vaderlands nu tegenover het plan te staan. 

Hiervoor bestond wel eenige reden. Zij, die veel voor de zaak ge
voelden, waren voor het overgroote deel tegenstanders van de Christe
lijke school. Onderwijzerskringen hielden zich met de circulaire bezig, 
in de vergaderingen van gemeentebesturen werd zij aan de orde 
gesteld, in de bijeenkomsten van de departementen der Maatschappij: 
Tot Nut van 't Algemeen werden er beschouwingen aan gewijd. Er 
waren er, die het wenschelijk achtten, dat het geheele schooltoezicht 
op de aanstaande vergadering aanwezig zou zijn. Ook afgevaardigden 
der gemeenteraden mochten niet ontbreken. Maar dit waren juist de 
groote vijanden van het bijzonder onderwijs. Als zij aanstonds in het 
Schoolverbond de leiding verkregen, dan was het zeer waarschijnlijk, 
dat dit voor de Christelijke school het Trojaansche paard zou zijn 26). 

Wel werd door de H.H. HARTING samenwerking met de voorstanders 
der openbare school voorgesteld, maar zou die mogelijk zijn, waar 
het verschillend beginsel beide groepen tot nu toe steeds tegenover 
elkaar had gebracht? 

Die vraag stelde zich ook Or. A. KUYPER, toen Hervormd predikant 
te Utrecht. Voor men ter vergadering optrok was het zaak, zich te 
bezinnen over de houding, die men ten opzichte van dit gewichtig 
punt zou aannemen. Daarom had de hulpvereeniging van Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs te Utrecht een oproep gezonden naar haar 
zusterafdeelingen, om ze aan te sporen, afgevaardigden te zenden, die 
dan op den avond van den 26en October in Utrecht een voorvergade
ring zouden houden 27). Hierin werd de kwestie ampel besproken, 
waarna het besluit werd genomen, dat een commissie, bestaande uit 
de H.H. Dr. A. KUYPER, FERINGA, VAN ASCH VAN WIJCK, Prof. DE 
GEER VAN JUTFAAS, BRUMMELKAMP en A. MEYER eenige amendementen 
zouden indienen op de rondgezonden circulaire 28). Punt 1-1 hiervan 
luidde: "Het Schoolverbond heeft ten doel: het bezoeken der scholen, 
waar lager onderwijs gegeven wordt, door alle gepaste middelen te 
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bevorderen". Voorgesteld zou worden, om hieraan toe te voegen: 
"Bevordering van schoolplichtigheid en kosteloos onderwijs blijven 
onder de tegenwoordige schoolwetgeving uitgesloten", terwijl punt 
1-2: "Het Verbond onthoudt zich zorgvuldig van alles, waardoor 
de godsdienstige meeningen van dezen of genen zouden kunnen ge
krenkt worden" zou moeten worden aangevuld met de zinsnede: 
"Mocht derhalve, tengevolge van den stoot, door zijn optreden aan 
de publieke meening gegeven, invoering der schoolplichtigheid aan de 
orde komen, dan zal in zijn program algeheele vrijmaking der school 
steeds aan de invoering der schoolplichtigheid moeten voorafgaan. 

Den 27en October 1869 was een illuster gezelschap in de Concert
zaal van het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht 
bijeen. AI wat het intellect voortreffelijks bezat, was hier vergaderd. 
Professoren, Directeuren en Leeraren van Hoogere Burgerscholen, 
Inspecteurs van het Lager en Middelbaar Onderwijs, Schoolopzieners, 
Predikanten, Advocaten, Leden van de Tweede Kamer en van de Pro
vinciale Staten, Hoofden van Scholen en Onderwijzers, zij allen zaten 
in bonte mengeling dooreen. Hier was "het denkend gedeelte der 
natie", zooals de voorzitter het noemde, bij elkaar. Meer dan 375 per
sonen waren opgekomen, vogels van diverse pluimage, personen van 
verschillende politieke kleur, van onderscheiden kerkelijke richting. 

Duidelijk zou het onderscheid uitkomen tusschen de ijveraars voor 
de openbare school en de vrienden van Christelijk onderwijs. Maar nog 
een andere lijn kon door de vergadering worden getrokken, n.l. die de 
voor- en tegenstanders van de schoolplichtigheid van elkaar scheidde. 

Prof. Dr. P. HARTING opende de samenkomst met een welkomst
woord, waarin hij aandrong op eensgezindheid en de aanwezigen op
wekte, om te bedenken, "dat niet alleen alle richtingen in de maat
schappij haar recht van bestaan hebben, maar dat het ~elfs goed is, 
dat zij bestaan, omdat elk daarvan voldoet aan eigenaardige behoeften, 
en z6ó de ontwikkeling der maatschappij voor eenzijdigheid wordt 
bewaard" 29). 

Er was wel reden, om voor het bewaard blijven der eensgezindheid 
te vreezen. Waren niet verscheidene personen in de bladen de nieuw 
te stichten' vereeniging met wantrouwen tegemoet getreden? En had 
de heer O. VERHAGEN, lid van de Provinciale Staten van Zeeland, bij 
den ingang der zaal geen circulaires laten ronddeelen, die er zeker 
niet toe zouden medewerken, om den vrede te bewaren? 
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Deze heer, vrijdenker op het punt van den godsdienst, behoorde 
op politiek gebied tot de Radicalen, de uiterst linksche groep der 
Liberalen. Ook zij waren nog wel voor de vrijheid van het individu, 
maar alleen zoolang deze niet in botsing kwam met het algemeen 
belang. Zoodra dit het geval was, moesten persoonlijke beginselen 
en overwegingen wijken voor de eischen van de gemeenschap. Deze 
democratische richting weekte hoe langer hoe meer los van de Liberale 
partij. De laatste moest, volgens haar beginsel van de individueele 
vrijheid, afkeerig zijn van schoolplicht, die zou moeten leiden tot 
school dwang. Van huis uit, zouden de Radicalen dit ook moeten toe
geven, maar voor hen gold zwaarder de eisch der gemeenschap, dat 
alle kinderen van het volk goed ontwikkeld zouden worden. Vandaar 
dat de Radicalen schoolplicht in hun vaandel hadden geschreven. 

Maar ook waren zij heftige voorstanders van de openbare, neutrale 
school. Met den godsdienst stonden velen van hen op gespannen voet 
en VERHAGEN erkende zelf "niet sterk in gelooverij te doen" 30). 

Van deze partij had de Christelijke school nog meer te vreezen, 
dan van het Liberalisme. 

VERHAGEN kwam al vooringenomen ter vergadering. De circulaire 
der ,,17 Heeren" van 13 October 31), waarin naast een uitnoodiging 
ter vergadering op 27 October, de hoofdbeginselen van het op te 
richten verbond en middelen tot bestrijding van het schoolverzuim 
waren neergelegd, had zijn wantrouwen versterkt. Want, waar de 
H.H. HARTING zich eerst voor de schoolplichtigheid hadden ver
klaard, werd deze in de circulaire noch als doel, noch als middel 
genoemd. 

Daarbij kwam, dat de groote meerderheid der ,,17 Heeren" , volgens 
VERHAGEN niet behoorden tot de "onvoorwaardelijke voorstanders der 
openbare netftrale school" 32). 

Een man met het temperament en de politieke overtuiging van 
VERHAGEN moest zich hieraan wel grootelijks ergeren. Zoo hadden 
dan de Conservatieven, de Antirevolutionairen en de Roomsch
Katholieken 33) zieh reeds bij voorbaat van het Verbond meester 
gemaakt, meende hij. Om te voorkomen, dat deze richtingen in de 
nieuwe vereeniging den toon zouden aangeven, liet VERHAGEN een 
ISO-tal circulaires drukken, en onder de bezoekers der vergadering 
op 27 October verspreiden. Hierin gaf hij een verklaring, waarom hij 
met een voorstel kwam, dat beoogde, het Schoolverbond er toe te 
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brengen, zich als doel te stellen, de invoering van den wettelijken 
leerplicht voor te bereiden en zooveel mogelijk te bevorderen. 

Nauwelijks hadden de heer HARTING en de Voorzitter, LODEWljK 
MULDER, inspecteur van het L. O. in de provincie Utrecht, gesproken, 
of VERHAGEN· vroeg het woord ,om zijn voorstel aan de vergadering 
voor te leggen. Hiermee wierp hij den knuppel in het hoenderhok. 

Geen wonder was het, dat zij, die het meest door dit voorstel be
dreigd werden, zich er het eerst tegen verzetten. Dr. KUYPER trad 
voor hen als woordvoerder op. Nadat hij zijn dank uitgesproken had 
voor de welwillendheid, dat ook de voorstanders van het bijzonder 
onderwijs zoo royaal waren uitgenoodigd, bracht hij het kernpunt der 
kwestie, waarover het ging, ter sprake, n.1. de schoolplichtigheid. 
Want van het antwoord op de vraag of het Schoolverbond dit als 
doel, of zelfs als middel van zijn actie zou aannemen, zou het af
hangen of er samenwerking zou kunnen zijn met de voorstanders 
der openbare school. Dus was het gewenscht van te voren te weten, 
wat men aan elkaar had. Om klaren wijn te schenken diende Dr. 
KUYPER nu namens zijn medestanders de amendementen in, die den 
vorigen avond waren opgesteld. Bij de toelichting vroeg hij, of men 
van oordeel was, dat onder "gepaste middelen" ook schoolplichtigheid 
en kosteloos onderwijs moesten worden verstaan. Daar beide een ge
vaar opleverden voor de bijzondere school, konden de aanwezigen 
toch niet zoo naief zijn te gelooven, dat zij in dat geval mee konden 
doen, om zulk een doel te verwerkelijken. "Wij willen meedoen, als 
dat kan met onze overtuiging, maar tegen onze overtuiging niet". 

Gezien de samenstelling van deze vergadering en de mentaliteit van 
de voormannen der openbare school, die hier waren vergaderd, is het 
te begrijpen, dat deze woorden niet in goede aarde vielen .Er schijnt 
dan ook een zekere geprikkeldheid waar te nemen in de antwoorden 
van de volgende sprekers. 

De heer MIOULET, redacteur van De Wekker, sprak van "imperi
eUse condities", die de heer KUYPER stelde, "door welker aanneming 
inbreuk zou gemaakt worden op de autonomie van de vergadering". 

Ook Prof. OPZOOMER voerde het woord. Verzoeningsgezind deed 
hij zich niet voor. Trouwens, er zal wel niemand in de vergadering 
gewèest zijn, die gemeend heeft, dat deze paladijn der openbare school 
zou trachten een breuk te voorkomen. Hij was van oordeel, dat het 
maar dadelijk moest uitkomen, of Dr. KUYPER c.s. mee zouden doen, 
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doen, om zulk een doel te verwerkelijken. "Wij willen meedoen, als 
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of niet. Daarom stelde hij voor eerst te stemmen over de motie
VERHAGEN, die schoolplicht als doel van het Verbond wilde stellen. 
Als deze kwestie was uitgemaakt, aldus de spreker, dan weten wij, 
welke houding de heeren KUYPER c.s. tegenover het Schoolverbond 
zullen aannemen. "Die twistappel is nu eenmaal in de vergadering 
geworpen, waarom hem niet opgenomen?" "Indien zij willen, zoo 
laat hen zich terugtrekken" 34). 

Een ander heftig voorstander van den leerplicht was Mr. Dr. 
HARTOG~ HEYS VAN ZOUTEVEEN, die aan de wet van 1857, volgens 
hem, "de schoonste parel aan Neêrlands kroon", de schoolplichtigheid 
wilde zien toegevoegd. Ook hij was niet zeer tegemoetkomend. Hij 
was van oordeel, dat Dr. KUYPER die wet wilde afbreken en daarom, 
kreeg deze zijn zin hier in de vergadering, dan dreigde hij zich te 
zullen terugtrekken. 

Niet alle sprekers stonden zoo fel afwijzend tegenover de wens'chen 
van Dr. KUYPER. Er waren er, die verzoenende, bemiddelende woorden 
spraken, die gaarne allen voor het Schoolverbond wenschten te be
houden. 

Dr. J. BosscHA Jr., Inspecteur van het M. O. liep tenminste niet zoo 
hard van stapel. Hij zou graag zien, dat de heeren eerst eens af
wachtten, hoe de nieuwe vereeniging werkte. Misschien was het resul
taat zoo bevredigend, dat schoolplicht geheel overbodig zou zijn. 
Mocht dan later blijken, dat de daden van het Verbond ingingen tegen 
hun beginsel, dan konden zij zich altijd nog terugtrekken. 

Prof. HARTING deed ook nog een poging, om de gemoederen tot 
bedaren te brengen. Hij wilde de zaak der schoolplichtigheid niet te 
veel op den voorgrond dringen, daar dit tot scheuring aanleiding zou 
geven. Bestrijding van het schoolverzuim, dat alleen moest de leus 
zijn. En daarbij kon schoolplicht nooit als doel van het Verbond 
worden gesteld, hoogstens als middel worden gepropageerd. 

Ook de heer VAN DER HEIM, Conservatief en tegenstander van den 
leerplicht, wilde verzoenend optreden en schoolplichtigheid naar den 
achtergrond verplaatsen. Immers, de statistieken waren niet te ver
trouwen en daarom kon men niet verklaren, dat schoolplicht het eenig 
afdoende middel zou zijn. Geen dwang moest den Nederlander tot 
het goede brengen, maar vrijheid en overtuiging. Daarom kon school
plichtigheid niet dienen, daar zij wel degelijk in botsing zou komen 
met de gewetensvrijheid. 
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Hoe verdedigden de voorstanders der Christelijke school zich nu 
tegen de aanvallen van ÛPZOOMER en de zijnen? 

Behalve Dr. KUYPER hebben een tweetal van hen het woord gevoerd. 
Allereerst de heer BRUMMELKAMP, docent aan de Theologische schooi 

te Kampen, die het standpunt van hem en de zijnen uiteenzette. Zij 
waren niet tegen leerplicht, maar wel tegen schoolplicht, omdat daar
door de kinderen naar de openbare school werden gedreven. Voor het 
overige verwachtte hij van dit laatste weinig heil voor getrouwer 
schoolbezoek. De .heer N. M. FERINGA kwam meer uit als een strijder 
voor de Christelijke school, iets wat van hem, den secretaris der Ver
eeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, was te ver
wachten. 

Hij beschouwde de kwestie in verband met de gewetensvrijheid en 
liet uitkomen, hoe duizenden gemoedsbezwaren hadden tegen de 
onderwijswet, wat nog erger zou worden wanneer schoolplicht de 
ouders zou dwingen hun kinderen te zenden naar de openbare 
school. 

Voor de reputatie van de Liberalen uit dien tijd is het jammer, dat 
de intellectueelen, die hier verzameld waren, hun gevoelens niet beter 
konden beheerschen. Door de rumoerstemming, die als gevolg van de 
woorden van den spreker ontstond, werd het dezen moeilijk zijn rede 
te beëindigen. 

Ook tijdens het spreken van Dr. KUYPER was de gezindheid der 
vergadering alles behalve vriendschappelijk. Hij kreeg opnieuw het 
woord, nadat het voorstel-VERHAGEN met overgroote meerderheid ver
worpen was 35). Hierdoor was vastgesteld, dat schoolplichtigheid 
geen doel van het Verbond zou worden. Maar, omdat Or. KUYPER 
bang was, dat men het als middel zou wenschen, wilde hij zijn amen
dement handhaven. Want "in weerwil der pas gehouden stemming, 
(vreesde hiD, dat het Schoolverbond, geen weerstand kunnen de bieden 
aan de publieke opinie, later toch naar schoolplichtigheid (zou) 
streven". Hij eindigde met de verklaring, dat, "als zijn voorstel niet 
(werd) aangenomen, dit het gevolg (zou) zijn, dat er door de school
plichtigheid misschien eenige misdadigers minder in de gevangenis 
komen, maar dat het Verbond die slechts zal hebben leeggemaakt, 
opdat hij en de zijnen er ingaan". 

Na deze woorden was de houding der vergadering, vooral die van 
den heer VERHAGEN, beslist ver beneden peil. 
A. St. 3-m. IV 6 
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Hoewel schoolplicht verreweg het leeuwenaandeel had in de be
sprekingen, werd er toch nog een enkel woord gezegd over kosteloos 
onderwijs. Boven zagen wij, hoe nadeelig dit werkte voor de Christe
lijke school en terecht is het eens genoemd "de dommekracht, waar
meen men (haar) uit (haar) voegen wringt". We kunnen niet ont
kennen, dat kosteloos onderwijs een vaQ de voornaamste middelen 
kon zijn om het schoolverzuim te bestrijden. Voor de voorstanders 
der openbare school was het een te welkomer middel, omdat het mes 
aan twee kanten sneed, waarvan de eene kant, naar we zagen, het 
bijzonder onderwijs pijnlijk wondde. 

Niet te verwonderen is het dan ook, dat Or KUYPER c. s. ook dit 
middel, op deze stichtingsvergadering, van de lijst wenschten te zien 
afgevoerd. Dit was verschillende heeren niet naar den zin en 
KOPPENHAGEN en PRUIM vertolkten veler meening in dezen. Beide 
prezen de goede werking van het kosteloos onderwijs en wilden dit 
liever behouden, dan het prijs te geven ter wille van bondgenooten als 
de Christelijk-Nationalen 36). 

Dat bij zulk een stemming in de vergadering het amendement van 
KUYPER c. s. niet veel succes zou hebben, ligt voor de hand. En al 
pleitte Prof. HARTING ook nogmaals voor samenwerking, de kloof 
was te breed, dan dat overtuiging mogelijk was. 

Met overgroote meerderheid werd het amendement verworpen, 
waarna KUYPER met tal van medestanders de vergadering verliet met 
de betuiging, "dat het van nu af voor hem en zijn geestverwanten 
onmogelijk (was), tot de oprichting van het Schoolverbond mede te 
werken, doch niet zonder den wensch uit te spreken, dat het aan dat 
Verbond gelukken (mocht) den kanker van het schoolverzuim met 
goed gevolg te bestrijden". 

Het vertrek van deze heeren werd "met ondubbelzinnige blijken van 
ingenomenheid door de vergadering begroet" 37). Duidelijk spreekt 
in dit opzicht het volgende schrijven van "een uitstekend man op 
onderwijsgebied en bezoeker van deze vergadering": "Nog levendig 
herinner ik mij overigens de eerste vergadering. 't Was een donkere, 
met sneeuw dreigende Octoberdag. In de groote zaal van 't gebouw 
van Kunsten en Wetenschappen was het vrij donker. De duisternis 
scheen toe te nemen, naarmate de debatten ernstiger werden en zich 
meer verwikkelden... Er ontwikkelden zich in de vergadering ver
schillende denkbeelden. Dr. A. KUYPER had op de hooge bank aan de 
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rand der zaal plaats genomen, aan de spits zijnerpartijgenooten. Hij 
wenschte en verdedigde eene vereeniging in zijn geest. Van vele zijden 
werd daartegen protest aangeteekend. De beraadslaging nam gaande
weg in heftigheid toe en het daglicht werd door een hevige sneeuwbui 
belet in de zaal door te dringen. Men zou het gaslicht moeten ont
steken. 

Or KUYPER stond op en verklaarde, dat nu zijne denkbeelden zoo 
weinig instemming vonden bij de vergadering, hij niet anders kon 
doen dan heengaan ,en toen de tegenstand daardoor aanwakkerde, 
ging hij werkelijk heen, gevolgd door een rij van met hem gelijk
gezinden. 

Toen die schare de zaal verlaten had en de deur zich achter haar 
had toegesloten, brak eensklaps een vriendelijke zonnestraal door het 
vallicht der zaal; de opgewektheid daardoor uitgelokt, liet zich luid 
en algemeen gelden, de besprekingen vloeiden weldra in effene bedding 
en een met algemeene toejuiching ontvangen besluit verkondigde de 
stichting van het Schoolverbond" 38). 

Niet alle voorstanders van Christelijk onderwijs waren evenwel heen
gegaan. Onder hen, die bleven, verkreeg Ds. TH. H. NAHUYS, Hervormd 
predikant te Zeist, in deze zaak de meeste bekendheid. Zijn blijven 
moest wel eenige bevreemding wekken, iets wat hij zelf ook zoo 
begreep. Vandaar dat hij in de vergadering een verklaring gaf, omtrent 
zijn handelwijze. Hij kon het in zijn geestverwanten niet goedkeuren, 
dat zij zich dadelijk aan het Schoolverbond onttrokken hadden. Waar 
de heer HARTING zoo gematigd gesproken had, wilde hij hem met 
vertrouwen tegemoet treden, hoewel hij ook, evenals zij die heen
gingen, bezwaren had tegen de schoolwet. Hij was verzekerd, dat 
wanneer hij en anderen van zijn richting hun medewerking aan het 
Schoolverbond verleenden, dit niets zou doen in strijd met de door 
hem en de zijnen voorgestelde belangen. En daarom wilde hij 
blijven. 

Een luid applaus der vergadering, was het antwoord op de woorden 
van Ds. NAHUYS. 

Nadat de vergadering op den 27sten October, 's middags na de 
oprichting van het Schoolverbond was geschorst, kwam men 's avonds 
weer bijeen, om verder te spreken over de middelen, die men tegen 
het schoolverzuim zou aanwenden. 
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Nu' kwamen de mannen van het vak, de inspecteurs, schoolopzieners 
en onderwijzers aan het woord vooral. 

Maar welke middelen men ook voorstelde, schoolfeesten, getuig
schriften, belooningen, huisbezoek, men verwachtte algemeen het 
meeste succes van leerplicht en kosteloos onderwijs. 

Men mocht schoolplichtigheid als doel hebben uitgeschakeld, reeds 
nu kwam het uit, dat er een krachtige strooming bestond, die het als 
middel gaarne zou aanwenden. Doch als doel, of als middel, voor de 
Christelijke school zou het even funest zijn. 

Het komt mij voor, dat wij de houding van Ds. NAHUYS niet in de 
eerste plaats op zichzelf moeten beschouwen, maar haar in verband 
moeten brengen met de tweeërlei richting, die zich in dien tijd onder 
de voorstanders der Christelijke school openbaarde. 

Ds. NAHUYS behoorde tot de groep, die strijd wilden vermijden 39), 

die der ethisch-irenischen. Zooals de naam reeds aanduidt, wilden 
deze den vrede, maar zij vergaten, dat soms de strijd voor de be
ginselen noodig is. "Doen door laten", moge aantrekkelijk zijn voor 
hem, düi de rust liefheeft, hij, die er van overtuigd is, dat men het 
Christendom moet uitdragen op alle terrein des levens, zal het meer
malen noodig achten het zwaard aan te gorden en de banier op te 
heffen. Zoo beschouwden het ook mannen als Groen van Prinsterer 
en Or. Kuyper, die de confessioneele richting vertegenwoordigden. 

Geen wonder dan ook, dat de eerste de houding van den laatste 
geheel goedkeurde. Groen, die in dit jaar zijn "Nederlandsche Ge
dachten" was begonnen ,nam het hierin op voor Kuyper en diens 
medestanders tegen de vrijzinnige bladen, ook tegen zulke, die als 
de Rotterdamsche Courant ("met ons schoolwet-program in hoofd
zaak geestverwanf') "al te irenisch gezind" den stap van Dr. KUYPER 
"overijld, onberaden, ongemotiveerd" noemde. GROEN evenwel kwali
ficeerde deze als "weldoordacht en door Christen -en burgerplicht 
voorgeschreven" 40). 

Natuurlijk, dat de daad van Dr. KUYPER c. s. in de bladen werd 
besproken en de commentaren, die de liberale kranten er op gaven, 
waren niet zeer vriendelijk. In de Nieuwe Rotferdamsche Courant van 
1 Nov. '69 heette het: "Indien het der "Christelijk Nationale" partij 
bij het Schoolverbond te Utrecht er om te doen is geweest in opspraak 
te komen, dan heeft zij haar doel vrijwel bereikt. Ieder spreekt van 
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het geruchtmakend geval, en vraagt waarom en waartoe, die partij, 
"de ""Christelijke"", de ""Nationale"" is heengegaan, toen vele edele 
zonen des lands te zamen kwamen, om een der bedenkelijkste volks
kwalen met vereende kracht te bestrijden. Moet echter de daad strekken, 
om het prestige dier partij te verhoogen, dan is wel nooit een doel 
zoo volslagen gemist. Zoo men eenigen indruk heeft gemaakt, het was 
niet de indruk van kracht, van trouw, van moed". 

"Wat beteekende de vertooning? 
Wetende, dat hun eisch onredelijk was, hadden zij liever moeten 

wegblijven. Nu heeft het allen schijn, dat zij gekomen zijn, enkel met 
het doel, om met zeker gerucht heen te gaan, en daarmee aan het eind 
den indruk te geven, dat er tusschen de ""heilige schare"" en het 
andere menschdom geenerlei gemeenschap bestaat". 

"Al.Ien die buiten de partij staan en velen van de partij zelve ook, 
zullen niet anders kunnen oordeelen, dan dat de heer KUYPER en de 
zijnen te Utrecht een kinderachtige, erbarmelijke rol hebben gespeeld 
en meer bewijs hebben gegeven van geestelijke praalzucht, onver
draagzaamheid en heerschzucht dan van liefde voor het waarachtig 
heil der natie". 

Veel sympathieker vond dit blad de houding van Ds. NAHUYS, "die 
het consigne van den aanvoerder niet had gevolgd". 

Ook de Arnhemsche Courant keurde het optreden van Dr. Kuyper 
af en sprak vergoelijkend over het rumoer, dat de vergadering had 
verwekt tegen de Christelijk-Nationalen 41). 

De voorstanders der Christelijke school waren in hun oordeel over 
Dr. KUYPER c.s. niet eenparig, terwijl ook over het blijven van Ds. 
NAHUYS verschillend werd gedacht. Erkend moet evenwel, dat in het 
algemeen de Christelijke pers aan de zijde van den eerste stond. De 
Hoop des Vaderlands, de Nieuwe Goessche Courant, De Wekstem, 
De Bazuin, het Kerkelijk Weekblad, het Nieuw Vaderlandsche Cou
rantje, de Nederlandsche Gedachten en de Vereeniging: Christelijke 
Stemmen betuigden in hun artikelen allen hun instemming 42). 

In Stemmen voor Waarheid en Vrede beluisteren wij een anderen 
toon. In de Kroniek van Dr. A. W. BRONSVELD lezen wij o. m.: 

"Men had kunnen afwachten, wat de vergadering besluiten zou. 
Men had dan vermeden de sensatie, thans teweeggebracht, en door 
een vruchteloos debat ons niet meer dan noodig was, ""stinkende"" 
gemaakt inde oogen van de radikalen. Ik vind de vraag: wat kwamen 
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zij toch doen? van moderne zijde zeer gemotiveerd en moet bekennen .. 
dat ik niets bespeur van de vruchten door het indienen der amende
menten aangebracht". 

"Na de verwerping (van het voorstel-VERHAGEN) had Dr. Kuyper 
kunnen zeggen: ""Wij doen mee, om door alle gepaste middelen het 
schoolverzuim tegen te gaan. Wij lijden onder die kwaal misschien 
nog meer dan gij. Rekent op ons. Alleenlijk, als gij begint aan te 
dringen op schoolplichtigheid (gelijk gij haar nu verworpen hebt) 
zullen wij moeten scheiden"". 

"Het verheugt mij, dat Ds. Nahuys zich op dit standpunt heeft 
geplaatst. Hij zal niet alleen blijven. 

AI breng ik hulde aart den moed, waarmee onze vrienden hun over
tuiging hebben uitgesproken ... ik moet tegen de houding van Dr. 
Kuyper protesteeren" . 

Nu was Dr. BRONSVELD nog al eens met KUYPER in de contramine, 
terwijl ook Ds. TINHOLT het met dezen lang niet altijd eens was. Ook 
in dit opzicht verschilt de laatste van meening; hij noemde de motie 
van Dr. KUYPER ontijdig, zijn heengaan betreurde hij, omdat "een 
groot deel onzer partij, ja eigenlijk de geheele partij, beroofd is van 
de gelegenheid om krachtigen invloed uit te oefenen op eene zoo hoogst 
belangrijke zaak". 

Dat Ds. NAHUYS op deze persdiscussie niet geheel kon zwijgen, 
valt te begrijpen. In De Heraut en later in Stemmen voor Waarheid 
en Vrede, komen artikelen voor van zijn hand. Hij was optimistisch 
ten opzichte van het Schoolverbond. Immers, nog andere middelen 
dan schoolplicht zouden leiden tot het doel: Het met vrucht bestrijden 
van het schoolverzuim. Hij geloofde niet, dat het Schoolverbond op 
den duur noodwendig moest drijven naar schoolplichtigheid. Mocht 
evenwel dit onverhoopt wel het geval zijn, dan konden de voorstanders 
der Christelijke school door te blijven, de invoering er van vertragen 
tot den tijd, dat de overtuiging der noodzakelijkheid van Christelijk 
onderwijs meer veld zou winnen. 

Dat Ds. NAHUYS hier te goeder trouw was, is wel zeker. Zijn 
artikelen geven in 't geheel geen grond te gelooven, dat hij de zaak 
van het Christelijk onderwijs heeft verraden en ook GROEN VAN 
PRINSTERER en Dr. KUYPER waren hiervan overtuigd. De eerste 
schreef in de Nederlandsche Gedachten no. 11: "Principiëele vijand
schap tegen het Christelijk Nationaal onderwijs verried zich, ofschoon 



HET NEDERLANDSCH SCHOOLVERBOND 87 

ze aan menigeen wellicht niet (voorzeker niet aan den hoogleeraar 
Harting of aan Ds. Nahuys) in het oog viel". 

Dr. KUYPER twijfelde er niet aan, of Ds. NAHUYS stond met hem op 
eenzelfden grondslag des geloofs 43) en verklaarde: "Er is dan ook 
o. i. wel gebrek aan doorzicht, maar van verbreking der geloofs
gemeenschap kan geen sprake zijn" 44). 

Ook buiten de vergadering van het Schoolverbond kwamen de 
geesten in beroering en vroeg men zich af: Hoe moeten wij staan 
tegenover de nieuwe vereeniging ? 

De overgroote meerderheid van de voorstanders der openbare 
school stond natuurlijk welwillend tegenover haar en het volgend jaar 
kon in de Juni-vergadering worden meegedeeld, dat zich reeds 103 
afdeelingen hadden gevormd en ± 8530 leden zich hadden aange
sloten 45). 

Toch waren er onder hen ook, die zich verre hielden. Het was 
vooral die fractie onder de Liberalen, wien een vereeniging als deze 
veel te tam was. Het waren de felle propagandisten voor den school
plicht, die alle andere middelen tot bestrij ding van het schoolverzuim 
onvoldoende vonden 46). 

Een derde groep vormde de meerderheid der vrienden van Christelijk 
onderwijs. Wel waren er, die aanvankelijk met Ds. NAHUYS meegingen, 
maar voor de meesten was het geen vraag, hoe zij zich ten opzichte 
van het Schoolverbond hadden te gedragen. 

Ook in de Vereeniging van Christelijke onderwijzers kwam de 
kwestie ter sprake. Dit verbaast ons niet, daar we ook hierin de 
tweeërlei strooming kunnen opmerken, waarvan we boven spraken. 
Zoo werd op de Algemeene Vergadering van 1870 de volgende vraag 
besproken: "Kunnen Christelijke onderwijzers, zonder verloochening 
van eigen beginsel zich als lid bij het Schoolverbond aansluiten?" 

In de discussie waren over het algemeen de meeningen niet verdeeld. 
Men was tegen aansluiting, daar de Christelijke onderwijzers het 
duidelijk verband zagen tusschen de werkzaamheid van deze vereen i
ging en de openbare school. Een enkele was daarvan niet overtuigd, 
zooals Dr. RAABE, instituteur te Utrecht, die zich dan ook als lid had 
aangesloten. De heer HUSEN, hoofd eener Christelijke school te 
Utrecht, nam een neutraal standpunt in. Hij betreurde de inzending 
van de vraag, omdat hierdoor pressie op de leden werd uitgeoefend. 
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Hier moest het gelden: Een ieder zij in zijn gemoed ten volle ver
zekerd. 

Wordt vervolgd. 

1) Voorbeelden hiervan in mijn: De strijd om den Bijbel in de School, p. 66 
v. v. 's Gravenhage (1928). 

2) De oprichting en Eerste Handelingen van het Nederlandsch School
verbond, pag. 56, 57. Utrecht 1869. 

3) De Hoop des Vaderlands, 10 Nov. 1869. 
4) G. B. LALLEMAN. Het schoolverzuim in Nederland en Het Schoolverbond, 

pag. 9. Tiel 1869. 
11) Op 1 Jan. 1867 was het aantal ± 138000. 
6) LALLEMAN, t. a. p. pag. 14. 
7) Zoo was in Kampen een vereeniging gesticht om het schoolverzuim in 

de lagere standen, tegen te gaan. De kinderen, die elk jaar het trouwst de 
school bezochten, kregen, zoover de middelen der vereeniging strekten, f 30.
op een spaarbankboekje, dat ze met de rente, op hun 18e jaar in handen 
kregen. N. Rolt. Ct van 13 en 16 Sept. 1869. 

Vgl. ook Arnhemsche Courant 27 Aug. 1869 . 
. 8) In 1630 werden door den Landdag van Drenthe reeds bepalingen in dit 

opzicht vastgesteld. Ook de Schoolorde van de Ridderschap en de steden van 
Overijssel van 1666 verordende schoolgeldplichtigheid. TH. v. SWINDEREN. 
Eenige denkbeelden over schoolpligtigheid en kosteloos onderwijs, pag. 2 noot. 
Groningen 1849. 

9) Zoo kondigden de H.H. Burgemeesters der stad Groningen, den 2gen 
September 1817 een publicatie af, waarvan art. 1 O.!l. het volgende inhield: 
"Alle ouders en voogden, wonende binnen de gemeente Groningen zullen ver
pligt zijn hunne kinderen en pupillen, welke op den 1 January 1817, en zoo 
vervolgens op den eersten dag van ieder jaar hun vijfde jaar volbragt hebben 
en hun dertiende jaar nog niet zijn ingetreden, gedurende dezen hunnen leef
tijd, eene wettige school in deze Gemeente, naar hunne verkiezing, te doen 
bezoeken". 

10) TH. VAN SWINDEREN. Eenige denkbeelden enz. pag. 2 noot. 
11 ) VAN SWINDEREN, t. a. p. pag. 7. 
12) "Grace à Dieu, tout créature humaine en Prusse tombe sous la protection 

bienfaisante de la loi; I'obligation légale d'aller aux écoles est commune à l'un 
et à l'autre sexe". Rapport sur l'Etat de l'Instruction publique dans quelques 
pays de I' Allemagne et particulièrement en Prusse. Bruxelles 1841. Tom II, 
pag. 119 . . 

13) Vgl. D. W. BOSCH Dz. De staatszorg voor het L. O. met betrekking 
tot de schoolpIichtigheid. z. p. (1854) pag. 9 en VAN OTTERLOO, Bijdragen 
p. 20. en 21. Amsterdam 1874. 

14) Leiden, 1849, pag. 274. 
15) Dit werk was door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen bekroond. 
16) Hoewel de begrippen "leerplicht" (de plicht om de kinderen te doen 

onderwijzen) en "schoolplicht" (de plicht om de kinderen een school te doen 
bezoeken) elkaar niet volkomen dekken, hebben de schrijvers van brochures, enz. 
deze niet steeds scherp uit elkaar gehouden. Daar het verschil voor ons onder
werp practisch van weinig beteekenis is, gebruiken wij de woorden door elkaar. 

17) P. HOFSTEDE DE GROOT. Over de licht- en schaduwzijde van ons tegen
woordig lager schoolwezen. Groningen 1861. pag. 13. 

18) In 1849 was het een punt van haar program. Zie pag. 68. 
19) M. D. VAN OTTERLOO, Nieuwe Bijdragen. Amsterdam 1876. pag. 152. 
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20) P. ROMEYN, Schoolverzuim en wettelijke schoolpligtigheid. Schoonhoven 
1863. 

21) V. R. SIKKES. Verpligt Onderwijs. Een woord in het belang der Openbare 
Neutrale School. Assen 1869. V. R. SIKKES. Verpligt Onderwijs in zijne hooge 
belangrijkheid. Assen 1869. 

22) De heer D. HARTING heeft over dit reisje geschreven in: "Een dag in 
den vreemde". Amsterdam 1869. 

23) Vgl. A. WINKLER PRINS. De quaestie van den leerplicht, toegelicht door 
de geschiedenis van het schoolverbond, pag. 12. Culemborg 1895. 

24) Cursiveering van mij. L. 
25) No. van 8 Sept. 1869. 
26) No. van 22 Sept. 1869. 
27) Ongeveer 70 afgevaardigden waren opgekomen, zelfs uit Zeeland en 

Friesland. Brief van Dr. A. KUYPER aan GRDEN VAN PRINSTERER, d.d. 29 Oct. 
1869. Rijksarchief. 

28) Deze circulaire was den 13en October 1869 rondgezonden en onder
teekend door de volgende heeren: Mr. G. H. VAN BOLHUIS, jhr. Mr. j. G. BOSCH 
VAN DRAKENSTEIN, Dr. j. BOSSCHA Sr., A. M. E. VAN DEVENTER, Mr. j. A. 
FRUIN, Dr. D. HARTING, Dr. P. HARTING, jhr. Mr. H. j. VAN DER HEIM, Dr. 
M. P. LINDO, Dr. D. LUBACH, Mr. W. C. MEES, L. MULDER, Dr. R. VAN REES, 
Mr. W. j. BARON VAN WELDEREN RENGERS, Dr. C. C. j. DE RIDDER, Mr. P. 
A. M. VAN OOSTHUYSE BARON VAN RYCKEVORSEL VAN RIJsENBURG, Dr. M. 
SAL VERDA. Zij wilde een leiddraad geven voor de besprekingen op de stichtings
vergadering en bevatte de hoofdbeginselen van het op te richten Verbond, de 
middelen, die door het Verbond zouden worden aangewend en eenige organieke 
hoofdbepalingen voor de latere samenstelling van het reglement. 

29) Het verloop van de vergadering wordt hier gevolgd naar "De oprichting 
en Eerste handelingen van het Nederlandsch Schoolverbond". Utrecht 1869. 

30) O. VERHAGEN. Is een Schoolverbond-alléén tegen schoolverzuim vol
doende? Rotterdam 1870, pag. 7. 

Deze uitdrukking in antwoord op wat GROEN VAN PRINSTERER in de "Neder
landsche Gedachten" No. 11, 1869 schreef, aangaande de deelneming van Ver
hagen aan het Vrijdenkers-Verbond te Amsterdam. 

31) Zie boven pag. 73. 
32) VERHAGEN, t.a. p. pag. 5 en 6. 
33) Volgens het conservatieve Dagblad van 's Gravenhage "de Vrienden". 16 

Sept. 1869. 
34) Prof. OPZOOMER stemde zelf tegen de motie-VERHAGEN, wilde dus school

plicht niet als doel, maar toch zou hij het zeker wel als middel wenschen. Hij 
had zich n.1. reeds meermalen als een heftige voorstander van leerplicht doen 
kennen. Ook VERHAGEN beschouwde hem als een der generaals in de beweging 
voor verplicht onderwijs. Zie VERHAGEN. Is een School verbond-all één enz. p. 19. 

35) Uit: j. C. RULLMANN: Kuyper-Bibliografie I p. 72 en 73 zou men den 
indruk krijgen, alsof Dr. KUYPER in deze vergadering slechts éénmaal het woord 
heeft gevoerd. Dit is minder juist. De eerste maal diende hij de amendementen 
in, de tweede maal sprak hij de profetie uit aangaande de verhouding van het 
Schoolverbond tot den leerplicht in de toekomst. 

86) Volgens de uitdrukkelijke mededeeling van den Sec!". van het Ned. School
verbond heeft Dr. KUYPER verder over het punt "Kosteloos onderwijs" in de 
vergadering niet meer gesproken. De oprichting enz. pag. 61 noot 1. 

37) N. R. Crf. van 30 Oct. 1869. 
38) A. WINKLER PRINS. De quaestie van den leerplicht, enz. pag. 31 en 32. 
39) Personen, die hem hebben gekend, verzekerden mij, dat hij behoorde tot 

de ethisch-irenische richting. 
Ook Dr. KUYPER zinspeelde in een brief aan GROEN VAN PRINSTERER, d.d. 
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1 Jan. 1870 op de oppositie der ethischen tegen de confessioneel en inzake het 
Schoolverbond. Rijksarchief. 

40) Nederlandsche Gedachten. No. 11. November 1869. 
41) Nos. van 29 Oct. en 3 Nov. 1869. 
42) V gl. "De Christelijk-Nationalen op de vergaderingen van het School-

verbond". Amsterdam 1870. 
43) De Christelijk-Nationalen en het Schoolverbond, pag. 22. 
44) idem, pag. 49. 
In een schrijven aan GROEN VAN PRINSTERER, d.d. 29 October 1869, dus 2 

dagen na de vergadering, liet KUYPER zich echter zeer scherp uit over de 
houding van NAHUYS: "Gefken (die ook was gebleven. L.) zweeg tenminste, 
maar Nahuys liet zich applaudiseeren door de vijanden tot ons dépit. Is het te 
sterk, zoo ik dat verraad noem? Verraad, dat getuchtigd dient?" Rijksarchief. 

45) In Limburg en Noord-Brabant kwamen in Maart 1871 nog geen afdee
Iingen voor. Dit is niet te verwonderen, daar de Roomsch-Katholieken afwijzend 
stonden tegenover het Schoolverbond. Vgl. N. R. Ct. van 4 Nov. 1869. 

46) Handelingen en Verslagen van het Nederlandsch Schoolverbond. No. lIl, 
pag. 8. Utrecht 1871. 



DE COALITIE UITEENGEVALLEN EN WEER 
TOT STAND GEKOMEN (1891-1897) 

DOOR 

J. C. RULLMANN. 

Zoo trad dan in 1888 voor het eerst hier te lande een Coalitie
Kabinet op 1). 't Werd een Schoolwet-Ministerie. Door eendrachtige 
samenwerking van Anti-revolutionairen en Roomschen werd de school
quaestie gebracht in de phase van het subsidie-stelsel. 

Minder gelukkig echter was het Kabinet-MAcKAY met de door 
Minister BEROANSIUS ingediende Legerwe~, waarvan een der hoofd
beginselen was de persoonlijke dienstplicht. De meerderheid der 
Roomsch-Katholieken, fel gekant tegen afschaffing van het stelsel van 
plaatsvervanging, nam onder leiding van BAHLMANN een beslist 
vijandige houding tegen de Regeering aan. Daardoor dreigde de band 
met de coalitie-genooten, op wier program de persoonlijke dienst
plicht als desideratum voorkwam, te worden doorgesneden. 

Nu was er in 1888 wel een kleine entente met de Roomsche partij 
tot stand gekomen, maar van een gelijkluidend program was geen 
sprake geweest. Voor de stembus van 1891 was het dus de vraag, 
of het gelukken zou, saam met de Roomsche Staatspartij een wel
omlijnd program vast te stellen, dat werk gaf voor een periode van 
vier jaren, en kans bood op slagen. Gelukte dit, dan was samen
werking op beter geregelden voet ook in en na 1891 zeker alleszins 
denkbaar. Maar slaagde men hier niet in, dan, zoo schreef Dr. 
KUYPER 2), zou de Antirevolutionaire partij hebben te overwegen, 
welke van deze twee het raadzaamst was: hetzij om zonder eenige 
saamwerking eenvoudig haar eigen program van actie vast te stellen, 
en daarop het stembuspleit te voeren; hetzij om verbintenis aan te gaan 
met hen, die haar program op bepaalde punten wilden steunen. "Doch 
wat in geen geval kan is, om nogmaals een vierjarige periode van saam
werking tegen te gaan, zonder dat vooruit vaststaat, wat men in deze 
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periode van vier jaren doen zal. Dit toch zou uitloopen óf op een 
afdoen van allerlei, waarbij geen beginsel in het spel kwam, en wat 
deswege door een Cabinet d'affaires even goed kon verricht; àf wel 
op een aanvatten van principiëele onderwerpen van wetgeving, maar 
die dan nogmaals, even als nu de militaire quaestie, plotseling de 
quasi-bondgenooten tegen elkaar in het harnas zouden jagen, om aldus 
alle regeetkracht te verlammen". 

En wat de onderhavige quaestie betrof, schreef de Hoofd-redacteur 
van De Standaard 3): "De quaestie voor ons als groep is, of we op 
commando van den heer Bahlmann een artikel van ons eigen program 
van actie verscheuren zullen; en hiermee is onze eere als politieke 
partij gemoeid. Wij hadden èn in 1878 èn in 1888 eerlijk en duidelijk 
in ons program gesproken. Niettegenstaande men wist, dat onze can
didaten een program van actie, waarin persoonlijke dienstplicht stond, 
onderteekend hadden, steunde de Roomsche bevolking ze toch. En 
nu van achteren het land in rep en roer te brengen, en publiek op de 
markt ons den eisch te stellen: "Ge zult tegen uw eigen program 
stemmen, op straffe van onze ongenade I" - zie, dat gaat niet". 

SCHAEPMAN zag dit helder in, 'waar hij in zijn brochure over het 
remplaçantenconflict schreef, dat al deze eischen, deze halve en heele 
dreigementen, geen andere uitwerking hadden en konden hebben, dan 
de antirevolutionaire partij vaster en vaster te klinken aan haar eens 
gesproken woord, haar steeds meer en meer te vereenzelvigen met de 
afschaffing der plaatsvervanging. SCHAEPMAN was dan ook een der 
weinige Roomsch-Katholieke Kamerleden, die zich bereid verklaarde 
met de Regeering mee te gaan. Buiten de Kamer waarschuwde hij met 
alle kracht tegen de agitatie, van Roomsche zijde tegen den dienst
plicht gevoerd. In zijn rede, te Hulst gehouden, bepleitte hij het hand
haven van het verbond tusschen Roomsch-Katholieken en Antirevo
lutionairen ook dàn, als laatstgenoemden op den persoonlijken dienst
plicht bleven aandringen. Maar De Maasbode en De Tijd waren daar
over zeer ontstemd. Zij gingen dan ook al meer heil zien in een zich 
isoleeren van de antirevolutionairen, om daarna voeling te zoeken met 
de "gematigd liberalen". 

De mogelijkheid was trouwens niet uitgesloten, dat bij de verkiezing 
van het jaar 1891 een coalitie van eenige conservatieve groepen den 
doorslag zou geven. Immers had Ds. BUYTENDIJK in De Wageninger 
van 13 Augustus een hoofdartikel gewijd aan de vraag, of er niet een 



DE COALITIE UITEENGEVALLEN EN WEER TOT STAND GEKOMEN 93 

nieuwe partij moest gevormd worden. Ook Dr. BRONSVELD werd uit
genoodigd om tot de oprichting van die nieuwe partij mede te werken. 
Deze nieuwe partij moest zich dan "plaatsen op geloovig christelijk 
standpunt", maar "niets willen weten van samenwerking met Rome". 

En nauwelijks was Januari in het land, of "een Hervormd Neder
lander" gaf reeds een advies aan de leden der Nederlandsche Her
vormde Kerk met het oog op de stembus van 1891 4). De schrijver 
wijst op de mogelijkheid en waarschijnlijkheid, dat in de e. k. Juni
maand de antirevolutionairen en roomschen weder samen zullen gaan, 
en vindt het onbegrijpelijk, dat nog zoo vele vrienden der vaderlandsche 
kerk blind schijnen voor het gevaar, dat vooral voor de Hervormde 
Kerk dreigt, indien de tegenwoordige meerderheid in de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal nog langer zal blijven bestaan. Om het dreigende 
van dit gevaar aan te toonen, wordt het een en ander in herinnering 
gebracht uit het leven en "drijven" van Dr. A. KUYPER. "Op de stembus 
van 1891 is zijn veldheersblik gericht; en behaalt hij, andermaal gelijk 
in 1888 de victorie, dan zal onze Nederlandsche Hervormde Kerk 
ook andermaal met hem te doen krijgen". Er is n.l., zoo beweert de 
schrijver, een complot gesmeed, om, zoo het gelukt aan het zittend 
Ministerie nog een tweede levensperiode te verschaffen, de meeste 
leden van den Hoogen Raad hun ontslag te geven, of ze tot andere 
betrekkingen te benoemen, en dan in hun plaats voor den Hoogen 
Raad mannen te benoemen, die in zake de kerkelijke quaestie de 00-
leerenden in het gelijk zullen stellen. Zelfs moeten de Rechtsgeleerden 
met name zijn genoemd, die aangewezen zijn om in den Hoogen Raad 
zitting te nemen. Gelukt nu dit plan, dan wordt door één uitspraak van 
den Hoogen Raad alle bezitting en alle goed van de Nederlandsch 
Hervormde Kerk afgenomen, en aan de Doleerenden gegeven. De 
brochure eindigt aldus: "Hartelijk wenschen wij, dat zij, die onze 
Nederlandsche Hervormde Kerk liefhebben, en in haren bloei een 
zegen voor ons volk zien, dan ook zullen doen alles wat in hun ver
mogen is, om den invloed van Dr. Kuyper op staatkundig gebied, 
tegen te staan. Zijn politiek beweegt zich geheel om de kerkelijke 
kwestie - en de val der Hervormde Kerk moet zijn glorie worden! 
Derhalve: "Caveant Consules" 5), en hoe afkeerig wij er anders van 
zijn, dat predikanten zich op politiek terrein bewegen, thans nu de 
nood dringt, hebben predikanten der Nederlandsche Hervormde Kerk 
de dure roeping, om in hoogen ernst ons volk te waarschuwen, om in 

- - - --------------
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1891, bij de verkiezingen voor Leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, in geen geval candidaten der clericale partijen te 
stemmen. - Wat dan te doen? . .. Daarover later!" 

De Banier, de Stemmen en andere persorganen deden het hunne 
om den inhoud van dit pamflet te populariseeren; sommigen met heele, 
en andere met halve instemming; maar toch zonder onderscheid er 
de lezing van aanbevelende. Ja, zelfs wist een der bladen er nog bij 
te vertellen, dat er bankiers achter dit Kuyper-complot zaten, en dat 
het deze bankiers waren, die, in de hoop op grove winsten, te Amster
dam en elders, groote kapitalen voor kerkbouw enz. hadden voor
geschoten. De Standaard 6) stelde er prijs op, dit staal van dol ge
loopen verbeelding in zijn kolommen te boeken, als curiositeit voor 
het nageslacht. "Eer we toch twintig jaren verder zijn, zal bijna 
niemand zich nog zielkundig verklaren kunnen, hoe in iemand met 
gezonde zinnen zulk een gedrochtelijk denkbeeld ook maar één oogen
blik heeft kunnen postvatten. Het is op het eerste hooren, of u een 
Kamper dwaasheid wordt gedebiteerd. Mackay, Havelaar, Godin de 
Beaufort, Ruys van Beerenbrouck, Hartsen, Dyserinck, Bergansius -
allen voor de zegekar der Doleantie gespannen. In de Tweede Kamer 
Huber, Beelaerts en zoo vele anderen, met hun stembriefje al klaar, 
om niets dan doleerenden in den Hoogen Raad te benoemen. En 
sterker nog - want de leden van den Hoogen Raad zijn onafzet
baar - al de leden van den Hoogen Raad, op Mr. van Bemmelen 
na, op stel en sprong bereid, om zich voor iets anders te laten be
noemen, en hun post te verlaten. Geen staatsman van gezonde zinnen 
kan het dan ook de moeite waard achten, ook maar een woord te ver
kwisten aan een zoo onzinnig denkbeeld, dat alleen in een onthutste 
verbeelding kan postvatten, bij mannen, die of opzettelijk zichzelven 
bedriegen, of van onze Staatsinstellingen en onze hooge ambten in 
het minst niet op de hoogte zijn. Maar zoo gaat het, als men zich 
nooit de moeite gunt, om van de politiek eenige studie te maken, en 
dan toch op politiek terrein als raadsman wil optreden. Ook van den 
geest, die in de kringen der Doleantie heerscht, schijnen deze Belijders 
van den Christus al bijster slecht op de hoogte te wezen. Ze zouden 
anders weten, dat niets de Doleantie zoo hopeloos in verlegenheid zou 
brengen, dan zoo men geroepen wierd om ooit den insolventen boedel 
over te nemen; weten, hoe overgelukkig men onder de "Doleerenden" 
juist is, dat men vrij en onafhankelijk nu alleen van de gaven der 
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liefde leeft; en weten ook, dat b.v. de leening van een half millioen 
te Amsterdam onder bijna duizend obligatiehouders verdeeld is, zoodat 
zelfs de kleine man er in deel nam. Maar wat ze vooral vergeten is, 
dat de Antirevolutionaire partij als zoodanig niets met de Doleantie 
uitstaande heeft, en er noch voor noch tegen partij koos. Deze partij 
toch bestaat voor een nog veel grooter deel uit niet-doleerenden, en 
slechts voor een klein deel uit hen, die in Doleantie gingen. Men vindt 
bij de Antirevolutionaire partij: Synodalen, Christelijke Gereformeerden, 
Doleerenden, Lutherschen, Doopsgezinden, kortom mannen van aller
lei professie; en er is noch in haar program, noch in haar statuten 
iets, wat ook, waardoor zij met de quaestie van de Doleantie in aan
raking zou komen. Zoowel in het Centraal Comité als in de Kamerdub 
verkeeren de Doleerenden dan ook in de minderheid, en gaan mannen 
van allerlei kerkelijke positie, evenals in den Schoolraad, broederlijk 
en vertrouwelijk met elkander om. En wat het eenige punt aangaat, 
dat de Synodalen kon raken; t. w. Art. 20 van het Program, hierbij 
hebben juist de Doleerenden alle belang verloren. Stel toch, dat, over
eenkomstig dit artikel, de som, thans jaarlijks aan het Synodaal Ge
nootschap uitgekeerd, gekapitaliseerd werd, en als kapitaal ter be
schikking van de kerken werd gesteld, dan zouden juist de Synodalen' 
daarbij profiteeren en de Doleerenden er geen roode duit voordeel 
bij hebben. Uit dit alles blijkt dus wel, dat men ten deze met blinde 
leidslieden van blinden te doen heeft, en dat heel dit hersenschimmig 
complot alleen de wrange vrucht is van een onrustige consciëntie. 
Dit nu doet ons leed. Leed, omdat zulk een ongezonde gemoeds
toestand reeds in een iegelijk mensch beklagelijk zou zijn. Maar vooral, 
omdat zulk een gemoedstoestand smaad aandoet aan den naam van 
Hem, als wiens belij ders deze mannen optreden; en eene oneere is 
voor den geestelijken stand, dien ze bekleeden." 

In Maart verscheen Bij de Stembus van 1891, No. 11. De slotsom, 
waartoe de anonieme pamflettist nu kwam, luidde aldus: "Geene stem 
dus meer uitgebracht op de candidaten van een partij, die zich wel 
als "Vroom" aandient, maar het daarom nog niet is. In geen geval het 
verbond der dericale partij gesteund. Wat dan? ... Wij wagen het een 
advies te geven, in de hoop, dat onze stem niet zal zijn als van een 
roepende in de woestijn! 10 • Geen enkel Protestantsch kiezer brenge 
zijn stem uit op een Roomsch-KathoIiek candidaat. 20. Men geve zijn 
stem niet aan die mannen, die getoond hebben door woord of daad 



96 J. C. RULLMANN 

uitvoerders te zijn van de politiek "Kuyper-Lohman-Schaepman". 
3°. Men stemme evenmin voor candidaten der Socialistische en Radi
cale partij - noch op die Liberalen, die met God en Godsdienst geen 
rekening meer houden. Maar handele flink weg op deze wijze: Stelt 
de liberale kiesvereeniging in uw district een candidaat, die in den 
gezonden zin des woords bekend staat, als een V room, Vroed, V rij 
man, breng dan op zulk een candidaat uw .stem uit! Zulke malnnen 
zijn er! Mannen met godsdienstige overtuiging, maar die op staat
kundig terrein naar degelijke liberale beginselen willen handelen. Wij 
houden ons overtuigd, dat de liberalen van voorheen, genoeg leergeld 
hebben betaald, dan dat het zou te vreezen zijn, dat zij als partij tot 
doctrinaire toepassing van beginselen zich zou leenen. De liberale· 
kiesvereenigingen zullen dus verstandig handelen, wanneer zij bij het 
stellen van hunne candidaten, met dezen wensch van een groot deel 
onzer Protestantsche natie rekening houden; vooral in twijfelachtige 
districten." 

Zoo was dan de kogel door de kerk. Eerst zou er een "nationale" 
partij komen; toen een nieuw-Conservatieve; daarop ging het ge
mengd in "Eendracht maakt macht"; en dat laatste was het bruggetje; 
want nu liep men met vlag en wimpel naar de LiberaJen over. 

Geen wonder, dat Dr. KUYPER, in zijn rede ter inleiding van de 
Deputaten-vergadering op 12 Mei 1891 7), klaagde over sommiger 
afval en over meer dan één die verraad pleegde en overliep naar den 
vijand. Toch gold ook hier voor hem het woord: "Zij weten niet, wat 
zij doen". Want neen, ze verstonden het niet, hoe ze, door aan een 
Liberalist hun stem te geven, feitelijk in onze nationale worsteling, 
een stem uitbrachten tegen hun Heere. En daarom riep hij hun toe: 
Keert weder, mannenbroeders! 

In De Standaard waarschuwde hij de kiezers dan ook aan den voor
avond van de stembus: bedenkt u viermaal, eer ge een candidaat, 
die den Christus belijdt, verwerpen zoudt, om den candidaat van het 
Liberalisme te steunen. En hij eindigde zijn waarschuwing met den 
wensch, dat de bede van Christus: "dat ze één zijn mogen!" zoo niet 
bij allen, dan toch bij velen verhoord mocht worden. Maar z66 ver 
ging de zelfverblinding, dat in een nieuw pamflet 8) dit Standaard
artikel een goddeloos stuk werd genoemd. 

Bij den stembusstrijd leed de Antirevolutionaire partij een zeer ge
voelige nederlaag. Van de acht en twintig zetels, die ze dusver bezet 
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hield, moest ze er acht ruimen; De gezamenlijke Roomsche fracties 
verspeelden één zetel. En zoo werden dan nu negen mannen, die voor 
heel de wereld den Christus beleden, de Kamer uitgezet, om verva!lgen 
te worden door negen andere mannen, die Of atheïsten of modernen 
waren, en in elk geval den Christus naar de Schrift loochenden. Dat 
hadden dan nu de heeren BRONSVELD en BAHLMANN gedaan. 

Het eerste Coalitie-ministerie was nu genoodzaakt af te treden. 
Het liberale Kabinet VAN TIENHOVEN-T AK VAN POORTVLIET kwam 
aan het bewind. 

Door den val van het Ministerie-MACKAY was vanzelf alle saam
gaan met de Roomschen feitelijk geheel verbroken, en van meetaf 
waarschuwde Dr. KUYPER in De Standaard, om zich toch niet aan te 
stellen, als hield de oude coalitie nog stand. "We zijn uit het oude 
in een geheel andér vaarwater overgegaan; en een ongeluk kan niet 
uitblijven, zoo ge als loods op de brug van uw vaartuig, u nog altoos 
blijft inbeelden, dat ge in het oude vaarwater voortstuurt" 9). "Vraagt 
men ons, waarom we dan toch, na de Juni-stembus, zoo beslist eIken 
band, die ons tot voor korten tijd aan de Roomsche' Staatspartij 
bond, doorsneden, dan ligt het antwoord voor de hand. Om saam op 
te treden, dient eerst beslist en juist geformuleerd wat men saam doen 
wil, en op welke wijze men saam zijn doel zal najagen. Dit nu ont
breekt op dit oogenblik geheel. Zelfs de neiging om in die richting 
werkzaam te zijn, bleek volstrekt te ontbreken. En als er nu saam 
niets te doen is, wenschen we liefst onze volledige vrijheid van hande
len, en wachten stillekens af, hoe de heer Bahlmann c. s. eenerzijds 
en Dr. Bronsveld c. s. anderzijds zich later weer zullen loswringen uit 
de liberalistische omarming, waarop ze thans zoo coquet zijn" 10). 
"Er is door de ervaring van 1888-'91 gebleken, dat er op de Room
sche Kamerleden geen peil is te trekken, omdat het hun èn aan een 
program, èn aan organisatie ontbreekt; en er tengevolge van dezen 
politiek chaötischen toestand vrij spel kan worden gelaten aan allerlei 
persoonlijke veeten en invlóeden van derden. Met een bemanning nu, 
voor de helft uit zulke varenslieden saamgesteld, gaat geen goed 
kapitein scheep. Een Kabinet, uit Antirevolutionairen en Roomschen 
gemengd, dat het nogmaals op den steun van zulk een coalitie waagde, 
zou eenvoudig bij de heeren BAHLMANN c. s. thuis liggen. In alles zou 
het den gril van deze heeren hebben te volgen. Met het pistool op de 
borst zou gedweeheid worden afgedwongen. - Dit wordt niet gezegd, 
A. St. 3-m. IV 7 
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om uit te spreken, dat de Antirevolutionaire partij daarom in de 
toekomst van elke coalitie afkeerig moet blijven. Wie zoo spreekt 
hoort in de kinderkamer, en niet in het gezelschap van ernstige Staats
lieden thuis. Minderheden toch moeten Of hun plicht verzaken door 
den strijd voor haar beginselen op te geven, óf wel in coalitie ligt voor 
haar altoos de éénige mogelijkheid om tot een resultaat te komen. 
Dit is zoo klaar als de dag. Maar even duidelijk zal het, althans na 
de ervaring van 1888-'91 zijn, wat onzerzijds sinds 1869 steeds op 
den voorgrond is gesteld, maar waar men niet naar wilde hooren, t. w. 
dat alle coalitie met e~n niet goed georganiseerde partij, en anders 
dan op scherp geformuleerde bedingen, wandelen is over bros ijs. Eerst 
gaat het goed. Ge schiet vooruit dat het een lust is. Maar plotseling 
kraakt en breekt de ijsvloer onder uw voeten, en als een drenkeling 
ligt ge tusschen de ijsschotsen in het vries-koude water. En daar er 
nu op dit oogenblik geen enkele goed georganiseerde minderheid be
staat, met welke op zoo vaste bedingen, voor welk doel dan ook, te 
contracteeren viel, is het o. i. de ongerijmdheid zelve, om nog altoos 
te droomen van een tweede ministerie in onzen geest, zoodra de Libe
ralen maar weer op 49 daalden. Ook al daalden ze op 45, dan nog 
zouden we een da capo van 1888, thans onder zooveel ongunstiger 

omstandigheden, beslist ontraden" 11). 
Intusschen, nu dan alle saamwerking met de Roomsch-Katholieke 

partij verbroken was, en deze breuke onzerzijds zonder aarzeling 
aanvaard werd, veroorloofde de Liberalistische pers zich de opmerking, 
dat nu eerst recht duidelijk uitkwam, wat verkeerde leiding de laatste 
jaren aan de Antirevolutionaire partij gegeven was. Op deze be
schuldiging antwoordde De Standaard, dat de stroom, die feitelijk 
liep, tegen de officiëele leiding was ingegaan. Officiëel toch was onzer
zijds steeds gezegd: Bondgenootschap dàn eerst, als ge bij wel
omschreven accoord zijt overeengekomen, wat ge saam doen zult en 
op wat voet ge tegenover elkander zult staan. Feitelijk daarentegen 
was men bij de stembus tot vrij intieme coalitie overgegaan, zonder 
zulk een accoord af te wachten. In zooverre viel dus zelfs klachte 
over onvoorzichtigheid in den electoralen arbeid, die niet gevolg was 
van de officieele leiding, maar tègen die leiding inging, of althans 
haar vooruitliep. In De Gelderlander meende toen Mr. BAHLMANN ont
hullingen te moeten doen omtrent het overleg, dat tusschen roomschen 
en antirevolutionairen gepleegd was op de Haagsche Conferentie van 
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17 Dec. 1887; waarop De Standaard antwoordde door publicatie van 
wat in het officieele protocol dezer conferentie over de militaire quaestie 
voorkwam 12). Hieruit bleek: 10. dat de heeren Bahlmann c. s. toenter
tijd, toen spreken plicht ware geweest, met geen enkel woord hadden 
verklaard, dat de legerquaestie voor hen een casus belli zou zijn; 20. dat 
de antirevolutionaire partij ter conferentie haar beginsel duidelijk 
tegenover de formuleering van Roomsche zijde gesteld had; en 30. dat 
dit verschil over en weder zoo weinig van dreigenden aard werd be
schouwd, dat men de zaak verder liet rusten. Tevens bleek uit het 
protocol, dat niet door Mr. BAHLMANN, maar wel door Dr. KUYPER op 
een nog nadere regeling was aangedrongen, "uit vrees, dat juist na 
de verkiezingen zich gebrek aan eenheid zal doen zien". Dit denkbeeld 
vond echter bestrijding bij den heer DE SAVORNIN LOHMAN, die aan
beval, met een nader program te wachten tot na de verkiezingen. Mede 
hierdoor is toen, met name in de militaire quaestie, alle eenigszins 
beduidende afspraak uitgebleven. Toen nu de electorale veldslag ge
wonnen was, en de heer MACKAY met de Kabinetsformatie belast werd, 
had men het denkbeeld van den heer LOHMAN kunnen opvatten, om 
thans, na de verkiezingen, te overleggen, of men het onderling eens 
kon worden over een program van werkzaamheden. Ook dit is echter 
niet geschied. En zoo was, wat toen optrad, niet een Kabinet, dat 
vooraf van den steun der beide partijen verzekerd was, maar een 
ministerie, dat in zichzelf de kracht moest bezitten, om beide partijen 
tot eenheid te brengen. De uitkomst met de Legerwet heeft echter 
genoegzaam getoond, waar het zonder vast accoord op uitloopt, en 
de les werd te duur betaald om ooit vergeten te worden. En althans 
van den Voorzitter van het Centraal Comité was niet te vergen, dat, 
waar hij vooruit gewaarschuwd had en voorspeld, dat het, bij saam
gaan op lossen voet, zó6 moest uitloopen, hij zijnerzijds, nu de uit
komst zijn vree ze bewaarheid had, zich ten tweeden male aan den
zelfden steen zou stooten. Toen dan ook De Tijd in December 
1892 een artikel bevatte, waarin aan de Antirevolutionaire partij w~er 
zekere avances gemaakt werden, edoch, met de bijvoeging: zonder 
vast accoord, luidde het stereotype antwoord van De Standaard: 
Nooit, dan onder vast accoord 13); een accoord, niet in algemeene 
termen, wier dubbelzinnigheid meer oneenigheid dan eenheid verraadt, 
maar een positief accoord, waaruit duidelijk blijkt, dat men hetzelfde 
wil en hoe men het wil 14 ). 

• 
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In 1894 trad het Liberalisme met Rome in bond op; de meeste 
Roomsehen waren anti-Takkianen. Feitelijk was het dan ook de Con
servatief Roomsche staatsmacht, die, geholpen door de kringen der 
aanzienlijken en der Hervormde orthodoxie, zich toen van het bewind 
meester maakte. Het ministerie-RoËLL kwam aan het roer en VAN 
HouTEN'S Kieswet werd aangenomen. Met het oog op de stembus van 
1897 kwam toen de vraag aan de orde, of de uitbreiding, die het 
kiezerscorps onderging, al dan niet aan het christelijk volksdeel de 
meerderheid zou geven. 

Nu had zich reeds in het najaar van 1895 bij het onderwijsdebat 
weer eenige samenwerking geopenbaard tusschen de onderscheidene 
groepen, die tot op de quaestie der Legerorganisatie in de politiek 
vereenigd stonden. En dit deed, gelijk begrijpelijk was, bij meer dan 
één den wensch opkomen, of de coalitie tusschen de rechtsche partijen 
mocht terugkeeren. Daarbij kwam, dat de roomsche Kamerleden op 
20 Oct. 1896 een tamelijk uitvoerig programma openbaar maakten, 
waarin hun wenschen en gedragslijn voor de toekomst bij de aan
staande verkiezing waren uitgedrukt. Dit program werd het volgend 
jaar (5 Mei 1897) ook in een algemeene vergadering van Roomsch
Katholieke Kiesvereenigingen aangenomen. Tevens werd daar de een
heid in het kamp hersteld en onder SCHAEPMAN'S invloed besloten 
met de antirevolutionairen bij de verkiezingen krachtig samen te 
werken. Het program der Roomsche Kamerleden had dan ook met 
het onze gemeen, èn de sociale paragraaf, èn de paragraaf over den 
landbouw, èn de paragraaf over het onderwijs, èn de paragraaf over 
de justitieele punten èn de paragraaf over de zending. Deze gelijk
vormigheid van beider program was een natuurlijk gevolg van het 
keerpunt, waaraan we toen in onze vaderlandsche politiek toe waren. 
De lagere volksklasse ging nu meestemmen. Dit had ten gevolge, dat 
alle partijen naar den democratischen kant opschoven. Aan de overzij 
schoof dit allerlei groepen op den voorgrond, die de ongeloofstheorieën 
en ongeloofspropaganda veel feller drijven wilden dan de makke coterie 
dit ooit ged"aan had. Ze stonden gereed, de fundamenten van samen
leving en staatsgemeenschap nog meer dan dusver te ontkerstenen. 
Vandaar de verplichting, die ditmaal op de christelijke staatspartijen 
rustte, om haar standpunt in de algemeene politiek te nemen, en de 
vraag te stellen, of ons kiezersvolk, op dit keerpunt van den weg, voor 
terugkeer naar de linkerzijde kiezen zou. Spontaan stelden alzoo de 
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Antirevolutionairen en Roomschen hun program niet in het vage, maar 
in rechtstree.ksche aansluiting aan den actueel en toestand, en deswege 
schoven beide deze christelijke Staatspartijen nu de sociale hervorming 
voorop. Maar wel verre van zich tot de sociale quaestie te bepalen, 
gaven beiden aan haar program van actie dan toch die wijde, die 
meer algemeene strekking, dat ze positie namen bij den tweesprong 
op den hoofdweg, en bij dien tweesprong, beslist en zonder aarzelen 
voor de christelijke traditie tegen de moderne levens- en wereld
beschouwing partij kozen. Waar nu op die wijze twee invloedrijke 
staatspartijen haar gedragslijn bepaalden, werkten ze feitelijk saam, 
ook zonder dat eenig beding of accoord die saamwerking regelde. 
"Zoo werken de prachtig verlichte magazijnen in eenzelfde straat 
saam, om des avonds heel de straat te verlichten, ook zonder dat 
tusschen magazijnhouder en magazijnhoud~r één enkel woord over 
de straatverlichting gewisseld is" 15). En zoo was er ook hier samen
werking. Neen, niet een saamwerking, die gemaakt, die gekunsteld, 
die mechanisch ineengezet was. Er was samenwerking aan de overzij 
tusschen Liberalen, Radicalen en Socialisten, omdat deze groepen 
genealogisch en historisch saamhangen. En zoo ook was er samen
werking tusschen de Antirevolutionaire en Roomsche Staatspartijen, 
omdat beider gedachtenwereld en levensbeschouwing voor wat onS' 
staatsrecht aangaat, in organisch verband staat. De vroeger uitge
kreten en zwartgescholden "combinatie", "coalitie", ofte "saamwer
king" was. dan ook bij de stembus van 1897 het algemeen gevraagde 
en gewilde artikel geworden. Nu de Liberalen zelf in coalitie deden, 
was de eerst, 0, zoo onfatsoenlijke coalitie zelfs fijn-fatsoenlijk ge
worden 16). En ook de fractie-LoHMAN, door oneenigheid over de 
Kieswet-TAK buiten de georganiseerde Anti-revolutionaire partij ge
komen, trok nu met Rome op tegen het ongeloof. Alleen de Christelijk
Historische Kiezersbond van Dr. BRONSVELD wierp met schelle titels 
van het "Roomsche spook" en zooveel meer, aan de goê gemeente 
schrik in het hart voor een tweeden Bartholomeüsnacht. "Rome voor 
de Poorten" 17), was de angstkreet, waarmee Dr. BRONSVELD kiezers 
om zijn banier poogde te verzamelen: "Rome staat voor de poorten 
van. het Protestantsche Nederland, gelijk Hannibal eenmaal voor de 
poorten van het oude Rome. De afschuwelijkste Vereeniging, welke in 
de Christelijke Kerk bestaat, de Orde, die het Protestantisme heeft 
uitgemoord in Spanje, Italië, Oostenrijk, Polen en Frankrijk, en ge-
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tracht heeft het te doen in ons land; de Vereeniging, die den moord 
van Willem van Oranje heeft toegejuicht en met list en. lèugen nog 
overal het toelegt op den ondergang der kerken, uit de Hervorming 
voortgekomen; zij grijpt naar "de leiding van 's lands zaken", op een 
tijdstip, waarop een jonge, onervaren Koningin de teugels van het 
bewind zullen zijn toevertrouwd. Jaagt die gedachte ons niet het bloed 
naar het aangezicht? En indien wij daarbij bedenken, dat mannen, 
die zich het nakroost noemen van Calvijn, helpen willen, om vorstin 
en volk over te leveren aan het beleid der verfoeilijke zonen van 
Loyola, dan vragen wij: is het geen tijd, dat ieder eerlijk Nederlander 
ontwaakt en zich opmaakt tegen dat gruwelijk bondgenootschap, tegen 
dezen demonischen toeleg? Indien de coalitie KUYPER-SCHAEPMAN 
zegeviert, dan zijn wij feitelijk overgeleverd aan de Ultramontanen. 
Zij zullen dan in de coaHtie niet alleen numeriek de meerderheid uit
maken, maar ook zedelijke overmacht bezitten over de antirevolutio
naire Kamerleden, wier politieke levensdraad in hun handen is. Wij 
zullen dan hebben een Roomsche Kamer, een Roomsch Ministerie". 

Tegen deze antipapistische Hetze stelde Dr. KUYPER dit waardige 
betoog: 18) 

"Calvinisten en Roomschen gaan in de geloofsmaterie, die de be
"houdenis van den zondaar ten eeuwigen leven raakt, verre uiteen. 
"Ook staat beider belijdenis over het wezen en de inrichting der kerk 
"lijnrecht strijdig. En even stellig wijkt in beginsel beider oordeel 
"over den burgerstaat in verband met de vrijheid der gedachte, op 
"in het oog loopende wijze van elkaar af. 

"Drieërlei verschil, waar dan nog bijkomt, dat in de historie een 
"diepe klove tusschen beide gaapt, en dat met name in de kerkelijke 
"historie, die een eeuw lang met 's lands historie was saämgeweven. 

"Dit nu maakt, dat Calvinisten en Roomschen, zoo dikwijls de 
"zaliging der ziel, het wezen der kerk, de inrichting van den burger
"staat in geding komt, principiëel tegen elkander overstaan, en over 
"en weer elkander het recht op waarheid betwisten. En dit maakt 
"evenzoo, dat Calvinisten en Roomschen beide, zoo dikwijls het op 
"historisch onderzoek aankomt, voor zich de glorie van het verleden 
"opeischen, en achten zouden eigen eer en karakter prijs te geven, 
"indien ze, gedenkende aan het beiderzijds vergoten bloed, ook maar 
"een oogenblik voor elkander weken. 

"Dit staat zoo vast, dat men noch onder de Calvinisten, noch onder 
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"de Roomsehen ook maar een zweem vindt van dat goedmoediglijk 
"wegdoezelen der verschillen, dat bij de tusschengroepen nog steeds 
"in den smaak is. 

"Over en weer weten ze het van elkander, dat op deze punten noch 
"rechts noch links kwartier wordt gegeven. 

"Zoodra het deze punten geldt, blijft historisch wijd de oude klove 
"gapen, die geen stapel programma's noch ook een bundel van over
"eenkomsten ook maar één millimeter diep dempen kan. 

"Eenmaal toegekomen aan dat punt van den gemeenschappelijken 
"stam, waar de tak van beider geloofsleven en historisch leven uiteen
"gaat, zijn en blijven de Calvinistische en de Roomsche tak twee 
"uiteenbottingen van eigen, zelfstandige familie, die geen koord of 
"keten naar elkaar toewringt. 

"Maar die tweeheid in het leven der takken heft de eenheid vap 
"stam en wortel niet op; en even ondenkbaar en onmogelijk als het 
"is, dat staatsmanssluwheid beide groepen ooit tot saàmwerking inzake 
"de genade, de kerk, het vrijheidsbeginsel, of de historie-beschouwing 
"zou kunnen brengen, even vanzelfsprekend en natuurlijk is het, dat 
"ze vanzelf saamwerken, zoolang en zoodra het vraagstukken geldt, 
"die niet door de gedeeldheid der takken, maar door de eenheid van 
"stam en wortel worden beheerscht. 

"Dat de liberalistische pers, zoo min als Or. BRONSVELD, voor deze 
"noodzakelijke distinctie een open oog heeft, valt te betreuren. Na
"tuurlijk mag niet ondersteld, dat ze deze distinctie wel inzien, en 
"haar, tegen beter weten in, toch in de politieke worsteling ignoreeren. 
"Onder eerlijke strijders is alleen aan te nemen, dat ze op dit punt 
"van Roomsche co nt rovers historische Daltonisten zijn. En dan na
"tuurlijk is hun fel antipapisme en hun afgeven op ons ten volle 
" ver klaar baar. 

"Immers indien we metterdaad de klove, die Calvinisten en Room
"schen scheidt, met politieke paperassen overdekken wilden, waren 
"we waard zelven in die klove neer te storten en er in verzwolgen 
"te worden. 

"Al wat we daarom doen kunnen is, bij deze heeren op deger 
"historisch onderzoek en op scherper logische onderscheiding aan

"dringen. 
"Of gevoelt niet ieder, hoe, zoodra men met Mr. Van Houten het 

"heilig karakter van het huwelijk aantast, de Calvinisten en de 
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"Roomsehen inzake het huwelijk eenzelfde belang te verdedigen 
"hebben? 

"Is het duidelijk, of niet, dat als het "vaderlijk gezag" wordt aan
"gerand, beide, elk van hun ·eigen standpunt, voor Gods ordinantie 
"moeten opkomen? 

"Behoeft het nog betoog, dat, waar de moderne staat de kerken wil 
"verlagen tot een soort vrije vereenigingen, met sociëteiten en scherm
"gezelschappen één in formatie, èn Calvinisten èn Roomsehen beide 
"voor het recht van Christus' kerk opkomen, als door Gods wil en 
"van Gods wege in het nationale leven ingezet? 

"Vat niet ieder, hoe als Staatsarmenzorg ~en Dienst der Barm
"hartigheid in Christus' kerk aan zich onderw~rpen wil, Calvinisten 
"en Roomschen beide voor het recht der kerk hebben op te komen? 

"Doorziet ge niet terstond, hoe, als de Neo-Malthusiaansche vinding 
"de openbare eerbaarheid te na komt, èn Calvinisten èn Roomschen 
"gelijkertijd geërgerd worden? 

"Vereischt het nog aanwijzing, dat inzake kerstening van onze ko
"loniën, Calvinisten en Roomschen saam tegen het. publiekelijk eeren 
"van den Islam en het schuil houden van het christelijk blazoen in 
"verzet komen? 

"Is het soms bij geval, dat beiden, Calvinisten en Roomschen, het 
"in strijd met Gods ordinantiën keuren, als de Overheid het zwaard 
"aflegt en uit haar wet de doodstraf qua falis verwijdert? 

"Is het soms kunstmatig overleg, indien èn Calvinistische èn Room
"sche ouders de neutrale lagere school voor hun kinderen onbruikbaar 
"keuren en een schoolopvoeding voor hun kroost eischen, die met de 
"huiselijke en kerkelijke opvoeding verband houdt? 

"Is het iets minder dan natuurlijk, dat Calvinisten en Roomschen 
"beide weigeren vrede te nemen met een gymnasiaal onderwijs, dat 
"den heidenschen geest van oud-Griekenland en Rome boven den 
"geest van Christus verheft? 

"Kan het bevreemden, dat Calvinisten en Roomschen om strijd in 
"verzet komen tegen het feitelijk drijven van de zijde onzer tegen
"standers, om alle hoogere universitaire vorming te laten opkomen uit 
"den atheïstischen en pantheïstischen wortel? 

"Is het niet al zoo, dat èn Calvinist èn Roomsche beide de belijdenis 
"van God Drieëenig ook op het gebied van den Staat en het Staats
"recht en het Staatsleven tegenover de booze theorie, die den Staat 
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"van God emancipeert, uit de diepste overtuiging hunner ziel moeten 
"en willen handhaven? 

"Stuit niet het enkele denkbeeld, om God en de Religie naar bidcel 
"en slaapkamer te bannen, en op het Staatsterrein zich aan te stellen 
"alsof men God niet kent, noch met Zijn majesteit rekent, Calvinist 
"en Roomsche even bitter tegen de borst? 

"Belijden niet Calvinisten en Roomschen beiden, dat God Almachtig 
"niet enkel over het huiselijk leven, maar ook over den Staat zeggen
"schap heeft, en dat Hij als aller souvereinen Souverein, en als Koning 
"der Koningen, zijn recht ook voor Staten gaf en over het Staats
"leven instelde? 

"En ook, staan niet èn Calvinisten èn Roomschen één in de be
"lijdenis, dat God Almachtig dusver Zijn licht niet alleen in de natuur, 
"maar ook in Zijn bijzondere openbaring ontstoken heeft, en erkennen 
"niet beiden, dat de Schrift is Gods Woord, en de wet der Tien Ge
"boden het fundament van alle zedelijk leven? 

"Laat nu de Liberale pers en laat Dr. BRONSVELD eens den moed 
"hebben, deze veertien vragen voor hun lezers af te drukken, en kloek
"weg de vraag beantwoorden, of partijen, die alzoo in den stam van 
"haar leven deze dingen gemeen hebben, niet, ook zonder afspraak, 
"telkens en telkens zullen blijken, krachtens hun aard en aandrift, te 
"trekken naar eenzelfden kant. 

"Iets waarmeê in het minst niet ontkend is, dat, waar beiden toe
"komen aan de toepassing van deze beginselen, niet vaak beider weg 
"uiteen zal gaan. Veeleer is dit de stellige les der historie, en ook 
"voor dê toekomst kan dit geprofeteerd. 

"In al zoodanige gevallen nu is er geen samenwerking, maar 
"tegenwerking, en dan wijkt noch de Calvinist noch de Roomsche en 
"ligt deswege beider actie verlamd. 

"Dat dit te betreuren valt, geven we grif -toe. 0, indien de geheele 
"kerk van Christus ook in ons vaderland één ware, als met het het 
"gedruisch van den stormwind zou ze het Liberalisme van alle gading 
"voor zich uitdrijven. 

"Beider saamwerking heeft alzoo een grens, en die grens ligt scherp 
"aangewezen bij den tweesprong, die beider kerkelijk leven op tegen
"overgestelde paden doet uiteengaan. 

"Maar zoolang het, gelijk nu, algemeen politieke belangen betreft, 
"die voor beiden geheel eender zijn, en waarop het kerkelijk verschil 
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"buiten invloed blijft, is er saamwerking, wordt er saamgewerkt, kan 
"men niet anders dan beiderzijds in eenzelfde richting werken, ook 
"zonder dat de tactici er een hand naar uitsteken. 

"En die belijders van den Heere jezus Christus, die 't zij van den 
"Protestantschen, 't zij van den Roomschen kant, uit naijver of religie
"haat, dit feitelijk uitloopen van beider actie op eenzelfde doel, kunst
"matig tegenstaan en pogen te verijdelen, laden de ernstige verant
"woordelijkheid op zich voor de toekomst, gelijk ze die reeds dragen 
"voor het verleden, indien het positief-Christelijk element in het natio
"nale leven almeer voor het Humanisme, het Materialisme en het 

"Sensualisme wijken moet." 
Hier kon nog bijgevoegd, dat de paus in zijn Encycliek onbewimpeld 

had geijverd voor de christelijke grondslagen van het leven der vol
keren in Staat en Maatschappij, bepaald ook in het sociale vraagstuk. 

Ook schreef het Roomsche blad van 's Gravenhage, De Residentie
bode, reeds vóór de eerste stemming: 

"Een christelijke of een heidensche maatschappij? dat is, van alle 
"windselen ontdaan, in klare naaktheid de leuze, die de stembus van 
,,15 en 25 juni zal beheerschen. 

"Zoolang Ten Kate's 19) woord: 

"Op den bodem aller vragen 
"ligt der wereld zondenschuld, 

"waarheid blijft, kan men zich aan de logische consequentie dier waar
"heid niet onttrekken, dat het geloof in de uitroeiing dier zonden
"schuld, in de Verlossing door onzen Heer jezus Christus en in den 
"triomf van den Paaschmorgen over den nacht van het heidendom, 
"alle vragen, en in de eerste plaats de staatkundige vragen, beheerscht. 

"Vrij moge men van vrijzinnige zijde aanvoeren, dat Geloof en 
"Godsdienst zaken zijn voor hart en slaapsalet, voor bidcel of kerk
"gebouw ... , wij zullen niet onderzoeken, in hoever zij, die zeggen 
"dat geloof en godsdienst alleen dáár te huis behooren, deze daar ook 
"beoefenen; maar wij protesteeren tegen tegen die opvatting en 
"plaatsen daartegenover de onze, dat geloof en godsdienst richtsnoer 
"van al onze handelingen moeten wezen en niet het minst van de 
"levensbeschouwing, welke basis behoort te zijn van onze Staatswetten 

"en van ons Staatsbestier. 
"En van dit uitgangspunt uitgaande, herhalen wij nogmaals: het 
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"kort begrip van alle breedvoerige antwoorden, die men op de een
"voudige vraag: "Waarom het gaat!" geven kan, is wederom een 
"vraag; is de vraag, daar aanstonds door ons op den voorgrond ge
"steld: Een christelijke of een heidensche maatschappij? 

"Daar is meer dan eenmaal beweerd, en van verschillende zijden 
"beweerd, dat alle hedendaagsche vragen eigenlijk sociale vragen ,zijn. 

"Welaan, als die bewering waarheid bevat, dan geldt voor hen, die 
"het Katholieke Program aanvaard hebben, ook voor alle vragen het 
"beginsel, waarmede gezegd Program zijn hoofdstuk over de sociale 
"quaestie inleidt: 

""De sociale vraagstukken vóór alles zedelijke vraagstukken en 
""alleen het Christendom in staat, die tot oplossing te brengen /"" 

Zoo mocht men dan voor een christelijk-sociale staatkunde op de 
medewerking der Roomschen rekenen. Maar onze antipapisten bleven 
doof voor alle redeneering en verspreidden een pamflet 20) dat aldus 
eindigde: "De gevaarlijkste tegencandidaat is voor ons niet de Room
sche, maar de kortzichtige Protestant, die onder antirevolutionaire 
vlag de roomsche lading dekt, die zich laat gebruiken om te ver
wezentlijken, wat Rome zonder bondgenooten nimmer zou gelukken: 
n.l. het vrije Nederland neer te buigen onder den pauselijken pantoffel." 

Voorts riep ook nu weer Dr. Vos c. s. "gevaar, gevaar" voor de 
vaderlandsche kerk; wat Dr. KUYPER aanleiding gaf tot publicatie van 
dit strooibiljet: 

VERKLARING. 

De ondergeteekende, van onderscheidene kanten vernomen 
hebbende, dat vele Anti-revolutionaire kiezers, die tot de Ned. 
Hervormde kerk behooren, beducht zijn gemaakt, als zou de 
overwinning der Antirevolutionaire partij uitloopen op schade 
voor de Ned. Hervormde kerk, gevoelt zich gedrongen desaan
gaande het navolgende te verklaren: 

10. dat hij een beslist tegenstander is van de sèheiding van 
Godsdienst en Staatsrecht. De souvereiniteit van God Almachtig 
moet naar zijn vaste overtuiging ook in het staatsrecht erkend, 
gehuldigd en geëerbiedigd worden. 

20. dat hij evenzoo een beslist tegenstander is van de 
scheiding van Kerk en Staat, gelijk de Liberale partij die wel 

-- -- ------
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bepleit, maar zelve niet aandurft, en dat hij daarentegen steeds, 
evenals GROEN VAN PRINSTERER, het publiekrechtelijk karakter 
der kerk van Christus verdedigd heeft. 

30. dat hij met de geheele Antirevolutionaire partij daaren
tegen steeds aandrong, en aandringen blijft, op herstel van de 
geldelijke zelfstandigheid der kerk, en uit dien hoofde het be
ginsel voorstaat, om de gelden, die aan de kerken toebehooren, 
niet langer onder het beheer van den Staat te laten, maar onder 
het beheer der kerken zelve te brengen. Art. 20 is door hem dan 
ook steeds zóó uitgelegd, dat alle kerken, wat zij nu uit de 
Rijkskas trekken, behouden zouden, maar dan in vast kapitaal. 

40. dat hij zelf geadviseerd heeft, om in de eerstkomende 
vierjarige periode deze kerkelijke quaestie te laten rusten, en 
ze niet aan de orde te stellen. 

5°. dat hij, afgezien van de politiek, als Godgeleerde, als 
Canonicus, en als Belijder van den Christus, aan de Ned. Her
vormde kerk geen anderen eisch stelt, dan dat zij voor het gezag 
der Heilige Schrift weer buige, en terugkeere tot de Belijdenis 
der vaderen, gelijk die met het bloed onzer martelaren bezegeld is. 

60. dat hij, en met hem alle Gereformeerden, zood ra dit zal 
geschied zijn, met dankbare vreugde weer met alle broederen, 
de aloude eenheid van de kerk onzer vaderen in dezen lande 
zal helpen herstellen; 

en 70. dat hij, zoolang dit uitblijft, zeer zeker in verzet komt 
tegen al wat in de Ned. Herv. kerk den Christus verloochent en 
tegen God en Zijn Woord wederpartijdig is, maar op prijs stelt, 
waardeert en liefheeft, ál wat in die kerk uit God geboren is 
en gelijkvormigheid vertoont met den beelde Zijns Zoons. 

Na welke verklaring hij zich de vraag veroorlooft, of hierop 
niet ieder Christen met hem ja en amen zegt. 

Amsterdam, 7 Juni 1897. Dr. A. KUYPER. 

Maar ook dit woord mocht niet baten. Dank zij het kerkelijk hulp
corps behaalden de Liberalisten den triomf. "Want wel bracht de 
eerste stemming de zich noemende vrijzinnigen in minderheid, maar 
toen bij "den tiendaagschen veldtocht" de valsche banieren van den 
"brandstapel" en het "dure brood" schaamteloos omhoog gingen, en 



DE COALITIE UITEENGEVALLEN EN WEER TOT STANb GEKOMEN 109 

de Evangelie-dienaren BRONSVELD en Vos aan deze banieren hun 
kerkelijke wijding schonken, ging met Friesland heel het Noorden 
vóor ons verloren, en sloeg de eerst behaalde triomf in pijnlijke 
neerlaag om. Niet die neerlaag viel ons daarbij het hardst, maar wel 
de wetenschap, dat belijders van het Evangelie aldus het spel der 
Revolutie hadden gespeeld" 21). 

Ds. j. C. SIKKEL vertolkte ons aller smart in deze lyriek: 22) 
"Maar toch .... 
"Neen, mijn lezer! mijn broeder, mijn trouwe, vriendelijke lezeres 

ook! ... weerhoudt mij niet. Ook de smart der ziele heeft haar recht. 
Zelfs Davids roeping tot troon en kroon kon de klacht over de bergen 
van Gilboä niet smoren op zijn lippen: de klacht over de bergen van 
Gilboä, waar de helden gevallen zijn in het midden van den strijd! 
-:- waar der helden schild smadelijk is weggeworpen; terwijl de Fili
stijnen juichen, de dochters zelfs der onbesnedenen opspringen van 
vreugde! ... Davids klacht: jonathan! mijn broeder jonathan! ik ben 
benauwd om uwentwil! 

"Want ook op de erve onzer vaderen was bij de gehouden ver
kiezingen voor de Kamer ongetwijfeld sprake van een strijd tegen de 
Filistijnen om de erve Gods. 

"En in dien strijd ontging den belijders van den God Israëls, den 
belijders van den Christus, de· overwinning. 

"Het ging om de vraag, of in de nieuwe sociale ontwikkeling van 
ons volksleven, die we tegengaan, in de nieuwe regeling der levens
belangen, in de nieuwe wetgeving, die ons wacht onder de regeering 
onzer Koningin, die aanstaande is, de Schrift als Gods Woord zou 
meespreken in het vraagstuk van den bodem, in het vraagstuk der 
bescherming van rechten, in de verhouding van meester en knecht, 
van rijke en arme, in de zaak van de Zondagsrust, van de prostitutie, 
van den sterken drank, van het neo-malthusianisme, van kroon en 
volk, van kapitaal en arbeid, of de Schrift zou m~espreken tot leiding 
der regeering, ja of neen. 

"De liberalen zeggen neen. Zij erkennen geen Woord Gods. Ook 
voor de ethischen is de Schrift in heel de wetgeving van het Oude 
Testament, allerminst in de natuurlijke dingen, zelfs in het scheppings
verhaal niet Gods Woord. Zij behooren in dit opzicht stellig bij de 
liberalen en willen dus ook niet van een recht der Schrift op de erve 
der politiek weten. Slechts de menschelijke rede, gelijk alle onge-

- ~---~~~-----------



110 J. C. RULLMANN 

loovigen dat willen, blijft in de staatszaken voor de ethischen over. 
"Wij, Calvinisten, staan in dit stuk om de eere onzes Gods en het 

heil van land en volk, ook van Oranje, beslist geschaard om de banier 
der Heilige Schrift. Clericaal zijn we in geenen deele, voor kerkelijke 
heerschers strijden wij juist het allerminst, wij hebben zulke heerschers 
integendeel voor altoos afgezworen; wij verwerpen alle heerschappij 
van menschen over de kerk, en alle heerschappij van de kerk over de 
menschen. Slechts voor het recht der Heilige Schrift als de lamp ook 
voor de regeering staan wij pal; dàt en dàt alleen is onze positie. 

"En de Roomschen? Zijn zij hierin met de liberalen of ethischen 
vereenigd? Gelukkig niet. In zijn Encycliek, een zeer breeden ge
drukten brief, heeft de Paus er de Roomschen nadrukkelijk op ge
wezen, dat zij in deze vraagstukken, die niet de kerk, maar die land 
en volk, arbeid en brood raken, naar de Schrift hadden te vragen, 
en daarin met de protestanten, die voor de Schrift bogen tegen het 
ongeloof en den afval, moesten samenwerken. Daarom hebben dan 
ook de Roomschen in ons vaderland hun program voor de verkiezingen 
zóó gesteld, dat dit met onze bedoelingen overeenkwam. 

"En met ons, Calvinisten, streden zij toen bij de stembus, om een 
liberale ongeloovige regeering tegen te houden en om het optreden 
eener christelijke regeering, in welke hunne mannen met onzen leider 
in een sociale hervorming naar de Schrift werkzaam zouden zijn, 
mogelijk te maken. 

"En nu, - de schoone hope, dat wij zoo onze mannen tot heil des 
volks als ministers der koningin zouden zien optreden, is verijdeld -
op een wijze, die met geen naam is te noemen. Goddeloos en onzedelijk 
is in één woord de wijze, op welke men ons bestreed en lasterde van 
ons bedoelen. Goddeloos en onzedelijk het bedrog, waarmee door vele 
liberale bladen, geschriften en menschen de onkundigen zijn verleid. 
Men heeft ons mishandeld, mishandeld onzen naam, ons recht en 
onze eere, heel onze positie, onze mannen en onzen arbeid. Onze beste 
mannen, om nu geen anderen dan Heemskerk en Van Asch van Wijck 
te noemen, zijn daardoor verworpen en vertreden, waar ze met dank
bare liefde ontvangen hadden behooren te worden. En behalve wij 
- Roomschen zijn ook menschen! - de Roomschen zijn behandeld 
zóó schandelijk, zóó leugenachtig, zóó lasterlijk, dat deze zonde tegen 
den naaste roept tot den Heere Zebaöth met al het onrechtvaardig 
vergoten bloed, waarvan de historie gewaagt. 
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"En wat het meeste, het diepste smart! ... 
" ... Wie hebben aan dit laaggezonken, onbeschaamd liegende on

geloof den triomf bezorgd? Wie hebben die speculatie, om door 
bedrog zelfs geloovige maar eenvoudige en onkundige protestanten 
voor den opzet van het ongeloovig liberalisme te winnen, aangegeven 
en ingezet? Wie hebben langs een omweg, liegende dat het tegen 
Rome ging, het volk opgehitst, om onze banier voor hef Woord Gods 
over te leveren aan het ongeloof? 

" ... 0, noemt den Judasnaam niet! ... Hier bijt de slang aan den 
weg, voor welke Jacob in zijn sterven sidderde !" 

1) V gl. ons artikel: Het ontstaan der Coalitie tusschen de rechtsche /Jartijen. 
Dit tijdschrift, 2e kwartaal 1929. 

2) De Standaard, 21 Maart 1890. 
3) 16 April 1890. 
4) Bij de Stembus van 1891. Bekende en onbekende zaken. Eene herinnering 

in het bijzonder voor de leden der Nederlandsche Hervormde Kerk, door een 
Hervormd Nederlander. Amsterdam, F. W. Egeling, 1891. Prijs f 0.05. Per 
100 ex. f 4.-. 

5) Mannen waakt! 
6) 25 Februari 1891. 
7) Maranatha, blz. 12. 
8) Gewraakt. Een woord van verweer en verantwoording tegen den Hoofd

redacteur van de Standaard en aan het christelijk Nederland (naar aanleiding 
van de Standaard van 5 juni 1891). Utrecht, C. H. E. Breyer, 1891. 

9) De Standaard, 14 Sept. 1891. 
10) De Standaard, 26 Oct. 1891. 
11) De Standaard, 1 jan. 1892. 
12) Zie over dit protocol De Standaard, 10 Sept. 1890; 9, 16, 20 en 26 Oct. 

1891; 29 Aug. en 12 Sept. 1892. 
13) De Standaard, 9 Dec. 1892; 12 Febr. 1894. 
14) De Standaard, 12 Febr. 1894. 
15) De Standaard, 7 juni 1897. 
16) De Standaard, 21 Mei 1897. 
17) Rome voor de Poorten! door Dr. A. W. BRONSVELD. Nijmegen, Firma 

H. ten Hoet, 1897. 
18) De Standaard, 9 juni 1897. 
19) Hier vergiste de schrijver zich. Deze regels zijn van DA COSTA. Zie De 

Stem des Heeren. 
20) Ultramontaansche Candidaten. Een ernstig woord aan de Anti-revolutio

naire kiezers. Verkrijgbaar bij Th. Kol, Nieuwe Haven 124, Rotterdam. 
21) Volharden bij het ideaal. Openingswoord ter Deputatenvergadering vim 

17 April 1901, door Dr. A. KUYPER, blz. 3. 
22) Hollands Kerkblad, 3 juli 1897. 



Mr. GROEN VAN PRINSTERERts BIJDRAGE TER 
BEANTWOORDING VAN DE VRAAG: WELKE 
BEHOORT DE BETREKKING VAN BELGIE TOT 

HOLLAND TE ZIJN? 

België viert dit jaar het eeuwfeest zijner onafhankelijkheid. Of het 
jaar 1931 daartoe niet meer geëigend ware geweest dan 1930, kunnen 
wij onbesproken laten. De keuze van het jaar is een Belgische aan
gelegenheid. 

Met dit eeuwfeest coïncideert het feit, dat Nederland nu al sinds 
enkele jaren met België in onderhandeling is over de regeling van 
een vraagstuk, dat de verhouding tusschen beide landen zooal niet 
vertroebelt dan toch in elk geval stroever doet zijn dan gewenscht is. 

Natuurlijk boezemt het vraagstuk welke de betrekkingen tusschen 
België en Nederland behooren te zijn ook ons antirevolutionairen 
belang in. En het is daarom, dat wij de gelegenheid aangrijpen de 
beschouwingen van den stichter der A.R. richting in ons land, Mr. Groen 
van Prinsterer, met betrekking tot die vraag onder de aandacht van 
de lezers van ons tijdschrift te brengen. 

In het derde deel zijner Nederlandsche Gedachten 1832, Nos 
34-40 is een reeks artikelen van Groen over dit onderwerp opge
nomen, waarin hij, behalve een historisch overzicht nopens de be
trekkingen tusschen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, óók 
zijn oordeel gaf omtrent de vereeniging in 1815 en over de toekomstige 
verhoudèng tusschen Nederland en België. 

Groen vangt met die artikelen aan den gen Maart 1832, dus een 
goede 14 dagen nadat Graaf Orloff, den 22en Februari te voren, 
namens Rusland aan Koning Willem I de toezegging was komen geven, 
dat de"24 artikelen van het Londensche protocol van 14 October 1831-
den 15en November van dat jaar door van de Weyer namens België 
en door de 5 groote mogendheden geteekend - gewijzigd zouden 
A. St. 3-m. IV 8 
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worden, mits de Koning er dadelijk zijne goedkeuring aan hechten zou . 
. . 

Men weet dat deze, vertrouwend op den steun van Ruslands keizer, 

zulks weigerde. 
Onder den verschen indruk van die laatste gebeurtenissen vangt 

Groen dan zijne bijdrage aan ter beantwoording van de vraag: Welke 
behoort de betrekking van België tot Holland te zijn? 

Hij doet dit in volkomen vrijheid, door niets meer gebonden. Immers 
is zijn directe invloed op de Staatkunde van zijn Vorst reeds anderhalf 
jaar te voren beëindigd met zijn ontslag als Kabinetssecretaris. 
Tevens echter met volkomen kennis der feiten en met diep inzicht in 
de historische ontwikkeling. Vooral het laatste' artikel der reeks, dat 
van 16 Mei 1832, treft door de objectiviteit der beschouwing. Vooral 
als men daarbij rekening 'houdt met het feit, dat op dit tijdstip de 
hartstochten in Holland nog allerminst tot bedaren gekomen waren. 

Het is vanzelfsprekend, dat men nu, na 98 jaren, wel eens een 
uitdrukking tegenkomt, waar men geneigd is een vraagteeken naast te 
plaatsen, maar over het geheel eindigt men de lezing dezer artikelen 
met een gevoel van diepe bewondering voor het inzicht en het vooruit
zien van den man, die zelf te midden van de gebeurtenissen stond. 

Het antirevolutionaire geslacht van onze dagen zal niet zonder 
schade deze artikelen ongelezen kunnen laten. En we zijn niet zonder 
hoop, dat ook anderen van den inhoud kennis zullen nemen. 

Schreef niet Het Vaderland van 3 Mei j.1. (Avondblad), dat men in 
deze artikelen te doen had met een stuk Nederlandsche literatuur 
_ en van de allerbeste! - als Burke's beschouwingen over de 
Fransche Revolutie tot de Engelsche, Chateaubriand's Génie du 

Christianisme tot de Fransche behooren? 
In het jaar, waarin de Nederlandsch-Belgische politiek weer in het 

centrum der belangstelling staat, scheen daarom de overdruk van 
Groen's artikelen over hetzelfde onderwerp van een eeuw geleden, 

meer dan ooit op hare plaats. 
H. COLIJN. 
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BIJDRAGE TER BEANTWOORDING VAN DE VRAAG: 
WELKE BEHOORT DE BETREKKING VAN 

BELGIB TOT HOLLAND TE ZIJN 1 

De behandeling dezer vraag zal sommigen welligt ontijdig voor
komen op een oogenblik dat men, ten gevolge der zending van Graaf 
Orloff, zich vrij algemeen vleit dat nu weldra die scheiding van Belgie, 
zonder gemeenschap hetzij van Vorst of van Dynastie, waarnaar sedert 
lang door het grootste en beste gedeelte der Natie smachtend uit
gezien wordt, tot stand zal worden gebragt. 

Wij durven niet beslissen in hoe ver die hoop al dan niet ongegrond 
of althans voorbarig moet worden genoemd; maar wij gelooven dat 
in elk geval de naauwkeurige overweging der voorgestelde vraag 
nuttig is, en juist in de tegenwoordige omstandigheden tijdig en 
gepast. 

Indien eene gewijzigde ratificatie en ten uitvoerlegging van het 
. tractaat van 15 November waarschijnlijk is, dan zullen wij, naarmate 
het onderwerp van minder onmiddellijke practicale toepassing wordt, 
ons oordeel geheel kunnen zeggen, zonder dat in eenig opzigt onze 
bedoelingen worden mistrouwd. 

En, zoo het tegendeel moet worden verwacht, zoo de zaak nog alt ij d 
onbeslist en in het duistere blijft, dan is het, dunkt ons, verkeerd 
gezien, wanneer men de regtstreeksche en openhartige beschouwing 
van dit belangrijk onderwerp schuwt. Misschien dat de bereiking van 
het doel voor als nog onmogelijk is; maar welk is het doel? Dit 
behoort men te weten; hieromtrent behoort men eendragtig te zijn. 
Het is zoo, dat men ook hier tee de re punten ontmoet: doch vragen 
van moeijelijken en teederen aard behooren niet onbeantwoord te 
blijven, al is het dat de beantwoording ongemeene behoedzaamheid 
vereischt. Dit is, uit vrees voor het peilen van de wond, wachten totdat 
de wond gevaarlijker wordt. Men tracht zich diets te maken, dat de 
verscheidenheid van inzigten, lang verbloemd, op het oogenblik van 
handelen eensklaps ophouden. zal. Integendeel: op dat oogenblik 
gevoelt iedereen dat het verder zwijgen onmogelijk wordt; de vatbaar
heid om door redenering overtuigd te worden. is weg, en tweed ragt 
is dikwijls het gevolg der, onder schijn van eensgezindheid, ontveinsde 
verscheidenheid van begrip. 
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Wij roepen, ter toelichting van het gewigtig vraagstuk, de geschie
denis te hulp. De hedendaagsche politiek hecht weinig waarde aan 
de historie, doch het zij ons vergund even daarom niet veel waarde 
te hechten aan die hedendaagsche politiek. Het zal veiliger zijn den 
weg te betreden, welke door de ware wijsbegeerte, het gezond verstand 
en de beproefde Staatkunde van ouden en nieuwen tijd aangewezen 
wordt; in de historie iets meer dan (gelijk men haar in het Engelsch 
Parlement reeds heeft genoemd) een nutteloos geworden almanak te 
zien; en bij het onderzoek in welke betrekking volkeren tot elkander 
moeten staan, die zedelijke overeenkomsten of verscheidenheden in 
het oog te houden, waaruit op den duur afscheiding of vereeniging of 
toenadering volgt; welke ook de loop der omstandigheden, welke ook 
de beschikking moge wezen eener op dit oogenblik en voor dit oogen

blik allesregelende Diplomatie. 
Gaarne zouden wij thans het een en ander in het midden brengen, 

waardoor ons gevoelen nader bevestigd en aangedrongen wordt. Voor 
dat gevoelen kwamen wij meermalen en, gelijk wij gewoon zijn, 
zonder eenige achterhoudendheid, uit. Wij verlangen noch hereeniging
op den vorigen voet) noch administratieve scheiding, noch, voor het' 
tegenwoordige althan's, scheiding onder denzelfden Vorst, of onder 
dezelfde Dynastie. Wij houden ons overtuigd dat alle ontwerpen van 
dien aard gedeeltelijk ten allen tijde onuitvoerlijk zijn, gedeeltelijk, 
bij den tegenwoordigen toestand der wereld, ten eenemaal buiten 
overweging hadden moeten worden gesteld. De zelfstandigheid van 
Holland op antirevolutionaire beginsels te vestigen, en alzoo een steun
punt, een bolwerk, ook, zoo men wil, een kern en kiem van volgende 
grootheid te vormen, dit had, naar ons inzien, het hoofdoogmerk 
moeten zijn. Doch aan den anderen kant, wij zien niet in elke ver
eeniging, vergrooting of betrekking met Belgie of een deel van Belgie, 
ook in een verwijderd verschiet, enkel nadeel en verderf; wij ver
beelden ons niet, dat, door de afscheiding, het toppunt van veiligheid 
en welvaart wordt bereikt; en wij meen en gedachtig te mogen zijn aan 
die flaauwe overblijfsels van Nederlandsch volkswezen, die zelfs nu 
in Belgie niet geheel uitgewischt zijn. Wij houden het zélfs niet voor 
ongerijmd daaruit de mogelijkheid af te leiden dat er in volgende 
tijden, bij de werking van geheel andere beginsels dan waardoor thans 
Europa ten onderste boven wordt gekeerd, eene meer wezenlijke her
eeniging tusschen Noord- en Zuid-Nederland plaats hebben zal, dan 



s 

11 

WELKE BEHOORT DE BETREKKING VAN BELGIE TOT HOLLAND TE ZIJN? 117 

ons door het Congres van Ween en en de Londensche artikelen, voor 
het ongeluk inzonderheid van Holland, opgelegd werd. 

De tegenwoordige verwijdering mag ons niet doen vergeten dat de 
overeenkomst tusschen Holland en Belgie van oudsher zeer groot, de 
betrekkingen zeer menigvuldig zijn geweest. In beide landen heeft zich 
uit den bajert der middeneeuwen in vele opzigten hetzelfde Neder
landsche beginsel ontwikkeld, dezelfde Nederlandsche Natie gevormd. 
Zij maakten, hoewel op velerlei wijs verbonden aan Frankrijk en aan 
het Duitsche Rijk, een afzonderlijk geheel der Nederlanden uit. Gods
dienst, regeringsvorm, zeden en instellingen hadden zij wel met de 
overige deelen van het Westelijk Europa gemeen: eene gemeenschap 
op den algemeenen invloed van Christendom, van feudale, Romeinsche 
en canonieke regten gegrond. Doch vari eene meer bijzondere ver
wantschap was vooral de gelijkheid der taal het doorslaande blijk. 
leder beoefenaar van onze letterkunde weet, dat deze uit Belgie, alwaar 
hare ontwikkeling reeds vroeg begon, naar Holland is overgebragt : 
en er is voorzeker geen bewijs van betrekking, hetwelk meer dan dit 
bewijs overtuigt. De taal is het zedelijke gelaat van een volk, en het 
bijna onuitwischbare merk van den stam waaruit het voorgesproten is. 

Derhalve het is ontegenzeggelijk dat de Nederlandsche eenheid 
gedurende verscheidene eeuwen Noord- en Zuid-Nederland verbond., 
Dit is een band, welke door bloedverwantschap wordt gelegd, die 
meer dan zoogenaamde natuurlijke grenzen een vaste vereeniging be
werkt, en waardoor de ontaarde en afgedwaalde naneef, in sommige 
opzigten, ook onwillekeurig aan stam- en volksgenoot nog vastgehecht 
wordt. 

Wat nu de politieke eenheid betreft, deze is niet van dien aard 
geweest en heeft niet zoo lang geduurd, als men uit den ophef, waar
mede zij (ter regtvaardiging van kunstmatige hereeniging) wel eens 
vermeld is, opmaken zou. 

Zeer lang stonden de onderscheidene Gewesten eigenlijk ieder op 
zich zelf, en onder het gebied van Hertogen, Graven, Bisschoppen, 
waarvan de meesten in leen betrekking waren tot het Duitsche Rijk. 
Door huwelijk, verdrag, erfopvolging moesten wel verscheidene landen, 
ook van elkander verwijderd, gelijk Henegouwen en Holland, onder 
het gezag geraken van denzelfden Vorst. Dit had onder de magtige 
Huizen van Bourgondie en Oostenrijk inzonderheid plaats, en ten 
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laatste voerde één Heer over alle de Nederlanden het gebied. Maar 
dit gehoorzamen aan denzelfden vorst bragt op zich zelf geene wezen
lijke eenheid te weeg. Ieder Gewest stond in eene eigene, somtijds 
van die der overigen geheel verschillende betrekking tot het Stamhuis 
dat aan allen gebood. Ieder Gewest kon bijna als een afzonderlijke 
Staat worden beschouwd. Het is natuurlijk en bekend, dat uit die vol
komen afgescheidenheid gedurige moeijelijkheid en botsing ontstond. 
Politieke eenheid der Nederlanden werd dus voor de Bourgondische 
en Oostenrijksche Hertogen een zeer belangrijk en geliefd plan. Zij 
stelden hiertoe vele pogingen met min of meer gunstig gevolg in het 
werk, en de handelingen van Karel V leveren menig blijk van den 
ernst waarmede het vormen van een Rijk der Nederlanden door hem 
ter harte genomen werd. 

Om niet alles uit een verkeerd oogpunt te bezien, moeten wij ons 
hier, voor eenige oogenblikken, van de hedendaagsche denkbeelden 
omtrent vereeniging en eenheid ontdoen. Het was geen nieuwerwetsche 
Staat, in de tegenwoordige bete eken is van. het woord, welke zou 
worden gesticht. De eenheid, toen door eene verlichte en voorzigtige 
Staatkunde bedoeld, moest voornamelijk bestaan in de onafscheidelijk
heid der Provincien, waarvoor Karel V, zoo door het opnemen der 
17 Gewesten in één afzonderlijke Bourgondische kreits, als door het 
vaststellen, bij pragmatieke sanctie, van de erfopvolging, in dier voege 
had gezorgd dat de Nederlanden op geenerlei wijs gedeeltelijk over
gedragen, maar bij voortduring als een zamenhangend geheel door 
denzelfden Vorst zouden worden geregeerd. Voorts in het gemeen
schappelijk overwegen door de Generale Staten van datgene, waarin 
aller belang was betrokken, of waaromtrent aller medewerking of 
raad door den Landsheer ingeroepen werd. Men was niet op eenvor
migheid, op het onderdrukken van plaatselijke ontwikkèling, op het 
wegnemen van gewestelijke verscheidenheden bedacht. Men wilde 
niet de, indien men het dus uitdrukken mag, provinciale nationaliteiten 
zamenstellen en oplossen in een krachteloos geheel, hetwelk eenheid 
en ondeelbaarheid van den Staat, zoo als men zich die nu voorstelt,· 
ten leus voeren zou: en het is, reeds in dit opzigt, een blijk van vol
komen onbekendheid met dien vroegeren tijd, wanneer het plan der 
toenmalige Vorsten met de union complète et intime van 1815, en een 
op goede gronden geliefkoosd ontwerp met eene allernoodlottigste 
combinatie in vergelijking wordt gebragt. 
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Doch ook toen hing der Staatkunde een onweder boven het hoofd, 
hetwelk alle deze plannen verijdelen zou. De Nederlanden, aan wier 
politieke vereeniging zoo veel moeite werd te koste gelegd, zouden 
van een gescheurd en in vijandige deelen worden gehalveerd. Het 
grootste en magtigste zou verkwijnen, het ander eene voorname plaats 
verkrijgen in de Europeesche Volkerenmaatschappij. Verbazend waren 
de toenmalige gebeurtenissen voor menig schrander hoofd hetwelk, 
door bijgeloof of ongeloof verblind, de onwederstaanbare kracht der 
Evangelische waarheid in zijne veelomvattende berekeningen niet op
genomen had. 

De Nederlanden werden van elkander gerukt; doch minder op die 
scheiding moet worden gelet, dan op de eenheid welke haar voorafging, 
op het eendragtig worstelen tegen het Spaansch geweld. 

Die eenheid wordt te weinig opgemerkt. Men stelt zich de zaak 
wel eens voor als of Belgie aan den strij d voor het geloof in het 
geheel niet of althans met flaauwheid deel genomen had. Aldus komt 
Holland in een luisterrijk en Belgie in een verachtelijk licht; en die 
voorstelling werkt mee om op Zuid-Nederland, als op gewesten waar 
het bijgeloof steeds vastgeworteld en onuitroeibaar gebleven is, met 
weerzin neêr te doen zien. Dit is onbillijk. Indien wij meer onpartijdig 
dan eigenlievend wenschen te zijn, dan moet worden erkend dat het 
onderscheid van uitkomst meer uit de begunstiging der omstandig
heden dan uit zooveel grooter verdienstelijkheid der Noordelijke ge
westen ontstond. Niet slechts hadden, reeds van den aanvang der on
lusten af, de naijver tegen de Spanjaarden, de vrees voor de inqui
sitie, de overeenkomst van denkwijs en belang, welke in moeijelijke 
omstandigheden altijd levendiger wordt gevoeld, den grondslag tot 
eendragtige zamenwerking gelegd, maar ook het voorname beginsel 
van den strijd (de gehechtheid aan dat Evangelie hetwelk uit de 
donkerheid der verbasterde Kerk, gelijk weleer uit die van het Heiden
dom te voorschijn getreden was) had in het Zuiden, ten minste even 
krachtig als in het Noorden, op het meerendeel der bevolking gewerkt. 
Het Protestantismus was in vele steden en landstreken van Belgie 
schier algemeen. Duizenden hadden sedert lang, in stille lijdzaamheid, 
den roemloozen marteldood ondergaan: duizenden bewezen stand
vastigheid en moed in dien roemvollen strijd, welke door wreedaardig 
bijgeloof en Christelijke volhardjng te weeg geb ragt werd. 

Vele jaren, van het Verbond der Edelen af tot na de Pacificatie 
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'" van Gent, waren ook de Zuidelijke Nederlanden ijverig werkzaam in 
den hagchelijken kamp. Wij mogen niet vergeten wat in Belgie ge
beurd, wat door Belgen is verrigt. Wij behooren ook in het oog te 
houden dat bij het vermeerderen van het vijandelijk geweld, Holland 
in zijn uitmuntende ligging een aanmerkelijk voordeel bezat. Eindelijk 
mag het niet worden ontkend dat het roemrijke Gemeenebest, ook 
door de medewerking en deelneming der Belgen, is gevormd. Naar 
Holland vlood al wat in Belgie zich met het terugkeerend bijgeloof 
niet vereenigen kon. De edelste bestanddeelen werden in het Noorden 
overgeplant. De geheele voortreffelijkheid en kracht van het Protes
tantsch geworden Nederland werd binnen de meer enge grenzen van 
Holland zaamgedrongen en beperkt: de grootheid van het Vereenigd 
Nederland in het Noorden, maar niet alleen door het Noorden gesticht. 
- Het is belangrijk dit op te merken omdat het tot de historische 
waarheid behoort: omdat het wederom leert, ook in de geschiedenis 
van ons Vaderland,meer op de grootheid en liefde van GOD dan op 
hetgeen wij de grootheid der menschen noemen, te zien; omdat het 
de verdere lotgevallen van Holland en Belgie verklaart, en eindelijk 
omdat het als mogelijk doet voorzien dat het afgescheiden en als 't 
ware verstorven deel der Nederlandsche individualiteit eenmaal weder, 
tevens met geheel Nederland, door dienzelfden geest, waaruit de groot
heid van het Gemeenebest oprees, zal worden bezield. 

Heerlijke vruchten droeg het zaad dat zóó ruimschoots in Holland 
uitgestrooid was. Het scheen dat alles met verhoogde kracht verrigt 
en door GODS blijkbaren zegen werd vergezeld. Alle werelddeelen eer
biedigden onze vlag; alle zeeën waren met onze schepen overdekt; 
de talrijke legers der Spaansche Monarchie stuitten op het heidenstaal 
onzer krijgslieden, door Oranje aangevoerd, af; vrijheid, verlichting 
en vaderlandsliefde bloeiden op den Hollandschen grond. En Belgie, 
de roem der Bourgondische Vorsten, het pronkjuweel van vijfden 
Karels wijduitgestrekte heerschappij, het middenpunt van den handel, 
waar de welvaart en magt der fabrijksteden voorbeeldeloos was, waar 
de wetenschap zich reeds een hoog vereerden zetel had gesticht, het 
deerniswaardige Belgie, nedergestooten van dien hoogen rang, lag 
daar, uitgeput en magteloos, naast die krachtvolle Republiek, zonder 
handel, zonder nijverheid, weder gekromd onder een looden juk van 
kerk- en priestergezag, voor een lijdelijk aanwezen geschikt, bestemd 
om de twistappel der Mogendheden en, door materiële krachten, een 
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voormuur van dat Holland te zijn, waarin het weleer gemeenschap
pelijk leven van het Nederlandsche Volk, nu bijna uitsluitend en met 
nooit gekenden glans, voortgezet werd. 

Om voor de toekomst te zorgen, moet men op het verledene zien. 
Geen werk der staatkunde kan duurzaam wezen, als het niet op 
historischen grondslag berust. Daarom is het noodig, bij de over
weging van een onderwerp, hetwelk (ook na alle min of meer provisio
nele schikking) van het hoogste gewigt voor ons blijft, het menigvul
dige onderwijs aan het licht te brengen ook ten dien aanzien in de 
vroegere lotgevallen der Nederlanden vervat. 

In het vorig artikel hebben wij de vaak miskende eenheid van Noord
en Zuid-Nederland getoond. Eenheid van volkswezen, op stamgenoot
schap gegrond, blijkbaar in de overeenkomst van taal, ook waar de 
tongval verschilt; verheerlijkt door gezamenlijken bloei; verheerlijkt 
bovenal in het gemeenschappelijk worstelen tegen Spanje en in het, 
in zeker opzigt ook gemeenschappelijk, daarstellen van dat luisterrijke 
Gemeenebest hetwelk, zoolang het steun en kracht zocht in het geloof, 
meer dan eenige andere Staat, de vrijheid van Europa tegen geeste
lijken en wereldlijken dwang heeft beschermd. Door overmagt en 
geweld werd voor Belgie de naauwlijks weder ontstoken fakkel van 
het zuiver Evangelie gebluscht, en tevens de heiliging en ontwikkeling 
van het volksleven op eene droevige wijze belet. Maar hieruit volgt 
niet; zelfs thans, na al den verderfelijken Franschen invloed, volgt 
niet dat de oorspronkelijke Nederlandsche eenheid geheel te niet ge
gaan is; en wij zouden niet durven beweeren dat op de voormalige, 
thans in Belgie verzwakte en verbasterde, in Holland gehandhaafde 
en veredelde nationaliteit, geenerlei hoop van nadere betrekking, ook 
niet voor een verwijderd verschiet, kan worden gebouwd. 

Doch, hoe het hiermede ook gelegen moge zijn, hetgeen wij thans 
wenschen open te leggen, heeft ongetwijfeld reeds voor het tegen
woordig oogenblik belang. Wij wiIIen namelijk beproeven in enkele 
hoofdtrekken de Staatkunde aan te wijzen, welke door de Republiek der 
Vereenigde Nederlanden ten aanzien van Belgie in acht genomen werd .. 

Tot dat einde zal, gelooven wij, vooral moeten worden gelet, 
Vooreerst op den aard der pogingen, die men in den aanvang tot 

hereeniging aangewend heeft. 
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Ten anderen, op de zorg welke Holland tegen de mededinging 
van Belgie droeg. 

Eindelijk, op de wijs waarop men zich, door Belgie, tegen Frankrijk 
te beveiligen wist. 

Wij zien weder terstond, reeds bij de behandeling van het eerste 
punt, dat meerdere bekendheid met de leeringen der historie, ook in 
onzen tijd, een behoedmiddel tegen menige betreurenswaardige af
dwaling opleveren zou. Men heeft, na Augustus 1830, hier te lande 
doorgaans of een luidkeels roepen om scheiding, of een zacht ge
mompel van vereeniging gehoord; maar zoo dat bij het verlangen naar 
afscheiding, als 't ware aan het oprigten van een ijzeren muur tusschen 
ons en Belgie scheen te worden gedacht; terwijl aan den anderen 
kant niet bleek dat de wens eh tot hereeniging op eene voldoende wijs 
aan de handhaving van beginsels werd ondergeschikt. 266 deden, in 
de zestiende eeuw, onze Vaderen niet, toen er tusschen Zuidelijke en 
Noordelijke Gewesten verwijdering ontstond. Hun doel was niet het 
beperken, maar het uitbreiden van den Staat; en dit weder niet on
voorwaardelijk, maar voor zoo ver dit behoudens het Evangelisch 
beginsel, dien grondslag van het gebouw, mogelijk was. 

De diepe wijsheid van Willem den Eersten heeft hier weder op be
wondering regt. Hij stelde al het mogelijke ter zamenbrénging van 
de zeventien Gewesten in het werk; maar slechts wanneer dit zonder 
concessie of transactie ten aanzien der beginsels plaats hebben kon, 
omdat hij volkomen doorzag dat anders de vereeniging enkel dienen 
zou om gezamenlijk weder onder het juk te worden gebragt. Steeds 
bevestigt hij met de eene hand hetgeen reeds zamengevoegd is, en 
reikt de andere aan elk die zich op goede gronden daarbij aan
sluiten wil. Hij wenscht een welbevestigd verbond, waardoor de in 
het Noorden gelegde kern het middenpunt zij: geenszins eene weder
zijdsche toenadering, waarbij de waarheid opgeofferd en die onwaar
deerbare, veelbelovende kern weder vernietigd en opgelost wordt. Dus 
ziet men dat, aO. 1576, de belangrijke Unie tusschen Holland en 
Zeeland, waardoor hij tijdelijk Souverein dezer Provincien werd, door 
zijn veruitziend overleg tot stand werd gebragt. Maar hierdoor werd, 
indien men het dus uitdrukken mag, slechts positie gevat: dit was het 
vaste punt, van waar zijne zorg zich over de andere, ook over de 
Zuidelijke, Nederlanden uitstrekken zou. Het belette dus niet het aan
gaan der Pacificatie van Gent, ofschoon voorzeker de toetreding tot 
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die Pacificatie niet ware geschied, zoo men daarbij niet van de onder
stelling der voortduring van het Verbond der evengemelde Zeegewesten 
uitgegaan was. En toen daarna, ook door Willems invloed, de Unie 
van Utrecht werd gesticht, geschiedde dit (terwijl ook aan allen het 
deelnemen toegelaten werd) wederom behoudens en achtervolgens de 
Pacificatie van Gent; en belette ook niet dat de Prins, evenzeer als 
te voren, aan het belang ~an geheel Nederland dacht. Doch aan den 
.anderen kant werd de waarschuwing: Mijne Heeren! bewaart uwe 
Unie wel, den geunieerden ernstig op het hart gedrukt. - Zoo trachtte 
Willem I steeds verder te komen; maar nooit werd, om te winnen, 
gewaagd wat reeds gewonnen was; nooit vooral gaf hij iets van dat
gene prijs, waarvan het verlies door geen materieele aanwinst kan 
worden vergoed. Er werd voor Belgie en Holland te gelijk, voor het 
Nederlandsche beginsel, eerst voor beveiliging en ook voor uitbreiding 
gezorgd. En te regt. Want, menschelijker wijs, zou ook het Noorden 
niet hebben gezegevierd over het Spaansch geweld, indien hij, hetzij 
bovenal, hetzij in het geheel niet aan de uitbreiding van den op
komenden Staat gedacht, en voor de Zuidelijke Nederlanden volstrekt 
geen zorg gedragen had. 

Het is naar aanleiding van dit voorbeeld dat wij, toen de Fransche 
revolutie in 1830 naar Belgie overgeslagen was, de herleving en be
vestiging van Hollands bijna verloren zelfstandigheid, maar geenszins 
het afstaan, het vergeten van Belgie hebben gewenscht. Veel minder 
nog het beproeven van eenig hereenigingsontwerp, waardoor het op
wakend nationaal gevoel en daarmede alle wezenlijke steun, elk niet 
bedriegelijk uitzigt in de waagschaal werd gesteld. 

Het ontwerp van Willem I kwam, wat eene algemeene en blijvende 
vereeniging betrof, geenszins tot stand; maar de Republiek kon staande 
blijven, ook toen Belgie haar volkomen ontviel. Laat ons zien hoe zij 
tegen de mededinging van dien nu vijandig geworden natuur waar
borgen vond. 

Hoe? - Door het zwaard. Maurits en Frederik-Hendrik vermees
terden Breda, 's Hertogenbosch, Maasstricht; en bakenden, door de 
overwinning geleid, eene behoorlijke grensscheiding af. Met de ver
overde Generaliteitslanden hield men Belgie weldra geheel in be~ 
dwang. De zeehandel was spoedig te niet. De Republiek werd ernstig, 
niet meer op verdediging tegen Spanje, maar op verdeeling der 
Spaansche Nederlanden met Frankrijk bedacht. Zelfs kwam Lodewijk 



124 MR. G. GROEN VAN PRINSTERER 
._-------------_ .. _--_. 

XIII, tijdens het Stadhouderschap van Prederik-Hendrik met de Staten
Generaal overeen die gewesten, of te verdeel en , of te herscheppen in 
een onafhankelijk Gemeenebest, dat onder bescherming en voogdij 

ook van Holland geplaatst worden zou. 
Zoo was het binnen korte jaren met de verhouding tusschen Holland, 

waar de Hervorming aan alles licht, leven en ontwikkeling gaf, en het 
in den nacht van het Catholicismus teruggezonkene Belgie gesteld. 
De Zuidelijke Nederlanden waren in zulk een toestand van minderheid 
en vernedering, dat Spanje ze bijna enkel door Hollands genade 

behield. 
Twee oorzaken van zeer verschillenden aard hebben, naar het 

schijnt, tot dit behoud zamengewerkt. 
De eerste moet in een drijfveer worden gezocht, welke hier te lande 

meermalen schadelijke en schandelijke gevolgen heeft gehad; namelijk 
in bekrompen handelsbelang. Hierdoor werd ook in den krijg tegen 
Spanje de kracht van gewigtige maatregelen niet zelden verlamd, en 
onderanderen zou hoogstwaarschijnlijk Antwerpen bij de Republiek 
zijn gevoegd, indien niet de handel elke poging hiertoe, uit vrees voor 
de mededinging eener weleer zoo magtige koopstad, had tegenge
werkt! ). Men moet in het oog houden dat door vergrooting toen ter 
tijd voor den Staat wezenlijk voordeel ontstond. Dit vergrooten had 
plaats met eerbiediging der eigenaardigheid van het bijgevoegde land, 
maar bovenal zonder dat aan de beginsels, waarop de Staat gevestigd 
was, te kort gedaan werd. Thans, dank zij der liberale theorie, offert 
men (uit behoefte aan die eenheid, waardoor een centraliserend bestuur 
zonder belemmering werkt) de levensbeginselen van den Staat aan 
de uitbreiding van het grondgebied op; in welk geval die vergrooting 

niet slechts schadelijk, maar ook verderfelijk wordt. 
Doch er bestond om de Spaansche Nederlanden te sparen een reden, 

die beter dan de gronden van winzucht en naijver was. De Republiek 
had zich tot dus ver van Frankrijks hulp tegen Spanje bediend: maar 
Spanje was uitgeput, en het vermogen van Frankrijk nam dagelijks 
toe. De vijand was niet meer te vreezen, doch de bondgenoot wel. 
Het scheen dat men weldra eer Spanje tegen Frankrijk, dan Frankrijk 
tegen Spanje noodig hebben zou. Dit vooruitzigt bragt eene geheele 
omkeering der Staatkunde te weeg; Holland sloot te Munster den 
vrede met Spanje, hoewel die afzonderlijke vrede aan Frankrijk geens
zins welbehagelijk was. Bij dit verbond werd het onafhankelijk zijn, 
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maar bovendien de overrnagt der Republiek op eene niet dubbelzinnige 
wijze erkend. Belgie stond in haar belang de voordeelen van ligging 
en stroomen af, en, wel verre van naar mededinging te streven, 
wenschte voortaan in het veelvermogend Holland een bondgenoot en 
beschermheer te zien. 

Holland was tot die bescherming bereid. De beveiliging van Belgie 
tegen Frankrijk was tevens de beveiliging van het Gemeenebest. En 
zoo komen wij tot het laatste dat wij hierboven hebben genoemd; 
namelijk de wijs waarop men zich door Belgie tegen den Franschen 
overmoed heeft beschermd. 

De bedoelingen van Frankrijk waren niet meer onbekend. Het was 
duidelijk dat eerst Richelieu, daarna Mazarin een begeerig oog naar 
de Spaansche Nederlanden had gerigt. Het was ook te voorzien dat, 
door het onmiddellijk grenzen aan eene uitgestrekte en krachtvolle 
Monarchie, het lot van het Gemeenebest inderdaad van haar willekeur 
afhankelijk werd. Nu verweet men zich van te veel gedaan te hebben 
tot versterking van den bondgenoot, in wien men reeds een vijand, 
tot verzwakking van den vijand, in wien men reeds een bondgenoot 
zag. Gelijk weleer voor de overrnagt van Spanje, evenzeer nu voor 
Spanjes zwakheid en onvermogen beducht, beijverde men zich ter 
bevestiging van den dam, welken men bijna met eigen handen omver 
had gerukt. Nu begreep men wat Belgie als tusschenland kon worden 
voor de zekerheid van de Republiek; en koos dien regel tot leiddraad, 
welke, gedurende honderd vijftig jaren, is gevolgd: "Houd Frankrijk, kan 
het wezen, te vriend; maar bovenal zorg dat hij uw nabuur niet zij." 

Zoo was er, van dien tijd af, bij de scheiding, toch vereeniging; 
natuurlijk bondgenootschap, eenheid van werking en belang. Maar 
Belgie was lijdelijk; niet slechts omdat het van den wil van uitlandsche 
vorsten afhankelijk was; maar ook uithoofde zijner zooveel mindere 
kracht. Het was inderdaad een toevoegsel, een werktuig der republiek; 
een bolwerk, in den eigenlijken materielen zin van het woord; een 
bolwerk dus dat zich niet z,elf verdedigen kon, een ligchaam, maar 
onbezield en dat van buiten kracht en leven ontving. 

Aldus was de grondslag voor het stelsel van barrière gelegd, het
welk, vooral ook in onzen tijd, opmerking verdient. 

In onzen tijd? - Voorzeker, mits men niet vergete dat het woord 
barrière voorkomt in tweederlei zin, of als eene linie van vestingen 
in Belgie door Hollandsch krijgsvolk bezet; of als Belgie zelf, gelijk 
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dit den voormuur van Holland vormt. Belgie buiten Frankrijks invoed 
te houden is de regel; de versterkte grenslijn een middel hetwelk, 
naar gelang der omstandigheden, min of meer, of ook wel in het 
geheel niet toepasselijk wordt. De regel zelf blijft, bij het vreesver
wekkend overwigt van het revolutionaire Frankrijk, van het grootste 
belang; hetzij om dien te volgen; hetzij, indien dit onmogelijk wordt, 
om dan ten minste te zien hoe groot het gevaar, en hoe noodig het 
zoeken naar eenig ander geëvenredigd behoedmiddel is. 

Weinige regelen zijn tot behoorlijke vermelding van dit systeem a 
geenszins genoeg. Daartoe is de zaak van te veel gewigt. Wij voegen 
daarom hier enkel datgene bij, wat de grondlegging en eerste ont
wikkeling van het barrière-stelsel betreft. 

Het is niet onwaarschijnlijk dat de verdeeling, welke Lodewijk X/IJ 
voorgesteld had, gedeeltelijk ook reeds door vrees voor Frankrijk 
achtergebleven is. Bij en na den Munsterschen vrede ontmoet men 
de blijken overal dat de onmisbaarheid eener scheidsmuur tegen 
Frankrijk de hoofdgedachte onzer Staatslieden werd. 

Velen waren niet ongenegen om met Belgie en Spanje regtstreeks 
in een verdedigend verbond tegen Frankrijk te staan. Het ontbrak 
hiertoe aan voorstellen van de Spaansche zijde niet. Reeds in 1656 
deed Spanje eene propositie tot een Alliantie van defensie van 't ge
meene ligchaam der Nederlandsche provincien: waarbij aan Holland 
zelfs het regt om in voorname Belgische steden garnizoen te leggen, 
zou worden verleend. Soortgelijk· aanbod werd meermalen herhaald, 
met meerderen aandrang, naarmate Frankrijk vermogender werd; en 
inzonderheid in 1663, toen ook Duinkerke in de magt van Lodewijk 
X/V was geraakt, werd door de Gezanten van Spanje geene moeite 
gespaard om de Vereenigde Nederlanden tot eene defensieve Unie 
der zeventien Gewesten over te doen gaan 2). 

Vruchteloos evenwel. Het plan mislukte, omdat het, schoon heilzaam 
voor den staat, gevaarlijk voor de anti-stadhouderlijken was. De onder
steuning des Fransehen Konings werd ter instandhouding van het 
stadhouderloos bestuur vereischt 3). Van die ondersteuning zou men 
worden beroofd door het sluiten van een verbond regtstreeks tegen 
zijn overmagt en heerschzucht gerigt. Zoo moest J. de Wilt Frankrijk 
weêrstaan in het belang van het Gemeenebest, Frankrijk believen in 
zijn eigen belang. Vandaar die weifelende politiek, waardoor men on
vermijdelijk naar het schriktooneel van 1672 werd geleid. 
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De Wilt was ongetwijfeld én van de veroverings ontwerpen der 
Franschen, én van de noodzakelijkheid der barrière volkomen over
tuigd; maar hij wilde die ontwerpen afke~ren door een deel aan te 
bieden van het verlangde geheel, en zocht de barrière te verkrijgen 
zonder beleediging en zelfs met goedvinden en medewerking van den 
ook niet Stadhoudersgezinden Monarch. Zie hier zijn ontwerp. De tien 
gewesten zouden, of terstond, of na den dood des regerenden Konings, 
vrijwillig of gedwongen zich vormen tot een onafhanke!ijk Oemeene
best; terwijl bij die gelegenheid zoowel Frankrijk als Holland zich 
eenige voorname steden toeeigenen zou. Voor Holland waren onder 
anderen Osfende en Brugge bestemd. 

Zoo zou, na het volbrengen van dien gemeenschappelijken roof, 
een Belgisch Oemeenebest de borstweering van het Vereenigd Neder
land zijn. Hetzij de. Wilt zulks in goeden ernst heeft bedoeld, hetzij 
hij in zoo danig voorstel een tijdelijk redmiddel uit zijne verlegenheid 
zag, hij meende Lodewijk te bedriegen, en kwam zelf bedrogen uit 4) 
Het zwaard werd tegen Belgie gerigt; zonder gemeen overleg, zonder 
dat de Wilt iets van deeling of transactie vernam; zonder ook dat 
de triple Alliantie, zonder dat de vrede van Aken het onheil afwenden 
kon, dat vroeger bij een minder dubbelzinnige politiek, geenszins on
vermijdelijk was. 

Intusschen zou juist hierdoor weldra de grondslag van het echte 
barrière-stelsel, in verband tot het zoogenaamd systema van evenwigt, 
worden gelegd. Het belang eener welgeregelde betrekking op Belgie 
werd dubbel gevoeld, bij eene zóó krachtige prediking van de les, 
dat er ook op Frankrijks vriendschap niet moet worden vertrouwd. 
Les die Holland nimmer behoort te vergeten, les die een gestadigen 
weêrklank in Hollands geschiedenis vindt! 

Wij hebben reeds iets omtrent den oorsprong van het barrière
stelsel gezegd. Doch er mag wel een afzonderlijk artikel worden be
steed om te herinneren aan den ernst en de volharding, waarmee hier 
te lande voor het bekomen van een voormuur tegen Frankrijk is ge
zorgd. Dit zal thans te minder overbodig kunnen zijn, nu menigeen, 
zoo slechts Holland op zich zelf staat, omtrent het verder lot van 
Belgie bijna zorgeloos is. 

Derhalve laat ons ten aanzien van die barrière zien, 
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Hoe zij werd verkregen, 
Waar zij eigenlijk in bestond, 
Wat men om haar te behouden, heeft gedaan, 
Hoe ook zij door den revolutie-storm ter neêr geworpen werd. 

Frankrijk niet tot nabuur te hebben, was, reeds vóór het einde van 
den strijd tegen Spanje, de stelregel van het Gemeenebest. Het behoeft 
wel geen betoog dat dit aan de Fransche Staatslieden niet beviel. Zij 
meenden dat er geen reden tot eenig wantrouwen was. De verkeerde 
Staatkunde, dus liet de Secretaris van Staat de Lionne zich tegen 
van Beuningen uit, dat er een voormuur noodig is, bederft alles; terwijl 
de Gezant d'Estrades, omtrent in dienzelfden tijd, aO. 1664, aan Lode
wijk XIV schreef, Rien au monde n' est capable de faire changer à 

Messieurs les Etats la fausse opinion du grand intérêt qu'ils ont d'avoir 
toujours une barrière entre la France et leur Etat. 

Fausse opinion, verkeerde Staatkunde! - Hun meester heeft zich 
weldra met het regtvaardigen van die Staatkunde belast. Maar GOD, 

die voor Nederland waakt, had in een Prins van Oranje den tegen
stander bereid, welke zijn overmoed beteugelen zou. 

Vraagt men hoe het Gemeenebest de barrière verkreeg, de geschiede
nis getuigt: het is die aan Willem lIl, aan zijn doorzigt, aan zijn vast
heid van karakter verpligt. Hij was het, hij alleen, die aan het barrière
stelsel ontwikkeling gaf. De ontwerpen van den heerschzuchtigen Koning 
lagen voor hem bloot; doch hij had er zijn eigen plan tegen over 
gesteld. En op welke wijs nu werd het bekomen van Belgie tot voor
muur ingeweven in dit plan? - De Zuidelijke Nederlanden waren 
het meest bedreigde punt; daarom moesten zij ook Europa's ver
eenigingspunt zijn. Holland en Engeland hadden reeds, om de veilig
heid der Republiek zelve, bij het niet Fransch worden van die ge
westen een onmiddellijk belang. Derhalve, bleven of kwamen zij onder 
het gezag van eene buitendien magtige Dijnastie, dan werd het oog 
en de kracht van geheel het Westelijk Europa op het beschermen van 
Belgie gerigt, en Frankrijk zou juist aan den kant waar zijn over
magt het meest te duchten was, niets kunnen beproeven, zonder een 
veelvermogend bondgenootschap door eenheid van regtstreeksch be
lang tegen zich vereenigd te zien. 

Van den inval in de Republiek, waardoor het Stadhouderloos bestuur 
te gelijk veroordeeld en omver geworpen werd, tot aan de vrede van 
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Utrec~t, aO. 1672-1713, was het verdedigen of heroveren van Belgie 
het groote doel van onderhandeling en krijg. Zoodra dit weder in de 
magt van den veroveraar was, werd door W illem 1/1, in het belang 
van wezenlijken vrede, geen rust meer aan Europa gegund. Moeijelijk, 
hoogstmoeijelijk was zijne taak, daar hij niet enkel met den kracht
vollen Franschen staat, maar tevens met kortzigtige laauwheid en 
tegenwerking, in Engeland, bij de bondgenooten en ook in Holland 
onophoudelijk te worstelen had. Maar zijne volharding is voor dat 
Holland, is voor geheel Europa ten zegen geweest. En dit is te meer 
opmerkelijk; dit zou (indien mên, in dezen beginselloozen en even 
daarom ontzenuwden en krachteloozen tijd, soortgelijke plannen op 
soortgelijke grondslagen wist te vormen,) te meer bemoedigend kunnen 
zijn, omdat, toen hij zijn roemvollen loopbaan begon, Lodewijk XIV 
meester was van Belgie en in de nabijheid van Amsterdam. Geen 
Willem 11/ wist van transactie tusschen regt en onregt, uit vrees of 
uit eigenbelang. Hij wilde geen vrede van Nijmegen, waarbij men 
slechts één waarborg voor de onschendbaarheid van Belgie had; name
lijk de belofte van een Vorst, die in het spelen met zijn eed geen de 
minste zwarigheid zag. Hij wilde geen twintigjarige trève, waarbij 
de overweldiger de vrucht zijner geweldenarijen en de middelen tot 
nieuwe en erger schennis van het volkerenregt behield. Nog was het 
derde van de twintig jaren niet om, toen Belgie al weder Frankrijks 
meineed ondervond. De Prins van Oranje op nieuw droeg, door het 
behoud van Belgie, voor Europa's onafhankelijkheid zorg. Een bloedige 
krijg en daarbij het ontweldigen van Groot-Brittannie aan Roomsch
gezindheid, welke naar Franschgezindheid zou hebben geleid, bragten 
den vrede van Rijswijk te weeg. Belgie, zou, ter verzekering van eene 
barrière, na den dood des Konings van Spanje, aan den keurvorst 
van Beijeren zijn. Wat gebeurt er? De Koning ste~ft; Lodewijk neemt, 
thans voor zijn kleinzoon, van de Spaansche Nederlanden bezit. Nu 
begint het laatste bedrijf. Willem 1/1 houdt aan welberaamde ont
werpen vast, brengt zelf de groote Alliantie tot stand, en leeft, ook 
na zijnen dood, in de getrouwe naleving eener politiek, welke ten 
laatste, bij den vrede van Utrecht, door de vernedering van Frankrijk 
en het vaststellen der barrière triumfeert. 

Derhalve, wanneer men ziet hoe Willem 11/, meer dan dertig jaren, 
aan het hoofd van Europa tegen Lodewijk XIV stond, dan mag het 
verkrijgen van de barrière wel de kroon op zijn werk worden genoemd. 

A. St. 3-m. IV 9 
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Thans wenschen wij nader te doen zien hoedanig die verkregen 
voormuur was. 

Vooreerst mogt Belgie nooit Fransch worden. - Menigvuldige 
artikels van traetaten zou men kunnen bijbrengen, waarin dit telkens 
weder uitdrukkelijk en met de zorgvuldigste opsomming van alle 
eventualiteiten van eigendomsovergang wordt bepaald. De vredes
voorwaarden van Utrecht, tusschen Frankrijk en de Republiek, houden 
in: Aucune province, ville, fort ou place des Pays-Bas Espagnols ne 
pourront jamais écheoir à la couronne de France, etc. 

Ten anderen, Belgie moest het eigendom bepaaldelijk van Oostenrijk 
zijn. - In het barrière-tractaat tusschen de Republiek en Oostenrijk 
staat: Les Pays-Bas ne composeront qu'un seul et indivisible, inalién
able et incommutable domaine, qui sera inséparable des Etats de la 
Maison d' Autriche. - Welk eene bezorgdheid straalt in die uitdruk
kingen door! Geen verdeeling, geen ruiling, geen afstand. Geheel 
Belgie moet voor altijd gevoegd worden bij eene Mogendheid, door 
haar ligging niet gevaarlijk voor de Republiek; en die tevens, door 
ligging en kracht, aan Frankrijk ontzag inboezemen kan. 

Maar dit is nog niet genoeg. Wel schijnt Oostenrijk lang en met 
nadruk te hebben beweerd que la barrière existait suffisamment, sans 
qu'il fut besoin que des troupes Hollandaises tinssent garnison dans 
les places fortes. Doch de Zee-Mogendheden begrepen dat de Staat
kunde van Oostenrijk vatbaar voor verandering was; zij kon eenmaal 
Franschgezind zijn. Ook was het mogelijk dat door de Oostenrijksche 
Dijnastie voor de bescherming van eene verwijderde bezitting niet altijd 
op eene voldoende wijs zorg gedragen wierd. Belgie werd dus bij 
voortduring als de militaire positie van alle de bondgenooten be
schouwd. Namen, Doornik, Meen en, Yperen en andere plaatsen ont
vingen enkel Hollandsche bezetting 5), en Groot-Brittannie verbond 
zich om, zoodra eene der barrière-vestingen aangetast werd, op eigen 
kosten 10.000 man en 20 oorlogschepen te leveren; terwijl, zoo dit 
onvoldoende mogt zijn, les Anglaisagiront de toutes leurs forces, en 
déclarant même la guerre à l'aggresseur. Zoodat er, ook als Oostenrijk 
van gezindheid veranderen mogt, zekerheid der barrière voor Engeland 
in de Hollandsche troepen, voor Holland in Engelands bondgenoot
schap lag. 

Op die wijs werd in Belgie, door eigendom, waarborg en garnizoen, 
de band en, indien dit woord gebruikt worden mag, als 't ware de 
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knoop tusschen de drie Mogendheden gelegd: het zegel hunner blij
vende AlIiantie gedrukt. 

Het belang van Holland werd in deze gansche zaak steeds op den 
voorgrond gesteld. 

Wat Belgie betreft, dit werd (het moge hard klinken, maar het is 

zóó) eigenlijk niet anders aangemerkt dan als de stof, waaruit voor 
Holland een bolwerk opgerigt werd. Het is ook goed te herinneren aan 
dien historischen en politieken rang van het Gemeenebest; al ware het 

enkel om te doen opmerken dat de gelijkstelIing, welke door de 
Mogendheden tusschen Holland en Belgie sedert éénigen tijd zóó 

naauwgezet in acht genomen wordt, misschien wel in de wijsheid en 
in den heldenmoed, welke de Belgen in de twee laatste jaren ten toon 
hebben gespreid, maar ten minste niet in de geschiedenis, noch in de 
betrekkingen van het Europesche staten stelsel haar regtvaardiging 
vindt. - Hoe was het, reeds aO. 1706, na de overwinning van Ramil
lies ? - Belgie, aan Frankrijk ontrukt, werd jaren achtereen, geza
menlijk door Holland en Engeland bestuurd 6). En wat is te Utrecht 
bepaald? - Dezelfde ondergeschiktheid, welke reeds de vrede van 
Munster vastgesteld had 7). Doch ook op die wijs genoot België eene 

mate van welvaart en geluk, welke thans, gelooven wij, de deernis
waardige bevolking, hoewel zij eene zoogenaamde onafhankelijkheid 
en eene liberale grondwet bezit, zich naauwelijks meer voorstellen zou. 

De wenschen en belangen ook van Oostenrijk werden, wat de 
barrière betreft, door het belang der Vereenigde Nederlanden geregeld 
en beperkt. Belgie werd door Frankrijk ontruimd ten behoeve der 
Republiek, welke den Keizer in het bezit daarvan stellen zou; namelijk 
wanneer les Seigneurs Etats seront convenus avee S. M. J. de la 
manière dont les Pays-Bas Espagnols leur serviront de barrière et 
de sureté. Het was eigenlijk om Holland dat Oostenrijk meester van 
Belgie werd. De bekende schrijver over het Volkenregt, SchoelI, zegt 
in zijne Histoire des traités, bij het vermelden van de onderhandelingen 
tusschen Holland en Engeland over de barrière a 0 • 1709: Ce qui est 
surprenant, c'est qu'on n'appela pas aux conjérences les Ministres de 
l' Autriche, quoique les Pays-Bas jussent conquis pour l' archiduc. Die 
verwondering houdt op, wanneer men het wezen der zaak nader be
schouwt. De Spaansche Nederlanden werden in den grond veroverd 
voor Holland; hoewel Oostenrijk, overeenkomstig Hollands wensch, 
daar als eigenaar en wachter over werd gesteld. De Republiek had 
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ongetwijfeld een groot deel voor zich kunnen bedingen; doch oor
deelde het veiliger Belgie onder het Huis van Oostenrijk te zien, met 
Hollandsch garnizoen, gesloten Schelde en verbod van handel op Oost 
of op West. 

Zulk een bolwerk, met zoo veel inspanning en opoffering, was er 
voor Holland gesticht. Het is niet vreemd dat het behoud van dien 
duurverkregen schutsmuur eene der voornaamste zorgen werd van het 
Gemeenebest. 

Dit zien wij aD. 1731, toen, na geschillen met den Keizer, het trac
taat werd vernieuwd; aD. 1733, toen men, voor onzijdigheid in de 
Poolsche zaken, onzijdigheid der Zuidelijke Nederlanden bedong; 
aD. 1748, toen, nadat Frankrijk Belgie en daarna onverhoeds ook de 
Republiek aangevallen had, de barrière bij den vrede van Aken werd 
hersteld. 

Zoo bewaarde men het pand dat Willem III achtergelaten had. 
Jammer slechts dat men niet tevens den geest van Wil/em III had 
overgeërfd. Dan zou men niet te veel op vestingen en materie Ie krachten 
vertrouwd, noch ook in een middel tot veiligheid de veiligheid zelve 
hebben gezien. Dan zou men bij het behoud der barrière ook Willems 
werkzame en krachtvolle, en toch nooit roekelooze Staatkunde hebben 
gevoegd. Men zou niet die zwakheid en dat bekrompen egoismus aan 
den dag hebben gelegd, waardoor men, tot loon van baatzuchtige 
neutraliteit, de speelbal van Oostenrijk en Frankrijks slagtoffer werd. 

Deze uitkomst, welke op den duur niet achterblijven kon, werd 
evenwel verhaast, omdat weldra, ten gevolge van den veldwinnenden 
revolutiegeest, ook in het volkerenregt alle grondslagen en stelregels 
werden verwaarloosd en miskend. Aldus zijn wij gekomen aan het 
laatste door ons opgegevene punt: namelijk de wijs waarop de barrière 
in den omwentelingstijd te niet gegaan is. 

De naauwe verbindtenis tusschen Oostenrijk en FrankrIjk, aO • 1756, 
een ongehoord verschijnsel! gaf reeds aan het gansche zamenstel der 
onderlinge betrekkingen een geweldigen schok. Oostenrijk wierp ge
durige zwarigheden op, en beweerde weldra de volkomen nutteloos
heid van het Hollandsch garnizoen. Onder Jozef II bleef het hier niet 
bij. Hij deed de Hollanders vertrekken; hij gebood dat de meeste 
vestingen zouden worden geslecht: zich boven de heiligste traetaten 
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stellen streed niet tegen de voorschriften der nieuwe filozofie. De 
Republiek beriep zich op die tractaten ; de Vorst van Kaunitz, Oosten
rijksche Minister, enkel op den wil zijns meesters en op de verbindtenis 
met Frankrijk, waardoor, zeide hij, die lijn van vestingen niet langer 
eenig doel hebben zou. L' empereur ne veut plus entendre pari er de 
barrières; elles n' existent plus. 

Eene betuiging voorwaar, welke voor de andere Mogendheden zeer 
geruststellend was! In gewone tijden zou men waarschijnlijk levendig 
hebben gevoeld dat, juist uit hoofde van Oostenrijks Franschgezind
heid, voor de handhaving en versterking der barrière en voor het 
herstel van het verbroken evenwigt moest worden gezorgd. Maar het 
door partijschappen verscheurde Gemeenebest, was in een heilloozen 
oorlog tegen Engeland gewikkeld; en Engeland scheen te vergeten 
dat in de barrière ook de voortduring van Groot-Brittannies invloed 
op het vaste land opgesloten lag. Zoo liet Europa den woelzieken 
Jozef 11 begaan. De vestingen werden ontruimd, en dit was de voor
bereiding van het onteerend verdrag van 1785, waardoor, althans wat 
de grenssteden betreft, die voormuur verloren werd,. waarvoor de 
Republiek, van de helft der zeventiende eeuw af, zoovele oorlogen 
gevoerd, zooveel goed en bloed ten offer had gebragt. - Prederik 
de Groote alleen toonde zich voor de handhaving van dezen grondzuil 
van het Europeesche gebouw ten minste in sommige opzigten bezorgd. 
De ruiling van Belgie, waaruit voor den Keurvorst van Beyeren een 
rijk van Bourgondie zou worden gevormd, had langen tijd ook al onder 
de fraaije, of, laat ons liever zeggen, dwaze en echt revolutionaire 
ontwerpen van Jozef 11 behoord; doch Prederik hield den onbezonnen 
jongeling, met de hem nog in de grijsheid eigene vaardigheid en 
kracht, van zulk eene voorbeeldelooze schennis der tractaten en om
keering van regtsbetrekkingen terug; en, schoon hij waarschijnlijk 
in de eerste plaats het behoud van Duitschlands evenwigt heeft be
doeld, zal hij toch ook in aanmerking genomen hebben dat, ten gevolge 
van die ruiling, om de woorden van Kluit te gebruiken, niets tusschen 
Frankrijk en de Republiek dan een zwak en met zulk land weinig 
vermogend Vorst zou gelegen hebben, vlak tegen 't ware interest der 
Republiek. 

Doch het scheen weldra, voor een korten tijd, dat, al waren de 
vestingen ontruimd en gesloopt, het wezen der barrière, te weten de 
invloed van Holland en Engeland op Belgie hersteld en bovendien 
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ongetwijfeld een groot deel voor zich kunnen bedingen; doch oor
deelde het veiliger Belgie onder het Huis van Oostenrijk te zien, met 
Hollandsch garnizoen, gesloten Schelde en verbod van handel op Oost 
of op West. 

Zulk een bolwerk, met zoo veel inspanning en opoffering, was er 
voor Holland gesticht. Het is niet vreemd dat het behoud van dien 
duurverkregen schutsmuur eene der voornaamste zorgen werd van het 
Gemeenebest. 

Dit zien wij aD. 1731, toen, na geschillen met den Keizer, het trac
taat werd vernieuwd; aD. 1733, toen men, voor onzijdigheid in de 
Poolsche zaken, onzijdigheid der Zuidelijke Nederlanden bedong; 
aD. 1748, toen, nadat Frankrijk Belgie en daarna onverhoeds ook de 
Republiek aangevallen had, de barrière bij den vrede van Aken werd 
hersteld. 

Zoo bewaarde men het pand dat Willem JU achtergelaten had. 
Jammer slechts dat men niet tevens den geest van Willem JU had 
overgeërfd. Dan zou men niet te veel op vestingen en materiele krachten 
vertrouwd, noch ook in een middel tot veiligheid de veiligheid zelve 
hebben gezien. Dan zou men bij het behoud der barrière ook Willems 
werkzame en krachtvolle, en toch nooit roekelooze Staatkunde hebben 
gevoegd. Men zou niet die zwakheid en dat bekrompen egoismus aan 
den dag hebben gelegd, waardoor men, tot loon van baatzuchtige 
neutraliteit, de speelbal van Oostenrijk en Frankrijks slagtoffer werd. 

Deze uitkomst, welke op den duur niet achterblijven kon, werd 
evenwel verhaast, omdat weldra, ten gevolge van den veldwinnenden 
revolutiegeest, ook in het volkerenregt alle grondslagen en stelregels 
werden verwaarloosd en miskend. Aldus zijn wij gekomen aan het 
laatste door ons opgegevene punt: namelijk de wijs waarop de barrière 
in den omwentelingstijd te niet gegaan is. 

De naauwe verbindtenis tusschen Oostenrijk en Frankdjk, aO. 1756, 
een ongehoord verschijnsel! gaf reeds aan het gansche zamenstel der 
onderlinge betrekkingen een geweldigen schok. Oostenrijk wierp ge
durige zwarigheden op, en beweerde weldra de volkomen nutteloos
heid van het Hollandsch garnizoen. Onder Jozef U bleef het hier niet 
bij. Hij deed de Hollanders vertrekken; hij gebood dat de meeste 
vestingen zouden worden geslecht: zich boven de heiligste tractaten 
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stellen streed niet tegen de voorschriften der nieuwe filozofie. De 
Republiek beriep zich op die traetaten; de Vorst van Kaunitz, Oosten
rijksche Minister, enkel op den wil zijns meesters en op de verbindtenis 
met Frankrijk, waardoor, zeide hij, die lijn van vestingen niet langer 
eenig doel hebben zou. L' empereur ne veut plus enfendre parier de 
barrières; elles n' existent plus. 

Eene betuiging voorwaar, welke voor de andere Mogendheden zeer 
geruststellend was! In gewone tijden zou men waarschijnlijk levendig 
hebben gevoeld dat, juist uit hoofde van Oostenrijks Franschgezind
heid, voor de handhaving en versterking der barrière en voor het 
herstel van het verbroken evenwigt moest worden gezorgd. Maar het 
door partijschappen verscheurde Gemeenebest, was in een heiIloozen 
oorlog tegen Engeland gewikkeld; en Engeland scheen te vergeten 
dat in de barrière ook de voortduring van Groot-Brittannies invloed 
op het vaste land opgesloten lag. Zoo liet Europa den woelzieken 
fozef 11 begaan. De vestingen werden ontruimd, en dit was de voor
bereiding van het onteerend verdrag van 1785, waardoor, althans wat 
de grenssteden betreft, die voormuur verloren werd" waarvoor de 
Republiek, van de helft der zeventiende eeuw af, zoovele oorlogen 
gevoerd, zooveel goed en bloed ten offer had gebragt. - Frederik 
de Oroote alleen toonde zich voor de handhaving van dezen grondzuil 
van het Europeesche gebouw ten minste in sommige opzigten bezorgd. 
De ruiling van Belgie, waaruit voor den Keurvorst van Beyeren een 
rijk van Bourgondie zou worden gevormd, had langen tijd ook al onder 
de fraaije, of, laat ons liever zeggen, dwaze en echt revolutionaire 
ontwerpen van fozef 11 behoord; doch Frederik hield den onbezonnen 
jongeling, met de hem nog in de grijsheid eigene vaardigheid en 
kracht, van zulk eene voorbeeldelooze schennis der traetaten en om
keering van regtsbetrekkingen terug; en, schoon hij waarschijnlijk 
in de eerste plaats het behoud van Duitschlands evenwigt heeft be
doeld, zal hij toch ook in aanmerking genomen hebben dat, ten gevolge 
van die ruiling, om de woorden van Kluit te gebruiken, niets tusschen 
Frankrijk en de Republiek dan een zwak en met zulk land weint'g 
vermogend Vorst zou gelegen hebben, vlak tegen 't ware interest der 
Republiek. 

Doch het scheen weldra, voor een korten tijd, dat, al waren de 
vestingen ontruimd en gesloopt, het wezen der barrière, te weten de 
invloed van Holland en Engeland op Belgie hersteld en bovendien 
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door de medewerking van Pruissen zou worden versterkt. Eene triple 
Alliantie tusschen deze drie Mogendheden werd, aD. 1788, gevormd. 
Geen eigendunkelijk beschikken van Oostenrijk werd langer geduld. 
De Zee-Mogendheden moesten, overeenkomstig den inhoud en de 
strekking der tractaten, in de regeling der Belgische zaken worden 
gekend. Dit bleek, toen, aD. 1790, de twist tusschen den Keizer en 
de Zuidelijke Nederlanden bijgelegd worden zou. Op het Congres te 
Reichenbach werd door den Pruissischen gezant eene nota overgelegd, 
waarin men deze merkwaardige uitdrukkingen vindt: Que les deux 
puissances maritimes, comme garantes de la constitution des Pays-Bas 
Autrichiens, et comme parties intégrantes du traUé qui en 
avait donné la possession à la maison d' Autriche, ayant 
du se concert er entre elles sur Ie sort de ces provinces, Ie roi de Prusse, 
d'après les relations intimes qui existaient entre lui et ces deux puis
sances, s' était as s 0 c i é aux mesures, qu' elles jugeraient nécessaires 
de prendre. ZÓÓ sprak toen datzelfde Pruissen, hetwelk mede, aD. 1831, 
door zijne gevolmagtigden te Londen, den Koning niet van Holland 
slechts, maar der Nederlanden, van de beraadslagingen over Belgie 
buitengesloten heeft. Het regt van Holland werd toen nog volledig 
erkend. Daarom werd, ook op Hollands bemiddeling en waarborg, 
de vermaarde Haagsche Conventie van 10 December 1790 gegrond, 
waarbij de privilegiën en gewoonten der Belgische provincien werden 
hersteld. 

Maar reeds was de ontbinding der Staten en de overheersching 
door Frankrijk nabij. Er werd nog eene onderhandeling tusschen de 
Staten-Generaal en den Keizer begonnen, om zich onderling in de 
Nederlanden te beschermen tegen den oproergeest, welke door Fran
schen invloed aangeblazen werd. Doch gewone middelen schoten in 
die buitengewone crisis te kort. De revolutie-krijg begon. De nederlaag 
van /emmappes werd door het verlies van Belgie gevolgd. De staat
kunde van Willem III bleef, gewijzigd naar de omstandigheden (niet 
genoeg gewijzigd misschien), de staatkunde van Pitt. In het eerst 
voorspoedig; daar men de verovering, snel gemaakt, even snel weder 
ontwrong. Het was toen dat Burke (de man, die, welligt meer nog 
dan Pitt, de gansche uitgestrektheid van het gevaar voorzag) ter regt
vaardiging van Engelands opofferingen, het Europesch belang der 
barrière in weinige woorden heeft geschetst: "De vernietiging van 
"dien voormuur, ook wanneer Belgie eene schijnbare onafhankelijk-
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"heid behield, zou Oostenrijk ten verderve geb ragt, Holland aan de 
"genade van Frankrijk overgeleverd en Oroot-Brittannie afgesneden 
"hebben van het vaste land." 8) - Ijdele waarschuwing, droombeel
den van een zwaarmoedig gestel, volgens de revolutionaire partij, die 
vrede met Frankrijk wilde, vrede tot eiken prijs; en waarvan Lord 
Greij toen, gelijk nu, een der ijverigste deelgenooten was. Maar ziet; 
.Belgie werd andermaal overmeesterd, de barrière viel, de voorspelling 
kwam uit. Oostenrijk heeft tweemaal de Fransche legers in het hart 
zijner aloude Erfstaten gezien; Holland is achttien jaren van eigen 
wil verstoken geweest; het continentaal stelsel heeft Engeland bijna 
volkomen geïsoleerd; en de uitkomst heeft getoond, hetgeen ook 
Keizer Karel VI, a,0. 1733, aan de Staten-Generaal schreef, dat de 
onschendbaarheid van den voormuur wel in het belang van Holland, 
doch ook bovendien voor de vrijheid van geheel Europa wordt ver
eischt. 9) 

Het was niet vreemd dat men, in 1813, na zulk eene ervaring, 
bedacht was op de wederoprigting der barrière, onder een anderen 
vorm. Helaas! Waarom heeft men dit op zoodanige wijs beproefd, 
dat de bereiking van het doel onmogelijk, en de zegepraal van het 
Fransche en tevens van het revolutiebeginsel, ook ten gevolge der ver
anderde betrekking van Holland en Belgie, onvermijdelijk werd! 

De historie van onzen tijd levert, evenzeer als die van het voor
geslacht, belangrijke lessen en waarschuwingen op. De vijftienjarige 
vereeniging, aO. 1815-1830, is (dit wordt door allen erkend) bij de 
uitkomst, noodlottig én voor Holland, én voor Belgie geweest. Doch 
van waar dit? Hebben toevallige omstandigheden een meesterlijk ge
wrocht van verlichte Staatkunde gesloopt, of werd veeleer het Rijk der 
Nederlanden zóó gevormd, dat men zich over het niet spoediger uit 
één springen der gedwongen zamenvoeging verwonderen moet? 

Van het laatste overtuigd, willen wij, zóó kort mogelijk, en vooral 
ook met bescheidenheid, nagaan, 

Wat men in 1815, naar ons inzien (of liever volgens onveranderlijke 
en tot op het revolutie-tijdperk altijd gevolgde beginsels) ten aanzien 
der betrekking van Belgie op Holland had behooren te doen; 

Wat men heeft gedaan; 
Wat dien ten gevolge is gebeurd; 
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Wat hieruit, ten opzigte der toekomstige betrekking van Belgie op 
Holland, kan worden afgeleid. 

Wat had men in 1815 behooren te doen? - Bij de zoogenaamde 
restauratie is de liberale theorie in het Volkeren- en Staatsregt gevolgd. 
Wij beweeren dat deze theorie valsch en verderfelijk is; en derhalve 
is de bovenstaande vraag, al schijnt zij misschien bij den eersten opslag 
ongepast en vermetel, inderdaad zeer natuurlijk in elk die zich op ons 
sta.ndpunt bevindt. 

De barrière moest, onder veranderden of gewijzigden vorm, worden 
hersteld. - Hierin had men, ook naar ons oordeel, volkomen regt. 

Het was noodig. Zulks behoeft wel en behoefde ook toen voorwaar 
geen bewijs. Europa had de gevolgen der instorting van dien schuts
muur gezien, en de zwaarte van het Fransche juk gevoeld. 

Het was mogelijk. Moeijelijk, dit ontkennen wij niet; maar men gaat 
te ver, wanneer men de uitvoerbaarheid onvoorwaardelijk betwist. 

De omwenteling had groote veranderingen in de betrekkingen van 
Staten en Volken gebragt. Maar hoedanige evenwel? Veranderingen, 
die, zood ra de werking van het revolutionair beginsel ophield, als 
voorbijgaande, als reeds voorbijgegaan konden worden beschouwd. 
Het revolutionaire Statengebouw, op willekeur gevestigd, maar in één 
oogwenk ter neder gestort, was geen hinderpaal tegen de weder
oprigting van hetgeen vroeger bestond. De revolutie had de natuurlijke 
betrekkingen van landen en natiën niet uitgeroeid: hiertoe schoot haar 
gewaand alvermogen te kort. De bestanddeelen der Volkeren-maat
schappij waren er nog. De staf des drijvers werd verbroken: toen 
hieven Natiën en Dynastiën het gebogen hoofd weder op; de voor
malige omtrekken der Staten kwamen weder aan den dag. Wat meer 
is, deze bestanddeelen moesten wel tot een geheel, aan het vroeger 
zamenstel in vele opzigten gelijksoortig, worden gevormd. Want het 
Europeesche Statenstelsel was niet op willekeur, of op de inzigten 
van het oogenblik, maar op overeenkomst van geloof, op verwant
schap, 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 het barrière-stelsel, een der 
meest hechte zuilen van het gebouw, in 1813 als van zelf weder te 
voorschijn gekomen is. 

De behoorlijke verwezenlijking van dat stelsel zou ook in Belgie 
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geen onoverkomelijke beletselen hebben ontmoet. Belgie was in 1813 
niet geheel verfranscht. De Waalsche Gewesten moeten uit een bij
zonder oogpunt worden beschouwd, maar in Vlaanderen, Antwerpen, 
Limburg, in een groot deel van Braband, zag men overal het merk 
van den N ederlandschen stam. Vóór 1793 werden de Belgen door 
geen volk overtroffen in gehechtheid aan hetgeen eigen en vader
landsch was; en de Fransche heerschappij, hoewel zij vele Fransche 
begrippen en zeden in Belgie heeft overgeplant, was ter ontworteling 
van eigen Volkswezen niet krachtig genoeg. Blijken van Belgische 
Franschgezindheid uit de laatste jaren bij te brengen valt ligt; maar 
het is ook waar dat voornamelijk de hoogere standen, de dagblad
schrijvers, advocaten en zoogenaamde letterkundigen, maar niet de 
middelklassen, noch ook de lagere standen, werden verfranscht. Ook 
dit vooral houde men in het oog, dat Belgie meer door de vereeniging 
met Holland dan door de inlijving in Frankrijk, Fransch geworden is; 
zoodat veel, hetwelk bij den klimmenden naijver tusschen Belgie en 
Noord:-Nederland onmogelijk werd, mogelijk was in 1813, bij de be
vrijding uit het Fransche geweld; bij de terugwensching der Oosten
rijksche heerschappij; bij het wederopkomen van alle die eigenaardig
heden en individualiteiten, welke de revolutionaire eenvormigheid had 
onderdrukt, en die evenwel tot behoud van een waarlijk nationaal 
aanwezen worden vereischt. 

De barrière kon, dit gelooven wij ook, worden hersteld. Doch hoe? 
In de hoofdtrekken, dunkt ons, op dezelfde wijs als zij te voren 

bestond. Belgie kon weder onder het Huis van Oostenrijk staan, zoo
dat het hierdoor, alsmede b. v. door een vernieuwd bondgenootschap 
van Groot-Brittannie, Pruissen en de Vereenigde-Nederlanden, voor 
Frankrijk onvermeesterbaar wierd. -.:... "Maar Oostenrijk had bij eene 
uitbreiding in /talie grooter belang." - Het eenvoudig antwoord is: 
niet om Oostenrijk was het, maar om geheel Europa te doen, en 
bovendien, waarop was een regt van uitbreiding aan de overzijde 
der Alpen gegrond? - "Maar Holland zou op zich zelf te zwak zijn 
geweest." - Ook, indien Engeland alle de colonien teruggegeven 
had? 10) 

De reden, waarom Belgie niet onder het gezag van Oostenrijk is 
wedergekeerd, moet in twee dwalingen, de eene in het algemeen ten 
aanzien van het Volkerenregt, de andere omtrent den eigenlijken aard 
der barrière worden gezocht. 
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pe diplomatie, in het net der liberale wanbegrippen verward, meende 
toen, gelijk nu, dat haar bevoegdheid grenzenloos was; dat er een 
nieuw Statenstelsel moest worden gesticht; dat het Europisch belang 
als hoogste wet kon worden gevolgd, en dat de algemeene rust uit 
een angstvallig tegen elkander wegen van materiële krachten voort
vloeijen zou. Uitgaande van het standpunt der revolutionaire theorie, 
vergat men dat het wettig aanzijn der Staten, trots revolutionair ge
weid, voortgeduurd had, dat de plaats van het belang is beneden, niet 
boven het regt, en dat de waarborg van vrede en veiligheid in de 
heiligheid van het wettig verkregen bezit en in de onschendbaarheid 
van het eigendom ligt. Was het vreemd dat de dusgenaamde restau
ratie in meer dan één geval land- en roofverdeeling werd? 

De Staatkunde van Willem lIl, ten aanzien der Zuidelijke Neder
landen, werd in schijn gevolgd, inderdaad miskend. Waarin bestond 
de barrière, gelijk zijne schranderheid die uitgedacht en zijne vol
harding die verwezenlijkt had? Niet in twee, vier, zes millioen men
schen in één Staat zamengevoegd; maar hierin, dat Holland (stelInpunt 
van het Noordwestelijk Europa, band tusschen Groot-Brittannie en 
het vaste land) van een al te magtigen nabuur door een tusschenstaat 
afgescheiden werd, welks verdediging, ten gevolge eener kunstige 
zamenvoeging van belangen, regtstreeks en onmiddellijk de zaak van 
een tegen Frankrijk opgewassen bondgenootschap was. 

Het brengen van Belgie onder het Huis van Oranje ter verkrijging 
van een juist evenwigt, en opdat Holland door eigen middelen zijne 
onafhankelijkheid handhaven zou, was op verkeerde berekening en 
op misbruik van historische herinneringen gegrond. 

Maar hier doet zich eene andere vraag op, die ook wel een oogen
blik aandacht verdient: namelijk, hoe deze zamenvoeging, toen zij 
eenmaal bepaald was, had moeten ingerigt zijn, om, zooveel mogelijk, 
te leiden naar het voorgestelde doel. 

Dit in bijzonderheden te ontwikkelen is ons voornemen niet: het 
zou moeijelijk, gewaagd en grootendeels nutteloos zijn. Wij deelen 
slechts eenige algemeene aanmerkingen mede, naar het ons toeschijnt, 

. niet op eene willekeurige beschouwing, maar op den aard der zaak 
zelve gegrond. 

Het zedelijk overwigt van Holland moest bewaard, het nationale 
in Belgie tegen Franschen invloed versterkt, het revolutionaire met 
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den wortel uit worden geroeid. Hoe kon dit drieledig oogmerk worden 
bereikt? 

De Vereenigde-Nederlanden moesten blijven een afzonderlijke 
Staat. Dáár was het Nederlandsche beginsel krachtig; dáár was het 
ook onder vreemde dwingelandij nog versterkt. Dáár moest het niet 
blootgesteld worden om met onzuivere bestanddeelen te worden ver
mengd. 

De Zuidelijke Nederlanden, daarentegen, moesten niet als één geheel 
tegenover Holland worden beschouwd. Luik stond in vroeger tijden 
op zich zelf; de Vlaming was de Brabander, en deze de Henegouwer 
niet, en ieder Gewest had, in vele opzigten, eene individueele betrek
king op den gemeenschappelijken Landsheer gehad. Zoo had het ook 
verder moeten zijn. Braband, Vlaanderen, Luxemburg, enz. konden, 
als afzonderlijke Hertogdommen of Graafschappen, gehoorzamen aan 
dezelfde Dynastie. Dit zou de kracht van Belgie gebroken hebben, in 
zoo ver zij gevaarlijk worden kon; en tevens tot versterking van het 
provinciale en even daardoor ook van het Nederlandsche Volkswezen 
hebben gestrekt. 

De oorspronkelijke eenheid der Nederlanden moest wederkeeren 
niet door overneming en aanprijzing der Hollandsche, maar door ver
levendiging van eigen nationaliteit. Het laatste was mogelijk, het eerste 
eene hersenschim. Zoodra Hollandsch en Nederlandsch wierd verward, 
zouden de Belgen, om geene Hollanders te wezen, liever Fransch 
worden dan langer Nederlanders te zijn. 

Eindelijk en bovenal, moest voor het bedwingen van de revolutie 
worden gezorgd. Dit kon alleen plaats hebben door het aannemen en 
opvolgen van de waarlijk antirevolutionaire theorie. Er werd iets meer, 
iets anders dan eene op liberale grondslagen berustende Grondwet 
vereischt. Het erkennen der onveranderlijke beginsels, die, onder welke 
vormen ook, de grond van het ware Staatsregt moeten zijn: het op
zoeken der hoofdtrekken, waarin het wezen der historische staats
regeling, zóó in Belgie als in Holland, bestond: namelijk eenhoofdig 
gezag met veel politieke vrijheid, die tegen de aanmatigingen, in 
Belgie van de Vorsten, in Holland van de stedelijke aristocratie, nu 
eens te vergeefs, dan weder met zegenrijke uitkomsten was beschermd. 

Men zou dan spoedig hebben erkend dat verschil van Godsdienst, 
zeden en materie Ie belangen eene betrekking gebood, welke voor vrije 
beweging, eigenaardige ontwikkeling en vooral ook voor de instand-
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houding van wettig verkregen regten niet belemmerend wierd. Schei
ding kon het middel ter vereeniging zijn; terwijl vereenigen scheiding 
te weeg brengen moest. 

De burgerlijke vrijheden, de regten van corporatien en bijzondere 
personen, zou men ook als uit den revolutiestroom herrezen hebben 
beschouwd. De revolutie draagt een volkomen alvermogen op aan 
den algemeenen Volkswil, aan een vermeend Staatsbelang, hetwelk 
over vrijheden en regten, naar goedvinden, beschikt, dezelve vernie
tigt en als 't ware .verzwelgt. Eene wezenlijke restauratie kent die 
gedrochtelijke willekeur niet. Zij zweert in alles het revolutie-beginsel 
af; zij rigt weder op hetgeen, onregtmatig ter neêr geworpen, nog 
vatbaar is voor herstel; en, daar' zij ook de regten uit de revolutie 
ontsproten beschermt, is zij even ver van gewijzigde voortzetting der 
omwenteling, van bekrompen vasthouding aan het oude, en van on
billijke reactie tegen personen of instellingen af. In de toepassing dezer 
grondregels op Belgie te treden zou ons te ver afleiden van het eigen
lijke doel. Wij merken alleen op dat de Staatsregeling in meer dan 
één opzigt aan de oude gewoonten en instellingen, aan de voorregten 
van Adel en Geestelijkheid, aan de betrekking van de R. C. Kerk op 
den Staat, aan de gewestelijke en plaatselijke vrijheden, in één woord, 
aan de overgeblevene grondslagen der historische constitutie onder
geschikt had moeten zijn. Belgie moest niet naar een willekeurig 
systema, er moest een systema overeenkomstig de regten en behoeften 
van Belgie worden gevormd. 

Alleen onder deze voorwaarde had het weIligt weder een bolwerk 
kunnen wezen tegen Fransche overmagt en revolutionair geweld. Over
eenkomstig liberale begrippen bestuurd wordt ieder Volk revolutie
gezind: maar overigens waren de Belgen meer dan menige andere 
Natie aan orde, aan Godsdienst 11) en tevens ook aan wezenlijke 
vrijheden gehecht. 

In 1814 liet een aanzienlijk deel der Belgische Geestelijkheid zich 
dus uit: Si les Belges sont toujours gouvernés par les principes 
Français, que leur importe fil d'être détachés de la France? maïs s'il 
recouvrent leurs anciennes institutions religieus es et politiques, leurs 
propriétés et tout ce qu'ils chérissent de juste et de sage dans leurs 
anciens usages; leurs moeurs, leurs inclinations deviendront une bar
rière naturelle contre une ïnvasion que les Français pourraient dans 
la suite projetter 12 ). 
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Het Congres van Weenen sloeg hierop geen acht. Natuurlijk. Het 
was te zeer ingenomen met een ontwerp, waardoor Belgie, terwijl het 
(zoo men waande) een voortreffelijken voormuur opleveren ·zou 
weldra geheel onder Franschen invloed moest worden gebragt. 

Wat heeft men in 1815 gedaan? - Dit is het tweede punt, hetwelk 
overeenkomstig het gekozen bestek, eenige nadere ontwikkeling 
behoeft. 

Wat of men deed? - Het tegenovergestelde van hetgeen men, gelijk 
wij zagen, volgens eene niet revolutionaire Staatkunde had behooren 
te doen. De Vereenigde Nederlanden bleven geen zelfstandig geheel. 
Van de provinciale verscheidenheden der Belgische gewesten maakte 
men geen gebruik. Men erkende en eerbiedigde niet het wettig aanzijn 
van de regten en vrijheden, welke door de revolutie verdrongen en 
buiten werking waren gesteld. Holland en Belgie werden, op nieuwer
wetsche wijs, zamengevoegd, en daaruit een Koningrijk der Neder
landen, niet naar historische, maar volgens liberale beginsels gevormd. 

Ziedaar hetgeen men vooral opmerken moet. De vereeniging was 
mede een uitvloeisel van die valsche leer, welke toen, even als nu, in 
het Europesche Staats- en Volkerenregt opgevolgd werd. 

Over 't algemeen draagt alles wat in dien tijd gebeurd is, het merk 
dezer bedriegelijke theorie: het zou dus inderdaad zonderling zijn, 
indien zij op hetgeen ten onzen aanzien vastgesteld werd, geen invloed 
uitgeoefend had. Maar dit was ook geenszins het geval. Men kan 
integendeel zeggen dat juist de vorming van het Rijk der Nederlanden 
een treffend bewijs oplevert tot welke uitersten men, door het liberalis
mus, ook in het Volkerenregt wordt geleid. 

Wij gelooven dat het betoog dezer stelling niet moeijelijk zal wezen, 
wanneer wij vooraf twee meeningen zullen hebben wederlegd, die zeer 
algemeen zijn, en waardoor evenwel een valsch licht over onze be
trekking op Belgie wordt verspreid. De eerste is dat de oprigting van 
het Koningrijk slechts eene vergrooting van Hollands grondgebied 
was: de andere, dat én Holland én Belgie in de gemeenschappelijke 
Grondwet eene waarlijk nationale constitutie verkreeg. 

Het eerste denkbeeld wordt ontwikkeld en aangedrongen op vol
gende wijs. - De herlevende Mogendheid der Vereenigde Nederlanden 
was, onmiddellijk na de afschudding van het Fransche juk, erkend als 
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onafhankelijk medelid der Europesche maatschappij. In het belang 
van een juist evenwicht, zou die Staat vergroot en hierdoor tot hand
haviflg van zijn onafhankelijkheid door eigen middelen in de mogelijk
heid worden gesteld. Dit was den 30en Mei 1814 bij het Tractaat van 
Parijs bepaald: La Hollande placée sous la souveraineté de la maison 
d'Orange, recevra un acroissement de territoire; en dit zoogenaamde 
voordeel werd voor de grievende opoffering van een belangrijk deel 
onzer volksplantingen gekocht. Hoe nu werd de belofte vervuld? Door 
de toevoeging van Belgie, van een, gelijk men voorgaf, veroverd en 
beschikbaar land. Er werd aan geene vernietiging van Holland, aan 
geen oprigten van een nieuwen Staat gedacht. Holland, toen het door 
de Belgische gewesten, zoo het heette, meer kracht en luister bekwam, 
werd bij die gelegenheid het Rijk der Nederlanden genoemd. De 
Mogendheid, in welke het Nederlandsche leven zóó heerlijk uitge
blonken had, bleef bestaan, breidde zich uit, en had slechts een anderen 
naam en een gewijzigden vorm. 

Dit is het systeina, hetwelk door onze Regering meermalen, onder 
anderen in de bekende Nota aan den Oostenrijkschen Gezant, met veel 
waardigheid en nadruk uiteengezet is. Ook wij hebben lang gemeend 
dat de zaak uit dit oogpunt moest worden beschouwd; doch eene meer 
naauwkeurige overweging heeft ons overtuigd dat deze wijze van zien 
met de blijkbare strekking der acht artikelen van Londen moeijelijk 
overeen te brengen is. 

Daarin wordt bepaald: Les deux états ne formeront qu'un seul et 
même état. De Belgische provinciën werden als onafgescheid~n, en 
dat nog wel als Etat, aan Holland gelijk en tegenover gesteld. Holland 
en Belgie vloeiden als 't ware in één, en dit zamengevloten geheel was 
noch Holland, noch Belgie meer, maar een nieuw voortbrengsel e~ner 
willekeurige Diplomatie. Er was eene wederkeerige inlijving of liever 
men werd gezamenlijk opgenomen in een eensklaps daargetooverd 
Rijk, hetwelk uit provinces belgiques en, zonderling genoeg! uit pro
vinces hollandaises bestond. 

Maar, zegt men, wij houden ons aan het Tractaat van Parijs. Dit 
verbond toch is de grondslag der onderhandelingen geweest; de acht 
artikelen waren slechts toepassing en vorm; zij behooren uit het 
vroeger vastgestelde beginsel te worden verklaard. 

Deze bedenking, welke geldig zou wezen, indien de zin der acht 
artikelen onduidelijk was, verdient wel eene aandachtige beschouwing, 
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vooral ook omdat soortgelijke argumentatie, naarmate zich de ge
volgen der dwalingen van 1815 hebben geopenbaard, ten aanzien van 
vele belangrijke onderwerpen is gebruikt. Zoo is het bij voorb. met de 
Grondwet en met het Fransche Charter gegaan. Toen men bespeurde 
dat eene inderdaad gevaarlijke leer daarin opgesloten lag, heeft men 
nu eens in deze Staatsregelingen zelve, dan weder in andere daartoe 
betrekkelijke bescheiden, antirevolutionaire uitdrukkingen gezocht, 
waaraan men zich vasthouden mogt. Hierop steunende heeft men 
beweerd, dat noch de Grondwet, noch het Charter een maatschappelijk 
verdrag was, in den zin der liberale theorie, maar eenvoudig eene 
verordening, welke de Souverein, met of zonder gemeen overleg der 
ingezetenen, zich zelven en anderen voorgeschreven had. Waar de 
inhoud der stukken zelve te kort schoot, beriep men zich van de 
Grondwet op de uitroeping tot Souverein Vorst, van het Charter op 
het préambule, hetwelk zeer omzigtig en gansch niet in een revolutio
nairen zin is gesteld. Even eens beroept men zich van de acht artikelen 
op de overeenkomst te Parijs. 

Het komt ons voor dat deze redenering geen onvoorwaardelijke 
afkeuring verdient. De aard zelve van alle deze liberale gewrochten 
is oorzaak dat men ter goeder trouwen met zeker regt de tegen
strijdigste sustenuen verdedigen kan. Al wat bij de vermeende restau
ratie daargesteld werd, was transactie tusschen beginsels die onver
eenigbaar zijn; zoodat men overal tegenstrijdigheden en inconsequen
tien ontmoet, en wederspraak met zich zelf eigenlijk het voorname 
kenmerk van zulke op den duur onbestaanbare voortbrengselen is 
Geen wonder dat men er bestanddeelen voor alle sijstemata vindt, en 
dat niemand vruchteloos naar uitdrukkingen zoekt, waarmeê hij, zoo
dra hij consequent daarop voortredeneert, zijn geheele stelsel bewijst. 
Elk verlangt toepassing en gevolgtrekking van hetgeen hem dienstig 
is, met voorbijzage en achterstelling van hetgeen daartegen strijdt. 
Dit verlangen was niet vreemd, toen men aan Grondwet en Charter 
als aan een onveranderlijk werk gebonden meende te zijn, en toch 
in eene regelmatige ontwikkeling der liberale constitutien den triumf 
van jacobijnsche wanbegrippen voorzag. Evenzoo was de redenering, 
die wij bestrijden, niet onnatuurlijk, toen de 8 artikelen als een blij
vende grondslag werden beschouwd. Want, beriep men zich niet op 
het Parijsche verdrag, en golden de 8 artikelen alleen, dan was de 
Mogendheid Holland voor altijd weg en een nieuw Rijk dáár, over 
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hetwelk eene voogdijschap en suprematie der groote Mogendheden 
welligt niet zoo geheel ongerijmd en onverdedigbaar was. Maar wij 
behoeven zoodanige toch altijd eenigszins gezochte en gedwongen 
bewijsreden niet, zoodra men bedenkt dat de handelingen ook der 
Diplomatie niet onvoorwaardelijk verbindend zijn, maar aan hooger 
beginsels van regt en billijkheid worden getoetst. Laat het zoo wezen 
dat de Europesche diplomatie ons in 1815 het looden juk eener liberale 
combinatie opgelegd heeft; dit zal, indien er eenmaal tot eene deugde
lijke politiek teruggekeerd wordt, evenmin als de inlijving in het 
Frans~he keizerrijk, een grond van praescriptie onzer wettige regten 
kunnen zijn. Daarentegen is het thans van het hoogste belang de ge
heele waarheid te toonen, en de gansche uitgestrektheid van het kwaad 
te doen zien. Bewijs dat de acht artikelen eene verkeerde toepassing 
zijn van het Parijsche verdrag; wat volgt hieruit? De verkeerde toe
passing bestaat desniettemin en heeft den grondslag van het nieuwe 
Koningrijk gelegd 13). De Mogendheden hadden te Parijs verklaard 
wat zij doen zouden, en zij deden het niet. Dit behoorde wel zoo niet, 
maar het was echter zoo, en te vergeefs houdt men vol dat hetgeen 
had moeten worden gedaan, daarom inderdaad geschied is. De belofte 
heeft plaats gehad; maar het gaat niet aan daarop voort te redeneren, 
en op dien grond staande te houden, ook wanneer het tegendeel blijkt, 
dat die belofte dus ook is vervuld. De toegezegde vergrooting van 
Hollands gebied liep op eene vereeniging met Belgie in een geheel 
nieuw en willekeurig zamenstel uit. 

Doch er is nog eene tweede meening, waardoor men insgelijks 
omtrent den wezenlijken aard van dat jammerlijke zamenstel zou 
worden misleid. Het koningrijk, zoo als het in 1815 daargesteld werd, 
wordt veeltijds aangemerkt als de vereeniging van beide land~n onder 
één gezag, indiervoege dat men overigens de wettige en aloude regten, 
vrijheden en gebruiken behield, en eene waarlijk historische en natio
nale constitutie ontving. 

Schrandere Staatslieden hebben toen ter tijde gemeend, en meenen 
welligt nog, dat het wezen der vroegere Staatsregeling, gelijk die 
eeuwen voortgeduurd had, nu weder in de Grondwetten van 1814 en 
1815 opgenomen was. Van de eerste schreef de Graaf van Hogendorp, 
"De Grondwet herstelt een Souverein Vorst, zoo als die van ouds was, 
"met alle de gewoonten, regten en privilegien, die dezelve bezwoer 
"voor dat hij ingehuldigd werd." 14) En de Graaf de Thiennes, toen 
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de zitting van de Presidenten der Notabelen in Belgie geopend werd, 
verklaarde dat men nu weder een Souverein had, zoo als de provin
ciale constitutien dien verzekerden, en met denzelven eene Grondwet, 
waarin men de aloude vrijheden en de wijze combinatien van de ge
westeliJke constitutien terugvinden mogt. 15) 

Dit is eene begoocheling, welke uit miskenning van den geest der 
vroegere tijden en van den eigenlijken aard der revolutie-beginsels 
ontspruit. Het representatieve stelsel onzer dagen heeft niets met de 
Germaansche vrijheden en de vergaderingen der landstenden gemeen. 
De Grondwet van 1815 was, evenmin als die van 1814, de uitdruk
king van den historischen regtstoestand der maatschappij. Dit neemt 
niet weg dat er menig historisch bestanddeel in opgenomen werd: 
want het is het kenmerk der revolutie-leer niet, dat zij zich nooit van 
eenig beginsel bedient, maar dat zij zich steeds boven elk beginsel 
verheft. De Grondwet moet ook als eene dier menigvuldige theore
tische proefnemingen worden beschouwd, waardoor een zoogenaamd 
constitutioneel Rijk gesticht, maar niet een waarlijk historische Staat 
weder opgerigt werd. 16) De liberale beginsels werden gekleed in een 
historischen dosch, of, liever, het waren liberale vormen, aan welke 
men historische benamingen gaf. 

De vereeniging werd op den grondslag van het liberalisrnus ge
bouwd; dit met een enkel woord te betoogen, is hetgeen ons thans 
nog overig blijft. - Men heeft de betrekking van Holland en Belgie 
dikwijls vergeleken bij een huwelijk. Een niet onaardig denkbeeld en 
dat aan menigvuldige zinspelingen aanleiding gaf. Evenwel zou deze 
vergelijking minder algemeen zijn geweest bij de gedachte dat de 
innige vereeniging, in den grond der zaak, gezamenlijke vernietiging 
en revolutionaire oplossing en zamensmelting was. Holland en de 
Belgische Provincien werden als 't ware geworpen in den kroes der 
moderne theorie, en kwamen er als Rijk der Nederlanden uit. Om 
dit te verstaan, behoort men te weten dat, volgens het IiberaIismus, 
de eenheid van den Staat enkel berust in de eenheid van een zooge
naamden algemeenen wil; en deze wil bestaat overal, waar men een 
aantal menschen onder hetzelfde bestuur vereenigen kan. De wil 
dezer verzameling van vrije en gelijke Staatsburgers, die alsdan 
het Volk 17) wordt genoemd, wordt, naar men onderstelt, door 
representatieve vormen en als 't ware door een representatieven 
-trechter, bekend, en er is niets dat tegenover dien veronderstelden 
A. St. 3-m. IV 10 
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wil eenig regt of een zelfstandig aanwezen behoudt. Het is hier de 
plaats niet om meer uitvoerig te doen zien dat dit alvermogen geheel 
overeenstemt met het antichristelijke en atheïstische grondbeginsel der 
nieuwe filozofie, volgens hetwelk des menschen verduisterd verstand 
de maatstaf der waarheid en zijn bedorven wil de grondslag is van 
het regt. Wij herinneren slechts dat, waar de revolutionaire leer toe
gepast wordt, men geene zelfstandige en onschendbare regten van 
individuën, corporatiën, gemeenten of gewesten meer kent. Alles wordt 
eene ondeelbare massa, een levenlooze klomp, la république une et 
indivisible, ook onder monarchalen titel en vorm. De verscheiden
heden, zoodra zij wederstand bieden, zoodra Staatsbelang het eischt, 
worden door het eenvormige raderwerk der groote Staatsmachine be
leedigd en vergruisd. En ziet nu hier het verband tusschen deze theorie 
en de oprigting van het Rijk. De waan van door vormen alles te 
dwingen gaat zoo ver, dat men de Staatseenheid niet slechts door 
zamensmelting van gewesten, maar ook, zoodra dit te pas komt, van 
Natiën daarstellen wil. Het is dan natuurlijk dat het verschil ook in 
Volkswezen geen onoverkomelijk beletsel meer is. Alles wordt uit 
een materieel oogpunt en eene Natie slechts als eene hoeveelheid 
individuen beschouwd. Zoo ging het ook ten onzen opzigte. Men be
kommerde zich weinig meer om het Nederlandsche beginsel, of om 
den invloed welken het overnemen van Fransche begrippen op Belgie 
had. De vereeniging zou innig wezen, wanneer de Grondwet één was. 
Het willekeurig geheel zou voor Belg en Hollander voortaan het 
Vaderland wezen, aan hetwelk alles, ook het regt en het belang van 
het ware Vaderland, zoo het heette, uit burgerpligt en nationaliteit 
ten offer moest worden gebragt. 

Dat heeft men in 1815 gedaan. Weinigen, zeer weinigen hebben 
toen ter tijde de strekking van hetgeen plaats had, doorzien; maar 
thans is het niet moeijelijk meer zich te overtuigen dat de vorming 
van het Rijk het werk was van eene revolutionaire, of, wil men, 
liberale diplomatie, welke, op grond van een vermeend Europesch 
belang, zich eene geheel vrije beschikking over de regten der Natiën 
aangematigd had. Door zoodanig Volkerenregt gevormd drukte deze 
nieuwe Staat in een gelijksoortig Staatsregt datzelfde karakter uit. 
De nadere ontwikkeling hiervan zou het onderwerp kunnen worden 
van een uitgebreid betoog; doch het zal voor ons tegenwoordig oog
merk voldoende zijn de aandacht gevestigd te hebben op die nood-
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lottige Staatseenheid der filozofische theorie, welke, terwijl zij de 
grondslag onzer vereeniging met Belgie was, den maatstaf ter be
oordeeling van vele personen en gebeurtenissen, den sleutel onzer 
vijftienjarige geschiedenis en van haar tragische ontknooping verschaft. 

Wat had men in 1815 behooren te doen? - Wat heeft men ge
daan? - Ziedaar hetgeen wij in de twee vorige vertoogen hebben 
onderzocht. Laat ons nu in de derde plaats zien: Wat is er dien ten 
gevolge gebeurd? 

Ach! dit is overvloedig bekend. De willekeur der Mogendheden 
had uit Holland en de Belgische gewesten een revolutionair 18) Staats
geheel gevormd. Dit wa.,s in alle opzigten het tegenovergestelde van 
hetgeen had behooren te geschieden; de uitkomst was natuurlijkerwijs 
ook tegenovergesteld aan hetgeen men had bedoeld. Holland behield 
het zedelijk overwigt op België niet. Wel verre dat het Rijk eene 
barrière tegen de Franschen zou zijn, werden de Belgische Gewesten 
verfranscht, en wij ook door dien vreemden invloed besmet. De revo
lutie werd niet bevredigd door eene onvolkomen toepassing van haar 
leer. Men genoot, wel is waar, eene dertienjarige zelden afgebrokene 
rust, doch het valt niet te ontkennen dat zij, wat volksleven en volks
wezen betreft, eene gevaarlijke sluimering was. De onrust in de Zuide
lijke gewesten brak haar plotseling af, en liep op de afscheuring' van 
Belgie uit; na welke ook Holland, hoewel even daardoor voor nog 
grooter onhei!en behoed, in een onzekeren, zorgvollen en beklagelijken 
toestand verkeert. 

Dat is na 1815 gebeurd. Wij behoeven het niet in bijzonderheden 
te ontwikkelen; eene beknopte geschiedenis van het Rijk wordt hier 
geenszins vereischt. Liever willen wij de stelling bewijzen, welke in 
de onderhavige vraag mede vervat is; namelijk dat dit alles dien ten 
gevolge, ten gevolge der revolutionaire ineensmelting is gebeurd. 

Wij zullen trachten den weg te banen voor ons betoog door eerst 
de meeningen te wederleggen, volgens welke het gebeurde aan geheel 
andere oorzaken toegeschreven wordt. 

Een denkbeeld dat bij velen ingang vindt, is dat de reden onzer on
gelukken niet bij ons zelven, maar in buitenlandsche gebeurtenissen ligt. 

Gereedelijk geven wij toe dat de opstand in Belgie eenigermate 
het nabootsen van de niet roemrijke Julij-dagen was, en dat het 
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revolutieplan, vooral sedert 1827, in Frankrijk en in Belgie bijna den
zelfden voortgang, dezelfde ontwikkeling had. Doch zou daarom het 
Rijk der Nederlanden, aan zich zelf overgelaten, in rust gebleven zijn? 
Deze gevolgtrekking ware niet juist. Waar een Rijk in diervoege in
gerigt en zamengesteld is, daar vleit men zich te vergeefs dat eene 
revolutionaire uitbarsting wegblijven zal. Die uitbarsting is misschien, 
nadat het Ministerie Vi/lèle viel, door Franschen invloed verhaast; 
maar het is ten minste even zeker dat de voortgang van het kwaad 
vóór dien tijd door Franschen invloed tegengehouden werd. En dit 
vooreerst in zoo ver het beteugelen der revolutionairen in Frankrijk 
de rust van geheel Europa bevestigen moest. De aandacht bovendien 
was op Frankrijk gevestigd, en de revolutionairen wisten het wel dat 
alles gewonnen werd, indien men daar overwon. De rust in 't bijzonder 
van Belgie was voor hen van belang. Het Gouvernement der Neder
landen werd, opzettelijk en als contrast met de Fransche regering, 
tot voorbeeld van eene verlichte en liberale administratie gesteld. Op
stand tegen zoo danig Gouvernement zou een zeer verkeerden indruk 
gemaakt, en aan vele misleide lieden hebben getoond, dat geenszins 
de afschaffing van misbruiken, de wederstand tegen verdrukking en 
bijgeloof, maar het bestrijden der Overheid als zoodanig, en het ver
wezenlijken der Jacobijnsche theoriën de bedoeling der omwentelings
gezinden was. 

Daarenboven de Fransche omwenteling breidde zich over Belgie 
uit, omdat de inrigting van den Staat Belgie tot het opnemen van 
die revolutie voorbereid had. Indien de Europesche dipl0I1!atie in 1815, 
zonder het wederkeeren tot aloude misbruiken te willen voorstaan, 
wat meer gehoor aan billijke bezwaren verleend en zich de beschikking 
over aloude regten niet aangematigd had, dan hadd~n ware vrijheid 
en orde door het Huis van Oranje kunnen worden beschermd; dan 
zou de gehechtheid aan den herstelden regtstoestand der maatschappij 
een zedelijken schutsmuur tegen het liberalismus hebben gevormd. 
Dan zou men gehad hebben une garantie con/re des événemens qu'on 
aurait lieu de craindre devoir résulter du voisinage de la France 19). 

Eindelijk, het Staatsgebouw zou niet zóó geweldig geteisterd zijn, 
ook niet na een hevigen buitenlandschen schok, indien men, in De
cember 1829, in Augustus 1930, van eene liberale staatkunde en van 
de hieraan verbonden toegeeflijkheid en schroomvalligheid terug
gekomen was. 
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De Fransche revolutie moge aanleiding, voorbeeld en sein van den 
opstand in Belgie worden genoemd; de oorzaak er van is zij· niet. 

Maar, voert men ons als eene tweede bedenking te gemoet; gij 
schrijft ten onregte aan het liberale der vereeniging toe, hetgeen uit 
de verscheidenheid der zamengevoegde bevolkingen ontstond. 

Dit. verschil in taal, zeden en Godsdienst, hoewel niet in alle op
zigten zóó sterk en algemeen als wel eens voorgegeven wordt, was 
toch groot genoeg om bij de grondvesting van het Rijk eene zeer 
gewigtige zwarigheid te zijn. Maar men vergete niet dat deze zwarig
heid, die wel te overwinnen was, juist weder door het gedwongen 
amalgameren van de twee landen onoverkomelijk werd; zoodat de 
waarheid onzer stelling door deze bedenking nog bevestiging erlangt. 
Bij gemeenschap van Dynastie, bij eene federatieve inrigting van den 
Staat, bij elke Staats-eenheid, op antirevolutionaire beginsels gegrond, 
zou eene toenadering niet onmogelijk zijn geweest. Maar hoe! Innige 
vereeniging is het doel, en men stelt hiertoe een middel in het werk, 
dat blijkbaar naar innigen afkeer en toekomstige afscheuring leidt. 
Men vormt een Staat, welks grondbeginsel politieke en administratieve 
eenvormigheid en vernietiging van al wat individueel en zelfstandig is, 
gebiedt. Wat kon daarna het Gouvernement ter vermijding van ge
weldige botsingen bijv. tusschen Catholicismus en Protestantismus, 
Fransche en Nederlandsche beginselen doen? - Of beurtelings be
gunstigen, of dat gedeelte in het ongelijk stellen, welks misnoegen 
het minst gevaarlijk scheen, of toevlugt nemen tot een algemeenheid, 
een vagum quid, waarin al wat bij de strijdende partijen kenmerkend 
en dierbaar was, opgenomen en geëerbiedigd, zoo· het heette, maar 
inderdaad verzwolgen en opgelost werd. 20) En het zal wel overbodig 
zijn te betoogen dat men langs geen dezer drie wegen tot opregte 
vereeniging en verbroedering komt. 

Derhalve, indien het verschil der bevolkingen den opstand van 1830 
had veroorzaakt, het zou wezen omdat men dat verschil, door het 
op revolutionaire wijs weg te willen nemen, had versterkt. Maar de 
opstand is niet Belgisch geweest, niet nationaal, indien dit woord op 
Belgie toepasselijk is. De gebeurtenissen van 1830 waren niet aan 
die van 1789 gelijk, toen men waarlijk voor geschondene volksregten 
streed. In 1815 zou de wederstand tegen eene niet Belgische Staats
regeling misschien eene meer nationale kleur hebben gehad. Doch 
bijna al wat in dezen opstand de nationaliteit betrof, was een voor-
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wendsel, een hefboom, waardoor eene voorbijgaande opwinding der 
massas werd bewerkt, terwijl de omwenteling het merk van haar 
jacobijnsche verwantschap behield. Wat was het eigenlijk gezegde 

. Volk weinig tot omverwerping van den troon gezind! Wat moeite 
heeft het. verzamelen van onderteekeningen voor de petitiën gekost! 
Hoe vruchteloos bleef het opruijen bijna twee jaren lang! En nadat 
het oproer te Brussel kunstmatig was daargesteld en georganiseerd, 
bleven vele steden en gewesten, schoon in hun keus bijna vrij, nog 
dagen en weken getrouw. Het misdadig gespuis was niet door natio
nale ondersteuning, maar door de kracht der liberale beginselen sterk. 
Hierin lag de reden dat het sympathie en, zelfs bij de regtmatige 
Overheid, zeer f1aauwen tegenstand vond. 

Doch niet slechts is het verschil der bevolkingen geen oorzaak 
van den opstand geweest. De wederzijdsche afkeer heeft het kwaad 
binnen den omtrek der Belgische gewesten beperkt. Die afkeer heeft 
de revolutievlam aan onze grenzen gebluscht. 

De overige meeningen, die men over de bron der rampen van het 
Vaderland wel eens verneemt, zijn van minder gewigt. Sommigen, 
wier berisping doorgaans voorbarigheid en overdrijving verraadt, 
stellen veel, zoo niet alles, op rekening der feilen van het Gouverne
ment. Wij ontkennen niet dat er feilen zijn begaan; maar de meesten, 
gelooven wij, dewijl de Regeering, in den kring der liberale theoriën 
opgesloten, zich niet verheffen kon boven den revolutionairen oor
sprong van het Rijk, en even daarom noch de noodzakelijkheid, noch 
de mogelijkheid eener wederkeering tot Christelijke, Nederlandsche 
en Monarchale beginsels doorzag. Anderen zien overal woelingen van 
Adel en Geestelijkheid. Wij ontkennen ze niet; doch men vergete even
min dat het voorzeker niet geheel aan grond van klagen ontbrak, en 
dat de reden van het misnoegen, zoowel als de wijs waarop het aan 
den dag werd gelegd, wederom in verband met dén aard der ver
eeniging was. 

Zoo blijkt het uit de toetsing dezer onderscheidene gevoelens, dat 
men wel velerlei tweede oorzaken en aanleidingen bijbrengen kan, 
maar dat de voornaamste reden en het hoofdprincipe van het gebeurde 
in het revolutionaire der Staatseenheid moet worden gezocht. 

Thans gaan wij over tot ons eigen betoog, hetwelk, na het vooraf
gegane, kort wezen mag. 
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Het is in de noodlottige eenheid en zamensmeIting op liberale wijs, 
dat de kiem van ons ongeluk zich bevindt. 

Dit ongeluk kan als 't ware onder drie rubrieken worden geb ragt. 
Holland werd door Belgie - met Belgie door Frankrijk - met Belgie 
en Frankrijk door de revolutie beheerscht. Dit drieledig onheil was 
van den aard der vereeniging het onvermij delijke gevolg. 

Holland heeft én vroeger én vooral sedert 1828, toen eene meer 
krachtige werking der revolutiezaden begon, voor Belgie ondergedaan. 
Dit moest wel zóó. De Staat was eene proef ter verwezenlijking van 
de liberale theorie, en waar deze nageleefd wordt, daar moet de wil 
der numerieke meerderheid het rigtsnoer zijn van het Gouvernement. 
Geene welgezindheid en zoogenaamde onpartijdigheid van het be
stuur, geen parlementair evenwigt strekt hiertegen ten genoegzamen 
borg: zoodat, bij het aanééngesloten blijven van de Zuidelijke Ge
westen, de vereeniging niet wederzijdsche inlijving, maar inlijving 
van Holland in Belgie was; en, hadden de Staten-Generaal in 1815 
door den nevel van liberale vooroordeelen en begoochelingen heen 
kunnen zien, zij zouden, in plaats van eenstemmig hun zegel te 
hechten aan de oprigting van een nieuwen Staat, hebben uitgeroepen, 
hetgeen, bij de voorgestelde vermeerdering der Belgische representatie, 
in 1830 door den Heer van Alphen werd gezegd: Ce serail une in
corporation de fuit et une violation' manifeste de tout ce qu'il y a de 
juste et de sacré dans Ie monde; car la Hollande s'étant constituée 
elle-même en 1813 et ayant été reconnue comme état indépendant par 
toute I' Europe, ne pourra jam ais consentir à une union qui ne serail 
qu'un suicide moml de sa nationalité. 

Daar nu de overgroote meerderheid ook Roomschgezind was, is 
het blijkbaar dat er, ook juist om het liberale der vereeniging, niet 
veel goeds voor de Protestantsche kerk kon worden verwacht. Doch, 
zonder hierover thans uit te weiden, komen wij tot de tweede op
merking: Holland werd met Belgie door Frankrijk beheerscht. Ook 
dit kon in 1815 worden voorspeld. Zou in Belgie het Nederlandsche 
herleven, dan moest de vrije ontwikkeling van het eigenaardige niet 
worden gestremd. Maar de provinciale en locale verscheidenheden 
werden onderdrukt; en nu was tevens de vrees, hoewel ongegrond, 
toch niet ongerijmd, dat het Hollandsche opgedrongen worden, dat 
Holland, door het Gouvernement ondersteund, eenige suprematie uit
oefenen zou. Van daar dat er in Belgie gedurig meer naar Frankrijk 
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overgeheld werd. Ga nu! rigt kostbare vestingen op, terwijl de be
volking innig vereenigd en vereenzelvigd met de vijanden is. Doch 
niet Belgie alleen werd verfranscht: de zelfstandigheid ook van het 
Hollandsch karakter werd door de vermenging met het verbasterd 
Belgie aanmerkelijk binnen weinige jaren verzwakt: en waar de een
heid niet meer Nederlandsch scheen te kunnen wezen, werd zij lang
zamerhand Fransch. 

Eindelijk het Rijk werd met Frankrijk der revolutie ten prooi. Wij 
vragen op nieuw; hoe zou het anders hebben kunnen zijn? De geest 
en inhoud der acht artikelen bragt het regeren naar liberale grond
regels, het voorbijzien van historische regten en betrekkingen, en de 
huldiging van revolutionaire beginselen meê. Dit was de impulsie, 
waardoor al het overige als 't ware werd gedetermineerd. Dus werd 
men in den band van centralisatie, bureaucratie en eenzelvigheid der 
administratie gekneld: en daar zulks menigvuldige aanleiding tot mis
noegen gaf, hield ook nu weder de toepassing der leer het zaad van 
nieuwe onlusten in. Dus werden regt matige voorregten en billijke 
invloed, bijv. van Adel en Geestelijkheid, als de vrucht van vooroordeel 
en van langdurige usurpatie beschouwd; maar het was ook niet 
vreemd dat menigeen hetzelfde wapen bij de hand nam, waarmede 
hij aangevallen was, en dat op die wijs de beruchte Unie ontstond. 
Dus eindelijk werd de volledige toepassing van het Staatsregt der 
nieuwe filozofie wel als moeijelijk, maar toch, ook door het Gouver
nement zelf, als wenschelijk en pligtmatig beschouwd; en zoo was 
het natuurlijk dat er weldra een strijd plaats greep tusschen de op
positie en het Gouvernement, waarin de revolutionaire logica ten 
voordeele van verraders en opstandelingen sprak. 

En wat werd er tot afwending van dit drieërlei gedurig klimmend 
gevaar hier te lande beproefd? Vragen wij het niet, wenden wij het 
oog van die droevige dagen af, laat ons de jaarboeken der Staten
Generaal niet opslaan: die tijd is niet roemvol geweest. Men gaf toe, 
men werd zoetvoerig medegesleept, men boog zich allengskens onder 
het Belgische, Fransche en revolutionaire juk. Doch, om billijk te zijn, 
moet ook hier de invloed van het valsche Staatsregt worden erkend. 
Men was verlegen en magteloos, dewijl men constitutioneel, d'après 
l'ordre légal, aan ketenen werd gelegd; terwijl bij het algemeen die 
f1aauwheid, die onverschilligheid was, welke, ten aanzien der hand
having van het goede, het liberalismus steeds vergezelt. 
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Wij waren verloren, zoo GOD ons niet had gered. Hij scheurde 
Belgie van ons af en strekte zijne beschermende hand over ons uit. 
Hij noodzaakte ons zelfstandig te zijn, en gaf ons het zedelijk overwigt 
op Belgie met den roem der vaderen terug. Levendig blijve het ons 
bij dat wij z66 en niet door eigene krachten werden verlost: laten 
wij dit ten minste hebben geleerd, hoedanig de betrekking van Belgie 
op Holland niet behoort te zijn; en moge het nut der ondervinding 
die Holland in de laatste jaren verkreeg, evenredig wezen aan den 
prijs waarvoor zij werd gekocht! 

Wij hebben gezien wat men in 1815 had behooren te doen; wat 
men gedaan heeft, en wat dien ten gevolge is gebeurd. Thans blijft 
nog over: wat kan hieruit, ten opzigte der toekomstige betrekking van 
Belgie op Holland, worden afgeleid? 

Het antwoord zou al zeer kort kunnen zijn. Door het volgen van 
valsche leerstellingen is men op den dwaalweg geraakt; derhalve keere 
men nu tot de gezonde en beproefde beginsels, met toepassing daar
van op de veranderde omstandigheden, terug. 

Wij gelooven· evenwel niet met eene zoo algemeene en onbepaalde 
raadgeving te kunnen volstaan. Gepaster zal het wezen, naar aan
leiding der afgeloopene beschouwing van hetgeen Belgie voor ons 
was, nog eenige weinige opmerkingen voor te dragen over hetgeen 
dit schoone, volkrijke en in vroeger eeuw zoo naauw aan Holland ver
bonden land eenmaal welligt voor Holland nog wordt. Hieruit zal 
ook blijken dat onze historische ontwikkeling inderdaad eene bijdrage 
ter oplossing van een belangrijk en moeijelijk vraagstuk verschaft; of 
wel, indien zij haar titel niet verdient, dat de schuld geenszins in het 
onderwerp, maar enkel in de behandeling ligt. 

Welaan! voert men ons te gemoet, verklaart u! Geen omwegen, 
geene terughouding. Wilt gij scheiding, of wilt gij ze niet? 

Het is onmogelijk met ja of neen te antwoorden, wanneer eene vraag 
aldus voorgesteld wordt. De zaak is belangrijk genoeg om een weinig 
meer uit een te worden ge~et. 

Voorzeker wij verblijden ons dat de revolutionaire Staatseenheid, 
waarvan wij het verderfelijke hebben getoond, te niet gedaan is; wij 
stellen op onze afscheiding van een verfranscht en geliberalizeerd 
Belgie veel prijs; wij zijn overtuigd dat het zelfstandig blijven van 
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Holland door onze dierbaarste belangen voorgeschreven wordt. Maar 
wanneer men verder gaat en zegt: wij hebben nu en voor het vervolg 
een afschuw van al wat naar toenadering zweemt; de vereeniging heeft 
ons, ten gevolge van der Belgen naijver, onderkruiping en verraderlijke 
behandeling, te veel reeds gekost; zij heeft ons belet gelukkig en 
magtig te zijn als weleer; Holland blijve voortaan op zich zelf; straks 
hebben wij het oude, bloeijende, krachtvolle Holland terug. Wanneer 
men aldus spreekt, en aan den eenen kant niets dan nadeel, en aan 
den anderen in het geheel geene zwarigheid ziet, dan wordt er, dunkt 
ons, om het tegenwicht te vormen van een opgewonden en door de 
omstandigheden eenigszins verbitterd gevoel, eene meer bedaarde en 
onpartijdige overweging vereischt. 

Dit onvoorwaardelijk verwerpen van alle toenadering staat met meer 
dan ééne dwaling in verband. 

Met eene veronderstelling die geheel verkeerd is: men wijt al het 
gebeurde aan de Belgen, aan de vereeniging met eene bevolking die 
in verscheidene opzigten van ons verschilt; en het revolutionaire der 
bijeenvoeging, den invloed der wanbegrippen, waarin ook Holland 
ruim heeft gedeeld, ziet men, als ware dit weinig beduidend, voorbij. 

Met eene verwachting, die men veel te hoog spant: het is als of 
Holland, zood ra het geheel aan eigen ontwikkeling overgelaten wordt, 
aan het hoofd der handeldrijvende wereld en veilig is tegen buiten
landsch geweld. 

Met een misverstand ten aanzien van hetgeen door toenadering aan
geduid wordt; als of men geene toenadering aanprijzen kon, en tevens 
afkeerig wezen van hetgeen naar vereeniging op den vorigen voet, of 
naar administratieve scheiding en soortgelijke onheilspellende over
leggingen gelijkt. Met de miskenning van hetgeen een aanzienlijk deel 
van Belgie te dezen dage nog is; waar men het Fransche wel boven 
aan de oppervlakte, maar in den grond nog het aloude, nationale en 
Nederlandsche vindt. 

Met wantrouwen aan de kracht der waarheid: want is het niet 
voornamelijk ook de Godsdienst welke Noord- en Zuid-Nederland 
scheidt, en waarom zou niet diezelfde I-{ervorming de oorzaak van 
ware hereeniging kunnen zijn, welke in de zestiende eeuw de oorzaak 
van afscheuring en in onze tijden van vooringenomenheid was? Dit 
is niet ongerijmd; of waren ook de Hollanders niet eeuwen lang 
Catholijk? Dit zal ook niet meer onmogelijk worden geacht, wanneer 
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het geloof aan het zuiver Evangelie meer werkzaam en levendig wordt. 
Doen wij zoo als de voorouderen hebben gedaan. Wij hebben het 

gezien; de Staatkunde, waarmede het Gemeenebest groot geworden 
is, rekende het zelfstandig wezen der Vereenigde Nederlanden niet 
genoeg: zij had onveranderlijk het oog op Belgie gerigt, en zag steeds 
naar eenheid, zoo al niet van Staat, ten minste van werking en ver
dediging uit. Niet veel goeds zou er ook in de twee laatste jaren zijn 
ontstaan, indien men eene tegenovergestelde politiek had gevolgd; 
indien de Regering altijd door de voortvarendheid van welrneenenden 
was medegesleept, die om scheiding riepen, toen enkel aan het be
teugelen van den opstand had moeten worden gedacht; die vervolgens 
op afstand, bijna op eene verwerping van Belgie aandrongen, welke 
den Koning van zijne kracht tot handhaving van Hollands regten zou 
hebben beroofd; en die ook nu de vrucht onzer opofferingen zoo zeer 
tot het verkrijgen van billijke afscheiding beperkt wenschen te zien, 
dat men, om hun voldoening te geven, bijna elke vergrooting van 
Hollands grondgebied van de hand wijzen zou. 

Neen! wij deelen in dit gevoelen niet. Al te veel zelfvertrouwen is 
hoogmoed, en hoogmoed brengt overmoed te weeg, die aan personen 
en volken den ondergang bereidt. Holland heeft door GODS zegen, ten 
gevolge van velerlei gunstige omstandigheden, gebloeid; doch men 
misbruikt deze herinnering, wanneer men zijne vooruitzigten grondt, 
niet op de terugkeering tot beginsels, waarvan ook Holland afgeweken 
is, niet op de onverdiende genade van den GOD, die ons ook nu zoo 
wonderdadig beschermt; maar op den physieken omtrek van een landje, 
niet ruim met landbouw en fabrijken bedeeld, en hetwelk de handel 
niet ligt, als voorheen, tot midden punt van aller betrekkingen uitkiezen 
zal. De zucht naar uitbreiding van het Nederlandsche gebied moet 
slechts door de zucht naar handhaving en uitbreiding der edelste 
bestanddeelen van het Nederlandsche volkswezen geleid en, waar het 
noodig is, aan banden worden gelegd. 

Alleen hierdoor, maar hierdoor ook zonder eenige bedenking. Men 
geve nimmer, ter vergrooting van het grondgebied, het volkswezen 
prijs. Wij voegen ons ook niet bij hen, door wie het streven naar her
eeniging als naar iets, waarbij al het overige in de schaduw komt, 
aangeprezen en, in den naam eener verlichte en onbevooroordeelde 
staatkunde, bijna voorgeschreven wordt. Wanneer men enkel het 
zamenvoegen der bevolkingen bedoelt, en meent dat er nu op de 
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beginsels niet zoo naauw kan of moet worden gelet; wanneer men al 
wat belemmering of uitstel aanbrengen zou, als een onderwerp van 
latere 'zorgen verschuift, en liever eene hereeniging op vorigen voet, 
en liever elke combinatie dan in het geheel geene hereeniging verlangt, 
dan gaat men ons ook wederom te ver, en dan betreuren wij eene 
dwaling wier strekking verderfelijk is. Eene dwaling voornamelijk ont
staan, omdat men zich te uitsluitend aan materieel welvaren hecht, te 
veel op het belang van het oogenblik en niet genoeg op een meer 
verwijderd toekomende let. Het is, zegt men, bij de veranderde gesteld
heid der wereld, onmogelijk dat Holland, binnen de enge grenzen der 
Vereenigde Nederlanden beperkt, op den duur welvarend en onaf
hankelijk zij. Het is blijkbaar dat, zoodra er botsingen plaats grijpen, 
de kleine Staat prooi of afhangeling van magtige naburen wordt. Dit 
heeft men ook in 1815 gezegd; maar hebben wij meer magt, meer 
welvaren gehad, omdat wij, door eene revolutionaire vereeniging, aan 
Belgie en door Belgie inderdaad aan Frankrijk werden gehecht? Eén 
is sterker alleen, dan wanneer hij een gewaanden en trouweloozen 
vriend en broeder nevens zich heeft. Voorzeker wij moeten onze onaf
hankelijkheid behouden; wij moeten streven naar een eervollen rang 
in de volkerenmaatschappij ; maar, zoo wij, met dit oogmerk, eenigs
zins wilden afgaan op de grondslagen, waarop ons zelfstandig aan
wezen altijd heeft gerust; het zou bijkans zijn als of men, om een 
schat te bewaren, met het wegwerpen daarvan, en, om de overwinning 
te behalen, met het opnemen van den vijand in het leger, met het over
loopen naar den vijand begon. Wat maakt men van onmogelijkheid 
gewag? Het verzaken van beginsels, dat moet ook, dat moet in de 
eerste plaats onmogelijk zijn. Wat maakt men hier te lande van on
mogelijkheid gewag? Weet men dan niet dat de Republiek, wier magt 
zich over alle werelddeelen heeft verbreid, uit een geringer kiem dan 
uit het gansche, eendragtige Noord-Nederland opgekomen is? Waar 
vinden wij een beter voorbeeld dan hetgeen wij aantoonden dat 
Willem I ons gaf; die ook wel toenadering en vereeniging heeft ver
langd, maar nooit, door die begeerte gedrongen, van beginselen 
afweek, ook in de moeijelijkste oogenblikken niet; verkiezende met 
Holland en Zeeland, somtijds met weinige steden, getrouw, dan met 
zeventien Provincien ontrouw aan pligt en beginsel te zijn. Laat dat 
voorbeeld ook nu worden gevolgd; weg met het denkbeeld eener her
eeniging, die voor verzaking van beginsels moet worden gekocht. 
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Derhalve, uit deze toetsing van twee strijdige meeningen volgt, dat 
een onvoorwaardelijk verlangen, hetzij om hereenigd, hetzij om op 
den duur afgescheiden te zijn, van voorbarigheid, van gebrek aan 
bedaard overleg en nadenken getuigt. Maar, zal men ons afvragen, 
wat moet er dan, naar uw inzien, worden verrigt? Algemeene be
schouwingen baten niet veel: wij willen hetgeen te doen is, meer 
stellig en bepaaldelijk aangewezen zien. Zal Leopold erkend, of ander
maal een inval in Belgie beproefd, of wel zal er een begin van regt
streeksche onderhandelingerr met de Belgen worden gemaakt? Geeft 
hieromtrent uwe denkbeelden op: dit is beter dan dat gij u in alge
meenheden verliest. 

Eigenlijk behoeven wij deze aanmaning niet. Wij hebben meermalen 
omtrent bijzonderheden, omtrent de belangen en raadslagen van het 
oogenblik onze meening opengelegd. ZÓÓ hebben wij na den opstand 
zachtheid evenzeer afgekeurd als geweld, indien men met transigeren 
en niet met aanneming en handhaving der echte beginsels begon. 
Z6ó hebben wij de onderhandsche aanmoediging ontraden van eene 
partij, wier ijver en trouw daalt of rijst naar evenredigheid van het 
geldelijk belang. Zóó hebben wij ons tegen de aanneming der 18, en 
evenzeer der 24 artikelen verzet, en ook meer dan eens het verlangen 
geuit dat het onderhandelen met eene Conferentie, waarin het revolu
tionaire Frankrijk zitting heeft, ophouden mogt. 

Misschien maken wij ook in het vervolg ons gevoelen, naar aan
leiding van andere gebeurtenissen, bekend. Doch hier, waar het te 
doen is niet om eene quaestie van het oogenblik, maar om de beschou
wing van het onderwerp in 't algemeen, hier komt die aanmaning in 
geenen deele te pas. Het is als of iemand begeerde dat hem voor eene 
gansche, langdurige zeereis de weg over den oceaan met naauwkeurig
heid aangewezen wierd. Dit kunnen wij niet, zou immers het antwoord 
moeten zijn. Het hangt van wind en weêr af; en wat gij telkens be
hoort te doen, kan u aangeraden worden enkel op het oogenblik zelf. 
Maar gelooft daarom niet dat men u geen goeden raad meêgeven 
kan. Gij kunt reeds nu de ligging leeren kennen van het land waar
heen gij stevenen moet; de krachten van het vaartuig dat aan uwe 
zorg wordt vertrouwd; de klippen en ondiepten welke moeten worden 
vermijd; in het kort ook de zeevaart heeft haar beginsels, waarvan 
de toepassing op eIken togt in het groot reeds vooraf mogelijk is; 
maar in de bijzonderheden slechts op de reis en naar aanleiding 
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van velerlei omstandigheden, welke niet kunnen worden voorzien. 
Het behoeft wel geen nader betoog dat dit evenzeer van de Staat

kund~ geldt. Wij kunnen haar gang, wat bijzondere maatregelen be
treft, niet voorteekenen in een eenigszins afgelegen verschiet. Doch 
wij kunnen wel in het algemeen zeggen: de welvaart, de bloei van 
Oud-Nederland, het wezenlijke belang van Holland, gelijk dit land de 
verbazing der wereld en de steun der Christenheid was, dit, dit bovenal 
is uw doel. Wij kunnen aandringen op het volgen van grondstellingen, 
waarvan de waarde niet aan omstandigheden hangt. 

Onder deze grondstellingen moet bijv. in de eerste plaats worden 
gerekend het zorgen voor al wat de Nederlandsche zelfstandigheid 
betreft. De handhaving van al datgene waardoor wij een Volk zijn; 
dat is, niet eene verzameling van menschen, onderworpen aan hetzelfde 
gezag, maar een zedelijk wezen, dat Godsdienst, taal, zeden, her
inneringen bezit. De Staat moet als het ligchaam van dat zedelijk 
wezen worden beschouwd. Wat nu, zoo men dit ligchaam geweld
dadig met een ander inéénsmelten wil? Of de proefneming mislukt, 
ót ziel én leven gaan er uit. Wij behooren tot een Volk, bij hetwelk, 
terwijl eerbied aan het wettig gezag werd betoond, de vrijheid het 
erfgoed en het zuiver Evangelie de schutsengel der vaderen was: en, 
na al hetgeen de ervaring heeft geleerd, zou het overbodig wezen 
het verderfelijke en ongeoorloofde te doen zien van elke betrekking, 
waardoor Belgie andermaal ons nationaal aanwezen in gevaar 
brengen zou. 

Een tweede stelregel is: Frankrijk en Franschen invloed te weder
staan. Zoo dikwijls men aan Belgie denkt, moet vooral ook hierop 
worden gelet. De historie heeft ons getoond hoe onveranderlijk het 
streven naar eene barrière de Staatkunde was van het Gemeenebest. 
Frankrijk is thans even geducht; wat zeggen wij? het is veel meer 
te vreezen dan toen, daar het Fransche volkswezen zich veel verder 
heeft verspreid, en in re~olutionaire sympathiën overal magtige bond
genooten vindt. Misschien dat het wederverkrijgen van zoodanig bol
werk eene herssenschim, en er weldra ook geen overblijfsel van het 
Nederlandsche in Zuid-Nederland is. Dan zal naar middelen van ver
dediging tegen het aldus over België uitgebreide Frankrijk moeten 
worden gezocht: doch men werke ten minste niet moedwillig en on
voorzigtig tot verzekering en bespoediging van den triumf der Fransche 
overmagt meê. De bevestiging van den troon van Leopold (vooral 
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indien deze bij Adel en Geestelijkheid en in de oude landswetten en 
gebruiken steun en medewerking zoekt) zou minder bedenkelijk voor 
Holland zijn, dan de deeling van Belgie tusschen Frankrijk en ons, 
welke somtijds in dagbladen aangeraden wordt, maar die een geleide
lijken overgang daarstellen zou tot gezamenlijke onderwerping aan 
Fransch geweld. 

En dit vooral, indien de liberale begrippen ook nu in het regeren 
wierden gevolgd. Dat dit zou gebeuren, is ligt te voorzien. Een ge
matigd liberalismus zou weder als een tooverdrank worden gebruikt, 
omdat men nog niet inziet dat het een gifmengsel is. Daarom voegen 
wij hier nog een stelregel bij, welke niet slechts dit onderwerp, maar 
al ons pogen en trachten betreft. Er behoort afstand gedaan te worden 
van de leer, welke, gelijk reeds zoo dikwijls ook in dit tijdschrift 
aangetoond is, in waarheid een opstand tegen GOD, een verwerpen 
van het Evangelie, een practicaal en stelselmatig Godverloochenen 
wordt genoemd. De keus tusschen het al dan niet opvolgen van die 
leer is de hoofdvraag onzer eeuw, de vraag waarvan alles afhankelijk 
is. Alles, ook het onderwerp aan welks behandeling wij deze zeven 
vertoogen hebben gewijd. Het overwegen van de historie is noodig, 
maar ook historische kennis, hoewel onmisbaar, is niet genoeg; is 
zonder nut, zoolang de valsche theorie, welke welke ons in 1815 be
drogen en de rampen van 1830 reeds toen voorbereid heeft, haar 
verderfelijken invloed behoudt. Wat zegt het, wanneer de grond straks 
wegzinken moet, of er, met inachtneming van de regels der kunst, 
gebouwd en voortgebouwd wordt! Vrij putte de Staatkunde zich in 
berekeningen omtrent de betrekking tusschen Holland en de Belgische 
Nederlanden uit; het baat niet, zoolang men door het dwaallicht van 
een albedervend beginsel wordt geleid. • 

Er zou nog veel over het voor en tegen van scheiding en hereeniging 
kunnen worden gezegd: maar die politieke overleggingen dragen, zoo
lang men niet hoöger opklimt, zoolang men in het slijk der heer
schende wanbegrippen ligt, nimmer eenige bestendige vrucht. Op ons 
zelf of met anderen vereenigd, zoo er niet tot eene Christelijke en 
even daardoor anti-revolutionaire Staatkunde wedergekeerd wordt, 
gaan wij onvermijdelijk het verderf te gemoet. Daarentegen, wanneer 
het licht der Evangeliewaarheid, na de verbrijzeling der afgoden dezer 
eeuw, het gebied ook der Staatkunde weder bestraalt, dan volgt men 
beginsels waar men te voren niets dan meeningen zag; dan heeft 
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men ten minste een vasten bodem daar men op bouwt, dan kan er in 
waarheid voor de zelfstandigheid van Holland worden gezorgd; Belgie, 
aan den revolutionairen invloed ontrukt, zou ons, op de eene of andere 
wijs, weder ten bolwerk kunnen zijn, en dan zij het aan den loop der 
tijden overgelaten, en aan omstandigheden, die wij thans niet kunnen 
voorzien, of eenmaal eene vereeniging tot stand komen zal, gelijk 
Karel V en Willem I hebben bedoeld, waardoor het Nederlandsche 
beginsel niet onderdrukt worden, maar zegevieren en met nog onge
kenden glans schitteren zou. 

1) Niet onbelangrijk is ten dezen opzigte hetgeen de Gezant d' Estrades aan 
Lodewijk XIV schrijft: Mr. de Wit m'a fait entendre que ses amis de la ville 
d' Amsterdam lui ont représenté qu' Anvers devenant de la souveraineté de 
Messieurs les Etats, cette ville-Ià atlirerait tout Ie commerce chez elle, et ruinerait 
celui d'Amsterdam; waarop volgt: Que c' était pour cette raison qu'il se pouvait 
souvenir que, pendant la guerre, Ie Prince d'Orange Henri, ayant eu toute sa 
vie une forte passion pour cetle place, et plusieurs fois formé Ie dessein de 
I'attaquer, il en avait toujours été empêché, par Ie grand crédit que celte ville 
s' était de tout temps conservé dans l'Etat: zie Lettres d'Estrades, 11, 263. De 
vermeestering van Antwerpen zou een niet gering voordeel zijn geweest voor 
de Republiek. 

2) Met aandrang werd aan de Witt onder het oog gebracht I' avantage de 
cette ligue et union des dixsept provinces, waarbij, zonder verhooging van 
regten, een fonds zou aangewezen worden pour entretenir 50000 hommes de 
pied et 10000 chevaux, en voorts bij Tractaat vastgesteld que toutes les troupes 
seront obligées de s' unir en cas d'attaque faite ou déclaration de guerre contre 
l'une des dixsept provinces, zoodat de Nederlanden niets te vreezen zouden 
hebben, ayant des forces si considerables ensemble: zie d' Estrades 11 95. 

3) De verkeerde rigting der staatkunde van f. de Wilt is zeer wel verklaar
baar uit hetgeen d'Estrades berigt. Mr. de Wit m'a dit plusieurs fois que ses 
ennemis et ses envieux sont poussez et soutenus par Ie Roi d'Espagne, et qu'il 
ne les craindra pas, tant qu'il sera appuyé de votre Majesté: d'Estr. 11 176. 

4) Wagenaar XIII 110, merkt ten aanzien van dit ontwerp op: "d'Estrades, 
"die meende de Witt geheellijk gewonnen te hebben, werd door hem verschei
"den jaren achtereen behendiglijk om den tuin geleid.'~ Wij verlangen niet de 
Wilt te bezwaren; maar deze wijs van verontschuldigen is wat al te naïf. De 
gansche toedragt der zaak, zoowel als de uitkomst, heeft, gelooven wij, duidelijk 
getoond dat het om den tuin geleid worden niet op d'Estrades toepasselijk was. 

5) Na den vrede van Ryswyk was er ook reeds in verscheidene steden van 
Belgie Hollandsche bezetting, krachtens eene overeenkomst met den Koning 
van Spanje. Men kan ook hierui.t afleiden, dat mede in dit opzigt de barrière 
van 1715 slechts de ten uitvoerlegging was van Willems ontwerp. 

6) La reine de la Grande Bretagne et les Etats-Généraux des Provinces Unies 
s'attribuèrent, sous Ie nom du roi Charles 111, Ie gouvernement politique et civil 
des Pays-Bas. Ces deux puissances y établirent un nouveau conseil d'état commis 
au gouvernement-général, composé de naturels des pays. " Mais ce conseil . .. 
dépendait uniquement des puissances maritimes, et était subordonné à une com
mission de quelques députés Anglais et Hollandais, qui prenaient Ie titre de la 
conférence, et qui faisaient passer au conseil d' état les ordres des puissances 
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maritimes sous la qualification de réquisitions. - Neny, Mémoires des Pays-Bas 
Autrichiens, I. 147. 

7) Le traité de la barrière répandit la plus vive consternation dans ces pro
vinces, parcequ'elles se voyaient autant qu'assujetties aux Hollandais, jaloux de 
leur prospérité et de leur commerce. La clameur fut générale. - Neny, I. 173. 
Doch waarom? Het meeste was niet nieuw; terwijl het overige eene billijke ver
goeding voor Holland en in het belang ook van der Belgen veiligheid was. 

8) Such an arrangement must have desfroyed Austria,' it must have left 
Holland always at the mercy of Prance; it must totally and for ever cut off all 
political communication between England and the Continent. - Burke's Works, 
VII. 253. ed. 

9) Ad securitatem Belgii Austriaci quod recte utique monetis, id Reipublicae 
vestrae propugnaculo concessum, cui non solum fini, sed et tuendae totius 
Europae libertati inservit. - Rousset, recueil tf Actes et traités: IX. 449. 

10) De Republiek, zegt men, ook met die volkplantingen, speelde evenwel in 
de achttiende eeuw een zeer weinig beduidende rol. - Die aanmerking verliest 
van haar kracht, wanneer men op de verflaauwing van het levensbeginsel van 
den Staat, en op de zwakheid eener al te vredelievende en egoïstische Staat
kunde let. 

11) Het Catholicismus is te verkiezen boven het ongeloof, ook van die Pro
testanten wier zoogenaamde Christendom enkel bestaat in afkeer van de Room
sche Kerk. 

12) Deze woorden staan in de Memorie, den 8 October 1814, door de Vicarissen
Generaal van Gent aan de Verbondene Mogendheden overgelegd: wij hebben 
reeds vroeger (111 14) daaruit andere gewigtige wenken over den regtmatigen 
aard eener restauratie van Belgie medegedeeld. Door het onthouden der his
torische regten bleef Belgie, als 't ware, gejacobiniseerd. Het was de sanctie op 
het werk door Jozef J1 beproefd, door de Fransche revolutionairen volbragt. 
In 1790 werd hierover door Engeland, Pruissen en Holland geheel anders dan 
in 1813 gedaCht. Dit kan ook blijken uit eene weinig bekende diplomatieke nota 
in de Secrete resolutiën van Holland, waarin de triple Alliantie haar regt van 
interventie in de Belgische onlusten vooral ook grondt op l'intérêt indubitable 
des Alliés à la conservation des priviléges des Pays-Bas Autrichiens, en het 
herstel en de handhaving daarvan dans toute leur intégrité noodzakelijk keurt, 
opdat Belgie niet door eene nieuwe omwenteling nog verder in het systema van 
Frankrijk worde medegesleept. 

13) Welk regtsgeleerde zou, ten aanzien van een vonnis durven beweeren, 
dat een blijkbaar verkeerd dispositief in een tegenovergestelden zin moest 
worden verklaard, ten einde alzoo met de welgestelde motieven overeenkomstig 
te zijn I 

14) Bijv. op het Staatsblad van 1813, pag. 215. 
15) Bijv. op het Staatsblad van 1815, pag. 2189. 
16) Wij hebben ons hieromtrent ook wel eens illusie gemaakt, en de bevesti

ging onzer grondbeginsels wat te veel in de Grondwet zelve gezocht. Het zou 
eene moeijelijke, maar belangrijke taak zijn na te gaan in hoe ver zij veran
dering behoeft, om met Christendom, historisch staats regt en Nederlandsch 
Volkswezen in verband en overeenstemming te worden gebragt. 

17) Ook wel de Natie: eene verwarring van begrippen en uitdrukkingen, die 
dikwijls belet te zien dat de triumf van het liberalismus de doodsteek is der 
ware Nationaliteit. 

18) Het is, zoo men niet telkens omtrent onze bedoelingen mistasten zal, 
volstrekt noodig in het oog te houden dat het woord revolutionair door ons 
wordt gebruikt, niet uit overdrijving, veelmin uit hatelijkheid, maar om aan te 
duiden al wat het uitvloeisel is der thans nog overal heerschende valsche theorie. 

A. St. 3-m. IV U' 
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Deze is, bij uitstek en letterlijk, revolutionair, niet omdat zij veranderingen 
daarstelt, gelijk de geschiedenis die ten allen tijde heeft gezien, maar omdat, 
zoodra men haar aanneemt, de ware stand van alle betrekkingen stelselmatig 
omgekeerd wordt. Het strijden van het liberalismus tegen die natuur der dingen 
welke haar grondslag in OODS wil en wetten bezit, wordt uitmuntend betoogd 
in het eerste deel van von Hallers werk, Resfauration des Staatswissenschaft. 
AI moest er, hetgeen bij ons niet uitgemaakt is, in andere opzigten over 's mans 
geschriften en handelingen, een gestreng oordeel worden geveld, zoo geldt dit 
gewis niet waar hij de dwalingen van anderen wederlegt. Indien ieder hetgeen 
hij veroordeel en wil, las, dan zouden velen onderschrijven hetgeen Ancillon ten 
aanzien van die wederlegging getuigt: M. de Haller foudroie et pulvérise les 
fausses etdangereuses doctrines d'un contrat social originaire et de la souve
raineté du peuple .. " Tout lecteur impartial de ce beau travail rendra justice 
aux sentimens purs, nobles, éléves de l'auteur, et l'on doit un véritable hom
mage à l'ame sensible, rkhe, profonde qui l'a inspiré. 

19) Zie Mémoire au Con grès de Vienne; p. 18. 
20) Het sysUme de bascule, eene gedwongen eenzijdigheid en de poging om 

te amalgameren ,vindt men, van 1815 tot 1830, in de geschiedenis van handel, 
belanstingwetten, financiewezen, burgerlijke wetgeving, onderwijs, enz. telkens 
terug. 
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Inmiddels had het Schoolverbond zijn werkzaamheden aangevangen. 
Een ontwerp-reglement, opgesteld door een sub-commissie van het 
hoofdbestuur werd aan belanghebbenden toegezonden. Waar het 
Schoolverbond sinds de geruchtmakende Octobervergadering in het 
middelpunt van de belangstelling stond, spreekt het vanzelf, dat bij 
de verschijning van het ontwerp-reglement de couranten hun critiek 
er aan onthielden. Zelfs schreef Mr. J. N VAN HALL een brochure: 
Aanteekeningen op het ontwerp-reglement van het Nederlandsch 

Schoolverbond 47). 
In de vergadering van 2 Maart 1870 werd het ontwerp behandeld, 

veranderd, hier en daar geschaafd en eindelijk vastgesteld. 
Als doel stelde het Verbond zich: "Allerwege in (het) vaderland 

een geregeld schoolbezoek te bevorderen", terwijl als beginsel werd 
aangenomen, dat ieder, die zich als lid verbond, daarmee op zich nam 
actief werkzaam te zijn in eigen kring. Daardoor werd het zwaartepunt 
van de vereeniging verplaatst naar de afdeelingen en haar leden. De 
toestand zou zoo moeten worden, alsof een leger over het geheele land 
verspreid was, waarvan elk soldaat zijn taak, met de noodige zelf
standigheid, zoo ruim mogelijk opvatte. Wanneer nu ieder met den 
rechten ijver bezield was, zou er heel wat gedaan kunnen worden, 
om het schoolverzuim te bestrijden. 

Art. 3 gaf de richting aan, waarin ieder kon werkzaam zijn, zoodat 
men niet onkundig behoefde te zijn, van hetgeen er gedaan kon worden. 
De werkzaamheid van het Schoolverbond bestond n.l. in: 

a. het streven naar en bekend maken van juiste statistische op-

A. St. 3-m. IV 
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gaven omtrent den aard, de oorzaken en den omvang van het school
verzuim; 

b. het uitgeven van geschriften, of verspreiden van gedrukte 
stukken, die aan zijn doel bevorderlijk zijn; 

c. het inroepen van de hulp, en medewerking van allen, die geacht 
worden invloed te kunnen uitoefenen op de verschillende klassen der 
maatschappij; 

d. het ondersteunen van geschikte maatregelen, die, tot bestrijding 
van het schoolverzuim, op verschillende plaatsen genomen zijn. 

Opgemerkt moet worden, dat in het geheele reglement "school
p1ichtigheid" niet werd genoemd. En toch - had men haar geheel 
en al uitgeschakeld? Of läg het streven er naar verscholen in punt c? 
Wanneer wij de besprekingen over deze zinsnede eens nagaan, 
zullen we zien, dat niet allen schoolplicht op den index. hadden 
geplaatst. 

De heer MASTHOFF stelde voor, dit punt te lezen: "het inroepen van 
de hulp en medewerking van allen, die geacht worden het doel van 
het Verbond te kunnen helpen bevorderen", want, zoo voerde hij aan, 
het zou b.v. noodig kunnen wezen, de hulp van den Staat in te roepen 
tot invoering van den leerplicht. 

Wel werd dit amendement verworpen, maar de motiveering was 
niet van dien aard, dat zij de tegenstanders van schoolplicht gerust 
kon stellen. We lezen n.l. in het verslag 48): "De vergadering is echter 
van oordeel, dat de bepaling van het ontwerp-reglement ruimte genoeg 
laat aan het Schoolverbond, om zich van iedere hulp te verzekeren, 
die het tot bereiking van zijn doel behoeft." 49) 

Aan deze uitspraak kon dus in de toekomst een eventueele actie 
voor leerplicht worden vastgeknoopt. 

Hoewel de kwestie van den leerplicht de gemoederen in het School
verbond gedurende zijn geheele bestaan bezig hield, werden er toch 
wel verschillende middelen aangewend, om het schoolverzuim te be
strijden. 

Vooral in de fabrieksstreken was dit euvel zeer groot. Reeds vroeg 
werden de kinderen door hun ouders geëxploiteerd en moesten zij, 
door arbeid in de fabrieken, het schaarsche weekloon van de ouders 
aanvullen. Alleen door een wet tegen den kinderarbeid kon hiertegen 
worden opgetreden en al heel spoedig werd dan ook een adres aan 
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den Minister van Binnenlandsche Zaken op de vergadering van het 
Schoolverbond ter teekening gelegd, opdat in deze droeve toestanden 
regelend mocht worden ingegrepen. 

Ook in 1872 heeft het zich met deze zaak bezig gehouden. Zelfs 
deed het een rapport over het onderwij s der kinderen, die in of voor 
fabrieken arbeiden, verschijnen, welk rapport, vergezeld van een adres, 
den Koning werd aangeboden en aan de ministers en de voorzitters 
der Staten-Generaal toegezonden. 

Voor de bestrijders van het schoolverzuim was het een oorzaak van 
vreugde, toen den 27en Februari 1873 het initiatiefvoorstel-VAN HOUTEN 
tegen den kinderarbeid bij de Tweede Kamer werd ingediend. 

In verschillende afdeelingen van het Schoolverbond kwam het aan 
de orde, adressen werden bij de regeering en de Tweede Kamer in
gediend en ook het hoofdbestuur liet zich niet onbetuigd. Het zond 
een adres aan de volksvertegenwoordiging, waarin het zijn volkomen 
instemming betuigde met de strekking van het eerste gedeelte van het 
ontwerp. 

Over het tweede deel, den leerplicht, liet het zich niet uit, daar 
het rapport der Commissie 50) over deze materie nog niet ver
schenen was. 

Niet onwaarschijnlijk zal deze actie den fabrikanten onaangenaam 
geweest zijn en we vragen ons af, of dit misschien de werkelijke 
reden geweest zal zijn, waarom verscheidene van hen hun steun aan 
het Schoolverbond hebben onttrokken. 

Niet alleen in de fabrieksstreken was het schoolverzuim groot, ook 
de veldarbeid onttrok in den zomer tal van leerlingen voor geruimen 
tijd aan de scholen. Vandaar dat het Schoolverbond er naar streefde, 
dat de tijd en de duur der vacantiën op de scholen in de landbouw-. 
streken geregeld werd in verband met het werk op het veld. 

Sommige afdeelingen waren zeer actief en op allerlei wijzen werden 
middelen in het werk gesteld, om het goede doel te bereiken. Huis
bezoek gaf in vele gevallen goede resultaten: fabrieksscholen werden 
opgericht, schoolfeesten werden georganiseerd, men onthaalde de 
trouwe schoolbezoekers op een uitstapje, de onderwijzers hielden trouw 
de absentielijst bij, terwijl kaartjes werden uitgereikt ter belooning 
aan hen, die het minst verzuimden. De belangstelling in de school 
trachtte men bij de armen te wekken door kleedingstukken uit te 
deelen en spaarbankboekjes of prijzen uit te reiken. Ook werden open-
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bare lessen gehouden, waarbij de ouders zich van de vorderingen 
hunner kinderen konden overtuigen. 

Hier en daar richtte men schoolbibliotheken op en verbond aan de 
lagere school het onderwijs in de vrouwelijke handwerken. 

In een der verslagen lezen wij van een afdeeling, die zich tot het 
gemeentebestuur wendde "met verwijzing naar zekere gebreken, waar
door het schoolgaan belemmerd werd, met zoo goed gevolg, dat 
vele dier gebreken werden verbeterd en plannen, die sinds lang be
sproken werden (onder meer de verandering eener school voor be
talenden in een kostelooze school) uitgevoerd zijn". 

Boven zagen wij, dat reeds in de oprichtingsvergadering over .dit 
middel, kosteloos onderwijs, was gesproken. Zoo geliefd als het was 
bij de voorstanders der openbare school, zoo gevreesd werd het door 
de vrienden der Christelijke. Toch schijnt het, dat het nog al is mee
gevallen, ten minste we lezen er in de verslagen maar zeer weinig van. 
We moeten evenwel niet vergeten, dat kosteloos onderwijs op de 
openbare school in dien tijd reeds op vele plaatsen bestond, zoodat 
we uit het bovenstaande niet mogen concludeeren, dat de vrienden 
van het Verbond dit middel niet wenschten. De geschiedenis van den 
schoolstrijd geeft ons hiervan te droeve voorbeelden. 

We mogen het ons niet ontveinzen, dat de leden van het SchooI
verbond, hoe mild de woorden van de H.H. HARTING ook waren, met 
de Christelijke school al heel weinig rekenden. De verslagen spreken 
in dit opzicht sobere taal, maar toch komt zelfs uit het zooveel mogelijk 
objectief gehouden relaas, de allesbebeerschende sympathie met het 
openbaar onderwijs meermalen naar voren . 
. In de vergadering van 1870, toen het reglement besproken werd, 

scheen het, alsof de stemming ten opzichte van Ds. NAHUYS, het lid 
van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, nog al tegemoetkomend 
was. Toen Dr. W. jULIus van Gouda voorstelde om in art. 1 bij de 
woorden "een geregeld bezoek der scholen, waar lager onderwijs ge
geven wordt, te bevorderen", achter "geregeld" "voldoend" in te 
lasschen, verklaarde Ds. NAHUYS zich hier tegen. Hij wees er op, hoe 
het woord "voldoend" in den schoolstrijd tot zooveel scherpe polemiek 
aanleiding had gegeven. Het gevolg was, dat de vergadering, hoewel 
overtuigd, dat de kinderen voldoend onderwijs moesten hebben, zich 
schaarde aan de zijde van Ds. NAHUYS 51). 

Maar deze welwillende stemming schijnt niet te zijn gebleven. Ten-
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minste in het voorstel tot reglementsherziening van 1873 was in art. 1 
weer het woord "voldoend" opgenomen, wat door de vergadering 
werd geaccepteerd 52). 

Reeds in 1870 moeten we ons in dit opzicht niet te veel illusies 
maken. Niet, dat we behoeven aan te nemen, dat iedere spreker in de 
toen gehouden vergadering, het er bewust op toelegde de bijzondere 
school te benadeelen. Voor zulk een opvatting bestaat geen grond. 
Wel mogen we zeggen, dat voor hen de openbare school, de eenig 
ware was. Zij zijn zóó vastgegroeid met hun ideeën in het Staats
schoolstelsel, dat zij zich niet kunnen indenken, dat ook andere scholen 
bestaansrecht hebben. Vandaar dat ze in hun spreken de bijzondere 
school gewoon negeerden. Dit komt b.V. uit, in wat de heer KOLLEWljN 
zei: "Er moeten nog groote kosten gemaakt worden, vóórdat aller
wegen aan de behoeften der bevolking voldaan is. Er moeten meer 
scholen en meer onderwijzers zijn. Het Schoolverbond kan daartoe 
wel niet dadelijk maatregelen nemen, maar het kan er toch krachtig 
toe medewerken, om op dit punt betere denkbeelden te verspreiden. 
Onder anderen moet het trachten aan de overtuiging ingang te ver
schaffen, dat vele gemeenten wegens haar verspreide bevolking twee 
scholen in plaats van één groote school behoeven, en dat men, om 
de schooltijden, naar plaatselijke omstandigheden te regelen, meer 
hoofd- en hulponderwijzers noodig heeft" 53). 

Ook de conclusie, die de heer VAN DER HORST opstelde, was in 
dien geest: "De vergadering, gehoord het gevoelen van verschillende 
harer leden, verzoekt de afdeelingen zeer te letten op de schooluren 
in haar gemeenten, in verband met veld-, fabrieksarbeid en dergelijke, 
en er bij haar gemeentebesturen 54) op aan te dringen, die zóó te 
regelen, dat het schoolbezoek voor de kinderen zoo gemakkelijk 
mogelijk gemaakt wordt". 

Over schoolbesturen werd niet gesproken en ook den anderen leden, 
die over deze conclusie het woord voerden, scheen dit niet op te 
vallen. 

Nu moeten wij aan den anderen kant niet vergeten, dat de voor
standers der Christelijke school in het algemeen een afwijzende houding 
ten opzichte van het Schoolverbond hadden aangenomen en wanneer 
aan de bijzondere onderwijzers gegevens werden gevraagd over het 
schoolverzuim, namen zij dit voor kennisgeving aan. Zoo werd het 
Schoolverbond van lieverlede meer een vereeniging, die practisch 
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werkte voor de openbare school. Dit werd nog meer in de hand gewerkt 
door de wijziging van art. 3 van het reglement, in 1873, waarin werd 
opgenomen: "b. het aanwenden van pogingen om te bewerken, dat 
verbetering worde gebracht in den toestand en de regeling van het 
onderwijs, indien uit het onderzoek blijkt, dat de redenen van 
dit schoolverzuim in dien toestand of regeling moeten gezocht 
worden". 

Hierdoor werd de werkzaamheid van het Schoolverbond aanmerke
lijk uitgebreid, wat, gezien de sympathieën van de leden, alleen ten 
voordeele van de openbare school kon strekken. 

Wanneer wij de verslagen lezen, kunnen wij ons aan den indruk 
niet onttrekken, dat men officiëel niet naar schoolplichtigheid wilde 
streven, maar toch - beslist er tegen was men niet. Zoo stelde de 
heer SCHLIMMER voor aan Art. 3 een vijfde punt toe te voegen: "het 
onderzoek, welke bezwaren er kunnen bestaan tegen leerplichtigheid 
en het opsporen van middelen, waardoor aan die' bezwaren zooveel 
mogelijk wordt tegemoet gekomen". In de vergadering en ook aan 
de bestuurstafel was men van oordeel, dat dit natuurlijk in de af
deelingen kon worden behandeld, maar minder goed in het Algemeen 
Reglement kon worden voorgeschreven. Zoo wenschte men de kool 
en de geit te sparen. 

Deze halfslachtige houding moest zich wreken, daar zij zeker de 
voorstanders van den leerplicht niet zou voldoen. Dat merken wij op, 
wanneer uit de vereeniging 'drang opkomt naar wettelijke school
plichtigheid. Dat zien wij ook, wanneer we in de jaarverslagen klachten 
lezen over hen, die niet willen toetreden, omdat zij alleen heil ver
wachten van een wettelijken leerplicht, of wanneer er wordt gewezen 
op vermindering van het aantal afdeelingen wegens de veldwinnende 
overtuiging, dat de Staat het schoolverzuim moet bestrijden 55). 

En dit kon niet anders dan schadelijk werken op den bloei van het 
Verbond, wat de Secretaris in zijn verslag van 1873 dan ook met 
leedwezen constateerde. 

De strijd tusschen voor- en tegenstanders van den leerplicht is van 
het begin af het zwakke punt van het Schoolverbond geweest. Het 
scheen zelfs, alsof Dr. KUYPER'S profetie, uitgesproken in de op
richtingsvergadering, in 1873 reeds in vervulling zou gaan. Toen was 
in het nieuw ontwerp-reglement onder punt 3 opgenomen: "het in-
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stellen van een grondig onderzoek ter beantwoording van de vraag, 
of de bezwaren, ten onzent bestaande tegen de invoering eener wette
lijke leerplichtigheid, van genoegzaam gewicht moeten worden geacht, 
om van haar ondersteuning terug te houden". 

Van de discussie over dit voorstel wordt in de Handelingen zoo 
goed als geen melding gemaakt. Het Hoofdbestuur heeft in het nieuwe 
reglement zijn standpunt nog weten te redden, zoodat het boven
genoemde voorstel er niet in is opgenomen. 

Toch heeft het een niet geringe concessie moeten doen. In deze 
vergadering werd n.l. een commissie benoemd, bestaande uit de H.H. 
Ds. NAHUYS, H. TEN CATE HOEDEMAKER, DE RUYTER, Mr. P. ROMEYN 
en Mr. B. H. PEKELHARING, opdat zij een onderzoek zou instellen 
naar de vraag, of de invoering van wettelijken leerplicht in Nederland 
noodig is, en zoo ja, of de daartegen bestaande bezwaren van genoeg
zaam gewicht moeten worden geacht, om het Schoolverbond er van 
terug te houden, die invoering te steunen. 

In deze commissie zaten twee tegenstanders van den leerplicht, één 
was er voor, mits eerst door grondwetsherziening de positie van de 
bijzondere school was gewijzigd, één wilde dadelijke invoering, de 
vijfde vond dit ontijdig. Zooals we zien, een allegaartje, waarvan niet 
kon worden verwacht, dat zij met een rapport zouden komen, dat de 
algemeene instemming wegdroeg. 

Allen waren het er over eens, dat tegen het schoolverzuim door
tastende maatregelen zouden moeten worden genomen, maar of leer
plicht hiertoe behoorde, dat kon ieder niet toegeven 56). De tegen
standers wenschten het aantal leerlingen per klas te verminderen, om 
daardoor in het onderwijs verbetering te brengen. 

Ook de salariëering en de opleiding der onderwijzers moesten 
worden herzien. De vacantiën I konden worden geregeld in verband 
met de plaatselijke eigenaardigheden. Volgens de voorstanders van 
den leerplicht waren dit slechts weinig afdoende middelen, zij ver
wachtten alleen heil van den schoolplicht. 

De vraag kwam ter sprake, of bij invoering hiervan de rechten van 
de ouders niet door den Staat werden geschonden. De meerderheid 
der commissie meende, dat hier van een "recht" der ouders niet 
gesproken kon worden. Wel gold het hier de bescherming van de 
vrijheid der aanstaand'e medeburgers, daar deze in de maatschappij 
maar al te vaak werden geëxploiteerd. Vandaar ook meende men, 
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dat er moeilijk gesproken kon worden van schooldwang, die in strijd 
was met ons volkskarakter. Meer voelde men het bezwaar, dat aan 
de arme gezinnen geldelijke schade werd toegebracht, wanneer de 
kinderen niet meer konden verdienen. Toch wilde men dit niet al te 
zeer laten gelden, daar hieraan zou kunnen worden tegemoet gekomen 
door het Schoolverbond en de arbeidersvereenigingen, voor wie in dit 
opzicht een schoone taak was weggelegd. 

Over de kwestie, of in geval van leerplicht het onderwijs kosteloos 
zou moeten zijn, bestond nog al verschil van gevoelen. Aan den eenen 
kant kon men ouders moeilijk laten betalen voor iets, waartoe ze ge
dwongen werden. 

Maar daar stond tegenover, dat het toch niet aanging om hen, die 
zonder bezwaar schoolgeld konden betalen, hiervan vrij te stellen. 
Toch was men algemeen van gevoelen, dat de grens der kosteloosheid 
zoo ruim mogelijk gesteld moest worden. 

Breede besprekingen werden gehouden over de vraag of men voor 
de gemoedsbezwaren van hen, die tegenstanders waren van openbaar 
onderwijs, uit den weg moest gaan. Het zal waarschijnlijk Ds. NAHUYS 

wel geweest zijn, die, hoewel in beginsel voorstander van den leer
plicht, verklaarde hieraan niet te kunnen medewerken, zoolang art. 
194 van de Grondwet en de wet van 1857 niet waren veranderd. Ook 
voerde hij een pleidooi voor de bijzondere school, waar het onderwijs 
wèl zedelijk-godsdienstig kan zijn, in tegenstelling met dat der open
bare, waar dit niet het geval is. 

Hij achtte den leerplicht van zoo groot belang, dat het wel waard 
was, te beproeven om de partijen, die nu tegenover elkaar staan, te 
vereenigen. Maar hiertoe was noodig, dat er volledige vrijheid bestond 
om bijzondere scholen op te richten niet alleen, maar ook, dat deze 
subsidie zouden krijgen in verhouding tot het aantal schoolgaande 
kinderen. 

De taak van den Staat zou het zijn, om toezicht te houden op het 
peil van het onderwijs en om te zorgen, dat het onderwijs op zijn 
scholen neutraal was. Wel ontveinsde hij zich de moeilijkheden niet 
van zulk een regeling, maar hij geloofde, dat dan eerst de gemoeds
bezwaren zouden zijn opgeheven. 

De overige leden konden tot zulk een regeling hun medewerking 
niet verleenen, daar deze, die niet anders dan door wetsverandering 
kon worden aangebracht, de grondslagen der openbare school zou 

t ':. 

,~ ,. 
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aantasten. Door de uiteenloopende zienswijzen van de verschillende 
leden kwam men niet tot een af<j.oend resultaat, dat men de vergade
ring van het Schoolverbond kon aanbieden. 

Deze, die 17 Juni 1874 gehouden werd, besloot met 85 tegen 13 
stemmen "de vraag naar de wenschelijkheid tot dadelijke invoering 

.r van den leerplicht vooralsnog onbeantwoord latende, te verklaren, dat 
f het wenschelijk zij, het beginsel van leerplicht (het woord in alge

meenen zin gebezigd) aan te nemen." 
Met dit besluit was het punt bereikt, waarop Dr. KUYPER had ge

doeld in zijn rede van 27 October 1869. Wel hakte het Verbond den 
knoop nog niet geheel door en liet het zijn halfslachtige houding, die 
het steeds in de kwestie van den leerplicht aangenomen had, niet 
varen, maar toch, het had dezen in beginsel aanvaard. 

Nu werd een commissie benoemd, bestaande uit de heeren Mr. P. 
ROMEYN, Mr. B. H. PEKELHARING, W. J. F. MEINERS, Dr. F. G. B. 
VAN BLEECK VAN RIjSEWIjK en R. C. NI~UWENHUYS, wien werd op
gedragen, "het formuleeren van eenige punten, die bij eventueele in
voering van den leerplicht, in een daartoe strekkend wetsontwerp 
zouden behooren te worden opgenomen." 

Den 8en Januari 1875 was de commissie met haar arbeid gereed 
en legde zij haar conclusies in een verslag neer 57). 

Hiervan resumeeren we het volgende: Leerplichtig zullen zijn, alle 
kinderen van 6 tot 13 jaar, met de verplichting tot het bezoeken van 
een herhalingsschool tot den leeftijd van minstens 16 jaar voor hen, 
die geen uitgebreid lager, middelbaar, of hooger onderwijs genieten, 
behalve voor vrouwelijke leerlingen. 

Aan de ouders of voogden zal volkomen vrijheid moeten gelaten 
worden in de keuze waar en hoe zij aan hun kinderen en pupillen 
het vereischte onderwijs zullen geven of doen geven. 

Wanneer een leerling langer dan zes schooltijden afwezig is, dan 
wordt daarvan door den onderwijzer kennis gegeven aan hem, die 
met het toezicht in de gemeente belast is en die door zedelijken in
vloed het verzuim moet trachten te doen ophouden. Als dit niet helpt, 
wordt door den ambtenaar, die met de uitvoering van de wet belast 
is, een vervolging tegen de ouders ingesteld. 

Eventueel huisonderwijs moet naar het oordeel van dezen ambtenaar 
voldoende zijn, wil het kunnen worden getolereerd. De straf, welke 
ouders of voogden kan worden opgelegd, bestaat in boete of subsi-
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diaire gevangenis; bij herhaling binnen het jaar te verhoogen en bij 
voortdurende herhaling gevolgd door ontzegging van burgerschaps
rechten. 

De onderwijzers, zoo openbare als bijzondere moeten alle inlich
tingen verschaffen, die door den ambtenaar worden gevraagd, op 
straffe van boete, of bij herhaling van het verlies van het recht om 
onderwijs te geven. 

Vrijstelling van schoolbezoek wordt alleen verleend 1. aan achter
lijke of zieke kinderen, wat door een arts moet worden beoordeeld; 
2. wanneer de woning meer dan 1 Y2 uur afstands van de school ver
wijderd is. 

Is schoolverzuim te wijten aan de halsstarrigheid der kinderen, dan 
kunnen deze, met toestemming van de ouders, door den rechter in 
een opvoedingsgesticht worden geplaatst. 

Het verlies van de verdiensten der kinderen voor de armen, zal 
moeten worden gecompens~erd door verhooging der loonen van de 
volwassenen, wat aan de maatschappij kan worden overgelaten. 

Het oprichten van bewaarscholen zal noodig zijn, om de nog niet 
leerplichtige kinderen op te nemen, wanneer de ouders hun werk 
buitenshuis hebben. 

Voldoende vrucht zal het onderwijs dan alleen opleveren, wanneer 
niet meer dan 40 kinderen aan een onderwijzer worden toevertrouwd. 

Om de gemeente niet te zwaar te belasten, zal het rijk een gedeelte 
van de kosten voor zijn rekening nemen, vooral omdat voor de armere 
kinderen, op vrijgevige wijze, het onderwijs kosteloos moet worden 
gegeven. 

Bestaat er op een plaats slechts één openbare of één bijzondere 
school, dan zijn de ouders verplicht hun kinderen daarheen te zenden. 
Hiertegen zijn bezwaren ingebracht van de zijde der voorstanders van 
de bijzondere school, tenzij door wijziging der bestaande wet op het 
lager onderwijs hun bezwaren worden weggenomen. 

De commissie acht die bezwaren niet licht, doch zij blijft van oor
deel, dat het algemeen maatschappelijk belang niet mag opge~fferd 
worden aan gemoedsl:>ezwaren, hoewel dan ook van een talrijk en 
zeer belangrijk deel der natie. De commissie zou zelfs een wet op 
den leerplicht niet wenschelijk achten, zoo deze moest verkregen worden 
door verminking van het beginsel, dat de wet van 1857, betrekkelijk 
het lager onderwijs, beheerscht. 

" 
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Met zulk een rapport konden de Radicalen tevreden zijn en waar
schijnlijk zal het meerendeel der aanwezigen in de vergadering van 27 
October 1869 niet hebben vermoed, dat de profetie, toen door Or. 
KUYPER uitgesproken, zoo spoedig en op zulk een wijze in vervulling 
zou gaan. 

Niet zonder reden kon De Standaard dit rapport rekenen tot de 
"Scherpe Resolutie", het schoolwetprogram der Liberalen en terecht 
signaleerde Dr. KUYPER het als het "decreturn horribiIe" 58). 

"Is decreturn horribiIe (afgrijselijk decreet)", zoo schreef hij, "voor 
dit merkwaardig actestuk een te sterk gekleurde naam? 

Met zoovele woorden verklaart men te weten, dat er bij een zeer 
aanzienlijk deel der bevolking gewetensbezwaren tegen de Staatsschool 
bestaan. 

Men weet, dat in tal van dorpen de Staatsschool de eenig be
staande is. 

Desniettemin durft men voorstellen, dat met gevangenisstraf ge
kastijd zal worden de Nederlandsche vader, die, om der conscientie
wille weigert zijn kind aan de Staatsschool af te staan ... Nu men 
plichtsbetrachting met kerkerstraf wil doen boeten, zijn we van de 
inquisitie met haar nasleep niet verre meer." 

Zoo was het Schoolverbond door de radicale elementen al verder 
gedreven in de richting, die het bestuur steeds gehuiverd had in te 
slaan. Maar ook - het begin van het einde was hiermede ge
komen. 

Met dat al heeft het Schoolverbond, dat zich eerst in zooveler gunst 
mocht verheugen, niet voldaan aan de verwachtingen, die waren op
gewekt. Zelfs heeft het deelnemen der vrouwen, die in dezen tijd van 
opkomende emancipatiezucht zich als leden van het Schoolverbond 
hadden opgegeven, ja, zelfs een enkele afzonderlijke afdeeling hadden 
gevormd, niet kunnen beletten, dat de belangstelling verflauwde. 

De klachten over verslapping en tegenwerking werden herhaaldelijk 
in de openingsredevoeringen van den Voorzitter vernomen. 

In 1870 klonk een optimistische .toon. Het Verbond, "dat in den 
korten tijd van zijn bestaan reeds zooveel werkzaamheid ontwikkelde, 
het zal zijn takken al verder en verder uitbreiden, en door de vruchten, 
die het draagt voor de jeugd van ons volk meer en meer worden ... 
een zegen voor ons vaderland", schreef de Secretaris in zijn 
verslag. 
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Maar nog datzelfde jaar, in de vergadering van 8 Juni moest al 
gesproken worden van "het wantrouwen van anderen, die bevreesd 
waren, dat het aan een nutteloozen strijd over afgetrokken beginselen 
tijd en krachten verspillen zou". 

Het volgend jaar was het weinig beter, toen de Voorzitter sprak: 
"Waar ons Schoolverbond gedurende zijn kortstondig aanzijn reeds 
zoo vaak met wantrouwen is bejegend, terwijl het welwillende onder
steuning had verwacht; waar onze bedoelingen zoo ten eenenmale 
worden miskend en de twijfelmoedige vraag: wat zal het opleveren? 
werd gehoord uit den mond zelfs van mannen, wier oordeel ons niet 

onverschillig kon zijn enz." 
De algemeene vergaderingen werden veel minder druk bezocht, 

er kwamen berichten in van afdeelingen, waar men den moed had 
laten zinken, het aantal afdeelingen ging geleidelijk achteruit, op
gaven werden maar betrekkelijk weinig bij het Hoofdbestuur inge
leverd, terwijl de verdeeldheid in den boezem van het Schoolverbond 
de actie verlamde. Is het niet te verstaan, dat de Voorzitter op de 
Algemeene Vergadering van 1875 pessimistisch uitriep: "Wanneer 
wij den blik naar achteren slaan en ons den toestand van vóór 5 jaren 
voor de herinnering terugroepen - hoevelen zagen wij toen als 
wakkere kampvechters aan onze zijde staan, die thans in onze ge
lederen tevergeefs gezocht worden! Hoevelen zijn er onder, die nu laag 
neerzien op ons pogen, die nu lachen met onze illusie om door louter 
zedelijke middelen een zoo diep ingrijpend kwaad als het school
verzllim is, te willen bestrij den. .. j a overwinnen". 

Het is de uitroep van den veldheer, die, het terrein van den strijd 
overziende, slechts ontwaart een gedecimeerd leger, dat moedeloos het 
verlies van den slag betreurt. 

Na vijf jaar was het Schoolverbond strijdensmoede. Het zag zich 
overwonnen door den vijand, dien het had bekampt, het was verzwakt 
door onderling getwist en werd gedreven in een richting, die het niet 
had gewild. Zoo kwam de Voorzitter tot de vraag: "Zullen wij voort
gaan op den tot nu toe betreden weg, of zullen wij onze krachten 
vereenigen met een ander verbond, dat, bij eenig verschil in programma, 
met ons "verbetering van het onderwijs" in zijn vaandel heeft ge

schreven ?" 
De bedoelde vereeniging was" Volksonderwijs" , in 1866, op initiatief 

van Jhr. Mr. F. H. VAN BEYMA THOE KINGMA opgericht. Zij was oor-
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spronkelijk bedoeld als een gewestelijke vereeniging in Friesland, die 
den bloei van de openbare school wenschte te bevorderen en enkele 
jaren na haar oprichting mede den strijd tegen het schoolverzuim 
aanbond. 

Wat was natuurlijker, dan dat de vraag gesteld werd of samengaan 
met het pas opgerichte Schoolverbond mogelijk zou zijn! 59). 

"Volksonderwijs" had nogal wat bezwaren. Het Schoolverbond is 
te "halfslachtig" en te "vreesachtig", om op den duur resultaten te 
verkrijgen. Wel prijst men het loffelijke doel, bestrijding van het 
schoolverzuim, maar afkeuring verdient het, dat alléen zedelijke 
middelen zullen worden aangewend om het schoolbezoek te be
vorderen. 

Bovengenoemde vraag, die in den boezem van Volksonderwijs was 
opgekomen, werd dan ook ontkennend beantwoord. 

Toch schijnt het, dat de oprichting van Schoolverbond niet zonder 
invloed op zijn zuster-vereeniging is gebleven. Volgens Het Vaderland 
heeft .dit den stoot gegeven tot de uitbreiding van een gewestelijke in 
een landelijke vereeniging 60). Dit ~ebeurde in 1870. Het doel van het 
nieuwe "Volksonderwijs" vinden wij uitgedrukt in art. 1 van het 
reglement: 

a. "bescherming en verdediging der beginselen van de wet op het 
lager onderwijs van 1857; 

b. verbetering van het volksonderwijs en verheffing van de onder
wijzers door betere opleiding en voldoende jaarwedden; 

c. het vestigen eener volksovertuiging van de onmisbaarheid van 
opvoeding en onderwijs en het nadeel van schoolverzuim; 

d. grondig onderzoek naar en zoo mogelijk opheffing van de be
zwaren tegen een tusschenkomst van de regeering om het onderwijs 
algemeen en verplichtend te maken." 

Met voldoening werd op de jaarvergadering van 1873 geconsta
teerd, dat het Schoolverbond een commissie had benoemd, om de be
zwaren tegen de invoering van den leerplicht te onderzoeken 61). 

Daardoor kwamen de beide vereenigingen al dichter bij elkaar. 
Voor het Christelijk onderwijs was Volksonderwijs een bedreiging 

en wederkeerig beschouwde dit de voorstanders van de bijzondere 
school als haar tegenstanders. De actie van de laatsten had de ver
eeniging tot grooter werkzaamheid geprikkeld, zoodat ze nu ook een 
politiek doel ging nastreven, n.l. het bespreken van politieke kwesties, 
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die met het onderwijs in verband stonden en' het invloed uitoefenen 
op de verkiezingen der Tweede Kamer, der Provinciale Staten en van 

den Gemeenteraad. 
Het gevolg daarvan was het bekende "Manifest van" Volksonderwijs" 

aan het Nederlandsche Volk", dat in October 1874 werd gepubliceerd. 
Het was een oorlogsverklaring aan de voorstanders der bijzondere 

school. 
Met deze vereeniging had het hoofdbestuur van het Schoolverbond 

besprekingen gevoerd, om tot samensmelting te komen. Het karakter 
van beide vereenigingen verschilde praktisch al heel weinig. Ook het 
Verbond bedoelde den bloei van de openbare school, ook dit had, 
met zijn program voor een wet op den leerplicht, den eersten stap 
gezet op het politieke pad. Twee vereenigingen, die feitelijk hetzelfde 
doel beoogen - het was te veel van het goede in ons kleine land. 
Vandaar dat op den 6en November 1875 beide samensmolten tot één 
en de leden van het Schoolverbond de gelederen versterkten van het 
leger, dat zich opmaakte, om het schoolwetprogram der Moensen en 

Kerdijken te verwezenlijken. 
Wel waren er sommige leden van het Schoolverbond, die met zulk 

een politieke vereeniging niets wilden hebben uit te staan en dus hun 
lidmaatschap opzegden, zooals de ministers VAN GOL TSTEIN en 
HEEMSKERK, maar het overgroote meerendeel werd ingelijfd bij 

"Volksonderwij s" 62). 

Het Schoolverbond was ondergegaan, bezweken aan de verdeeld
heid tusschen de voor- en tegenstanders van den leerplicht, of wel, 
door de aanvallen der Radicalen, weldra gesteund door een deel der 
meer gematigde Liberalen. VERHAGEN had al dadelijk het vuur geopend 
en in de brochure: "Is een Schoolverbond alléén tegen het school
verzuim voldoende?" een program ontvouwd, waarin hij doel en 
middelen omschreef van een Schoolverbond (of liever een Scho01wet
verbond), zooals hij het zich had gedacht. Het was een echt radicaal 
program, dat, werd het verwerkelijkt, moest uitloopen op verplicht, 

neutraal, kosteloos onderwijs 63). 
Oorspronkelijk hadden de rasechte Liberalen niets van leerplicht 

willen weten. Vrijheid. voor het individu, het bleef in hun vaandel 

geschreven. 
Maar juist in de jaren tusschen 1870 en 1875 is er een zwenking 
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waar te nemen. Steeds meer ging een deel der Liberalen den weg op 
van het radicalisme. Dit is ook op te merken in hun houding ten op
zichte van de schoolwet van 1857. Altijd was deze geprezen als de 
schier volmaakte wet, die de Liberalen aan ons volk hadden gegeven. 
Maar in 1874 veranderde alles. KAPPEYNE had, korten tijd na den 
dood van THORBECKE, de leiding in het Liberale kamp gekregen, en 
VAN HOUTEN had zich met den uitersten linker vleugel onder zijn 
vanen geschaard. Nu werd schoolwetsherziening de leus en dan zulk 
een, waardoor het program der Radicalen zou worden verwerkelijkt, 
waarin ook leerplicht, als een zegen, den volke zou worden aan
geboden. 

Was het wonder, dat de partij, die eerst met de H.H. HARTING 

was meegegaan, die schoolplicht, als practisch onmogelijk, verre van 
zich had gesteld, steeds meer slonk? 

Was het wonder, dat het Schoolverbond, geheel verzeild in de 
Radicale wateren, eindigde met zich te werpen in de armen van een 
vereeniging, die verplicht, kosteloos Staatsonderwijs voor alle kinderen 
tusschen het Se en 14e jaar als doel van haar streven beoogde? 

De profetie van Dr. KUYPER was uitgekomen, het Schoolverbond 
had niet aan zijn doel beantwoord, het had geen weerstand kunnen 
bieden aan de publieke opinie en was geëindigd met schoolplichtigheid 
in haar program op te nemen, om daarna roemloos onder te gaan. 

47) Utrecht. 1870. 
48) Handelingen v. h. Ned. Schoolverbond. Berichten en Verslagen No. 1. 

Utrecht 1870, pag. 23. 
49) Cursiveering van mij. L. 
50) Deze commissie, in de jaarvergadering van 1873 benoemd, had tot taak 

een onderzoek in te stellen naar de vraag of de invoering van wettelijken leer
plicht in Nederland noodig was. Zie pag. 90. 

51) Handelingen No. I. Utrecht 1870, pag. 19 en 20. 
52) Algemeen Reglement van het Neder!. Schoolverbond. Enkhuizen 1873, 

pag. 3. 
53) Handelingen No. 11. Utrecht 1870, pag. 43. 
54) Cursiveering van mij. L. 
55) Handelingen en Verslagen No. V. Utrecht 1873, pag. 7. 
56) Verslag omtrent de invoering van den leerplicht uitgebracht door eene 

commissie uit het Neder!. Schoolverbond. Utrecht 1874. 
57) Verslag omtrent een wettelijke regeling van den leerplicht, uitgebracht 

door een commissie uit het Neder!. Schoolverbond. Utrecht 1875. 
58) De Schoolkwestie (6 bundels Standaard-artikelen) 1875. " pag. 21-24. 
59) In het Gedenkboek van Volksonderwijs 1866-1916, pag. 109 treffen wij 

de onjuiste voorstelling aan, alsof het Schoolverbond den 2en Maart 1870 te 
Amsterdam zou zijn opgericht. De Schrijver verwart de jaarvergadering van dat 
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geschreven. 
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waar te nemen. Steeds meer ging een deel der Liberalen den weg op 
van het radicalisme. Dit is ook op te merken in hun houding ten op
zichte van de schoolwet van 1857. Altijd was deze geprezen als de 
schier volmaakte wet, die de Liberalen aan ons volk hadden gegeven. 
Maar in 1874 veranderde alles. KApPEYNE had, korten tijd na den 
dood van THORBECKE, de leiding in het Liberale kamp gekregen, en 
VAN HOUTEN had zich met den uitersten linker vleugel onder zijn 
vanen geschaard. Nu werd schoolwetsherziening de leus en dan zulk 
een, waardoor het program der Radicalen zou worden verwerkelijkt, 
waarin ook leerplicht, als een zegen, den volke zou worden aan
geboden. 

Was het wonder, dat de partij, die eerst met de H.H. HARTING 

was meegegaan, die schoolplicht, als practisch onmogelijk, verre van 
zich had gesteld, steeds meer slonk? 

Was het wonder, dat het' Schoolverbond, geheel verzeild in de 
Radicale wateren, eindigde met zich te werpen in de armen van een 
vereeniging, die verplicht, kosteloos Staatsonderwijs voor alle kinderen 
tusschen het 5e en 14e jaar als doel van haar streven beoogde? 

De profetie van Dr. KUYPER was uitgekomen, het Schoolverbond 
had niet aan zijn doel beantwoord, het had geen weerstand kunnen 
bieden aan de publieke opinie en was geëindigd met schoolplichtigheid 
in haar program op te nemen, om daarna roemloos onder te gaan. 

47) Utrecht. 1870. 
48) Handelingen v. h. Ned. Schoolverbond. Berichten en Verslagen No. 1. 

Utrecht 1870, pag. 23. 
49) Cursiveering van mij. L. 
50) Deze commissie, in de jaarvergadering van 1873 benoemd, had tot taak 

een onderzoek in te stellen naar de vraag of de invoering van wettelijken leer
plicht in Nederland noodig was. Zie pag. 90. 

51) Handelingen No. I. Utrecht 1870, pag. 19 en 20. 
52) Algemeen Reglement van het Neder!. Schoolverbond. Enkhuizen 1873, 

pag. 3. 
53) Handelingen No. 11. Utrecht 1870, pag. 43. 
54) Cursiveering van mij. L. 
55) Handelingen en Verslagen No. V. Utrecht 1873, pag. 7. 
56) Verslag omtrent de invoering van den leerplicht uitgebracht door eene 

commissie uit het Neder!. Schoolverbond. Utrecht 1874. 
57) Verslag omtrent een wettelijke regeling van den leerplicht, uitgebracht 

door een commissie uit het Neder!. Schoolverbond. Utrecht 1875. 
68) De Schoolkwestie (6 bundels Standaard-artikelen) 1875. n pag. 21-24. 
59) In het Gedenkboek van Volksonderwijs 1866--1916, pag. 109 treffen wij 

de onjuiste voorstelling aan, alsof het Schoolverbond den 2en Maart 1870 te 
Amsterdam zou zijn opgericht. De Schrijver verwart de jaarvergadering van dat 
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jaar ml't de oprichtingsvergadering van 27 October 1869, die hij "een voorbe
reidende meeting" noemt. 

60) Vergelijk: Gedenkboek pag. 111. 
61) t.a. p. pag. 129, 130. 
62) Misschien is deze samensmelting van beide vereenigingen oorzaak ge

weest, dat ze later niet voldoende uit elkander werden gehouden. Zoo laat 
A. BRUMMELKAMP het voorkomen of er in 1870 een vereeniging "Volksonderwijs" 
onder aanvoering van den heer VERHAGEN werd gesticht. Levensbericht van 
wijlen Prof. A. BRUMMELKAMP. Kampen 1910, pag. 127 en 128. 

Ook Dr. MEA MEES-VERWEY is het onderscheid niet duidelijk. Zie haar 
diss. over "De beteekenis van JOH. VAN VLOTEN", pag. 198 noot 2. Leiden 1928. 

63) O. VERHAGEN, t. a. p. pag. 22. 
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DOOR 

DR. J. SEVERIJN. 

1. Inleiding. 
De veranderingen, die in Europa werden gezien sedert den wereld

oorlog, zijn ongetwijfeld niet slechts plaatselijke reacties, welke vooral 
in Italië en Rusland tot een algeheele omzetting van de heerschende 
toestanden hebben gevoerd, maar kunnen veilig worden beschouwd 
als uitingen van een proces, dat in de moderne cultuurwereld gist, 
en als geheel een reactie beduidt tegen de staatkundige en maat
schappelijke beginselen, welke sedert de Fransche revolutie werden 
toegepast, en tegen de methoden, welke men aanwendde. 

De aard van de reactie doet zulks reeds daardoor vermoeden, dat 
zij zich stelt tegen het individualisme, dat onder den invloed der 
moderne wijsbegeerte, wier vader Spinoza is, door het liberalisme 
vooral sterk werd bevorderd en tot de consequenties leidde, die het 
oeconomisch proces maakten tot een klassenstrijd, welke onder leiding 
van de Westersche democratie zelfs een internationaal karakter na
streeft. 

Met name het Fascisme, dat in Italië de leiding nam, is zich be
wust tegen het individualisme te strijden en een staatkunde te volgen, 
die tegelijkertijd met het individualisme ook den materialistischen 
grondslag, waarop het is gekweekt en gevoed, bedoelt te verwerpen 
en aan de staatkunde een nieuwe en wel moreele basis te verschaffen. 

Desniettemin zal men niet kunnen ontkennen, dat de Italiaansche 
reactie tegen den liberalistischen staat en den democratischen klassen
strijd in eerste instantie aanleiding nam in de Italiaansche wan
toestanden en derhalve zeer practisch van aard is. Dit verklaart te 
meer, hoe de Fascistische partij zoovele revolutionaire elementen in 
zich kon opnemen. Zelfs de leider Mussolini kwam uit de sociaal-
A. St. 3-m. IV 12 
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democratische kringen voort en was voorheen ook daar een leidsman 
van invloed en beteekenis. 

Het Fascisme is dientengevolge typisch Italiaansch en wat het in 
meer algemeen en zin zal beteekenen voor de staatkundige ontwikke
ling in de toekomst ook buiten Italië, zal grootendeels worden bepaald 
door de algemeene principiën, die als beginselen van Staatsleer mogen 
worden gewaardeerd en die niet alleen voor Italië kunnen gelden, maar 
leiding geven aan de reactie tegen de staatkundige beginselen der 
laatste eeuw in het algemeen. 

Daar is in het Fascisme ongetwijfeld een element van critiek, waar
aan zulk een algemeene waarde niet kan worden ontzegd. Er is een 
spontaneïteit in heel de Fascistische beweging, een kloek breken met 
wat de publieke opinie aangaande de maatschappelijke en staatkundige 
gedragslijn beheerschte en in vele kringen nog beheerscht, een positie 
nemen zoo zelfstandig en geestdriftig, waardoor duidelijk wordt, dat 
het een inderdaad dieper wortelende geestelijke strooming volgt, 
welke zich vroeger of later meer bepaald als staatsleer zal laten con
cipieeren. 

Van een eigenlijke staatstheorie kan echter ook thans nog slechts 
in groote trekken worden gesproken. Men kan niet veel meer doen, 
dan de grondgedachten bepalen. Maar dit is genoeg om te beoor
deel en _ in hoeverre die voor een meer algemeene ontwikkeling zullen 
vatbaar zijn en ook elders naar den eigen aard der volkeren toepassing 
zullen kunnen erlangen. 

Die beginselen kunnen reeds worden aangetroffen in de geschriften 
der Nationalisten, die reeds vóór den grooten wereldoorlog in Italië 
den volksgeest zochten te winnen en inderdaad het fundament hebben 
gelegd voor de ontwikkeling van het Fascisme. Wat de Nationalisten 
hebben gepredikt, hebben de Fascisten in de practijk nagestreefd onder 
de krachtige leiding van Mussolini, die den toestand van Italië blijkt 
begrepen te hebben. 

De onmacht der democratische meerderheid, welke men in het parle
ment zag binnenkomen, om te regeeren, heeft voorts in de practijk den 
weg gebaand voor de zegevierende zwarthemden. 

Om de principiën van de Nationalisten eenigszins te leeren kennen, ~' 

volgen wij Enrico Corradini, wiens artikelen en redevoeringen voor 
een deel werden verzameld in zijn boekje: "Il nazionalismo italiano", 
Milano 1914. 
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2. Beginselen van het Nationalisme. 
a. Het leven is collectief van nature. 

183 

Het voornaamste beginsel van het Nationalisme is zijn bestrijding 
van het individualisme, dus zijn beginsel in negatieven zin, wat het 
niet wil; de positie van de nationale eenheid als in de realiteit grootst 
mogelijke gemeenschap, geeft zijn beginsel in positieven zin. 

Het wil zijn conceptie bouwen op de wetenschap, dat het leven van 
nature collectief is 1). 

Terecht erkent dus de Nationalist een macht, welke boven de enke
lingen uitgaat als de associeerende en gemeenschap vormende macht 
en erkent niet de individualistische stelling als zoude een natie een 
somma van enkelingen zijn. 

Integendeel de natie is een collectieve eenheid als zoodanig, een 
hoogere eenheid, een gemeenschap te midden van anderen. Een natie 
is geboren, gelijk het woord natie ook uitdrukt. Een natie heeft een 
geheel eigen karakter, wijl zij geboren werd onder geheel eigenaardige 
omstandigheden van geografische, klimatologische, ethnologische, poli
tieke en cultureele natuur. 

Daarom acht de Nationalist, dat hij van de nationale gemeenschap 
moet uitgaan. Deze mag niet intern worden verdeeld, zooals de klassen
strijd dat doet, maar heeft zich in haar nationale individualiteit te 
handhaven te midden der natiën en de nationale welvaart te bevorderen 
door haar politiek te richten op wat buiten de natie is en geschiedt. 

b. Protest tegen het socialisme en internationalisme. 
Het ligt dus voor de hand, dat het Nationalisme vijandig staat tegen

over het socialistisch collectivisme. Niet alleen verwerpt het dit collec
tivisme in zijn internen strijd, wijl het een deel des volks vergadert 
tegen een ander deel, een somma van individuen zet tegen een somma 
van anderen, maar het Nationalisme teekent ook protest aan tegen de 
internationale gedachte van de sociaal-democratie en tegen het inter
nationalisme van onzen tij d in het algemeen. 

Het heeft geen geloof in een dergelijk internationalistisch drijven, 
verwacht daarvan niets voor de verwezenlijking van het ideaal van de 
volkerengemeenschap, wijl de individualiteit der natiën daarbij wordt 
gebroken of over het hoofd gezien. 

Zooals het aan een überindividueele macht gelooft ten aanzien van 
de nationale gemeenschap, gelooft het ook aan een übernationale 

-------
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leiding der volkeren. De internationale ontwikkeling zal het best worden 
gediend, indien de natiën haar eigen zelfstandigheid bewaren, den 
internationalen strijd aanvaarden en haar eigen roeping vervullen 2). 

c. Standpunt omtrent den oorlog. 
Het Nationalisme aanvaardt dus den strijd als een kwaad ten goede, 

ook den oorlog. Het ziet twee krachten werkzaam in het levensproces. 
Een kracht van associatie en een kracht van den strijd 3). En het erkent, 
dat de strijd voor een groot deel heeft bijgedragen tot de ontwikkeling 
der natiën, en zelfs, dat andere natiën door haar oorlogen, invallen 
en plunderingen tot de kracht en het welzijn eener natie soms meer 
hebben bijgedragen dan deze zelf 4). 

H~t verkiest daarom den strijd naar buiten boven den binnenland
schen krijg en bepleit daarom den inwendigen vrede door uitwendigen 
oorlog 5). Het wil den individualistischen geest opleiden tot zoodanig 
anti-individualisme, dat de nationale gemeenschap boven de individu
eele belangen wordt verheven. Voor den drang van het egoïsme wil 
het den geest van offervaardigheid tot heerschappij brengen. 

Het Nationalisme predikt het offer voor het nationaal belang, des
noods het offer om het leven te plengen op het altaar van den oorlog, 
opdat de toekomstige grootheid der natie daaruit voortkome 6). 

d. Imperialisme. 
Het Nationalisme komt openlijk uit voor zijn imperialistischen 

geest 7). Zonder tegenspraak kan het vrij beweren, dat de geheele 
wereld imperialistisch is. Dat is volkomen waar en terecht. Ook de 
klassenstrijd beoogt het imperialisme van zijn klasse. 

De Nationalist wil het imperialisme van zijn natie: groot Italië. 
Daarin is hij de consequente tegenstander van den individualist en 
bestrijder van een internationalisme, dat hij als "ciarlataneria" 8) en 
dwaze illusie van den geest dezer eeuw verwerpt. 

Het behoeft niet gezegd, dat de oorlog hem een middel is om het 
imperium te vestigen en dat de Nationalist het pacifisme van onze 
dagen evenzeer veracht als het internationalisme. 

e. Nationale opvoeding. 
Geven wij ons rekenschap van deze nationalistische conceptie, dan 

ligt het welhaast voor de hand, dat het bedoelde stelsel niet kan na-
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laten in zijn werkprogram een paedagogische strekking neer te leggen. 
De natie moet worden opgevoed in de begrippen van het stelsel. 

Iedere staatsburger als lid van de natie zal doordrongen moeten worden 
van den vasten wil om zijn deel bij te dragen tot het welslagen van het 
voorgestelde doel: Groot Italië en zijn imperium 9). 

Dat beduidt, dat iedere Italiaan niet alleen goed patriot is, maar 
bereid om zijn individueele belangen te offeren aan het geheel om 
in den welstand der natie ook zijn welstand te vinden. 

Dat beduidt verder, dat hij afstand doet van de revolutionaire princi
piën, die geleid hebben tot de Westersche democratie, dat hij breekt 
met de valsche leuze der gelijkheid van allen. Het leven is gebouwd 
op de verscheidenheid. Geen leer van volkssouvereiniteit, maar van de 
souvereine natie. 

Tot op zekere hoogte is dat omkeering van de gezagsverhoudingen, 
welke de democratie leeraart, afstand doen van het gezag en onder
werping aan een hooger, tot op zekere hoogte ook afstand doen van 
zijn eigen zaken te richten en daaraan de landspolitiek ondergeschikt 
te maken. 

Het volk moet derhalve gewend worden aan tucht en discipline 10). 

f. Ophooger plan. 
De eisch door het nationalisme gesteld heeft noodzakelijk tenge

volge een wijziging in levens richting en levensbeschouwing. 
De strijd tegen het individualisme toch beteekent strijd tegen den 

materialistischen geest, waarin het individualisme is gekweekt en waar
door het wordt gevoed. 

De mensch is individualist in het materieele, omdat hij het is op 
het terrein der oeconomie. Het gaat in den klassenstrijd eenvoudig om 
meer geld, meer comfort, meer, genot. 

De sociale gevoelens ontspringen inderdaad uit hoogeren drang, 
vragen veronachtzaming van materieele eischen, zelfs van materieele 
nooddruft. 

Daarom heeft Corradini gelijk als hij in het leven onderscheidt een 
kracht van associatie en een kracht van strijd. Feitelijk is dit gelegen 
in den strijd tusschen individualisme en waarachtig socialisme, tusschen 
den eisch van het oogenblik en het offer voor een hooger doel. 

Het is de fout van het sociaal collectivisme, dat het de individuen 
vergadert tot bevrediging van het individueel egoïsme door massalen 
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dwang met voorbijgang van de hoogere motieven des levens. Daarin 
is een miskenning van de ware sociale beginselen en de waarde des 
levens sub specie aeternitatis. 

Het behoeft daarom geen verwondering te wekken, dat het nationa
lisme naar een macht grijpt, die boven de enkelingen uitgaat. Het 
nationalisme wil waarlijk socialisme zijn door zich op een moreel en 
grondslag te beroepen. Het kondigt zich aan als moraal en beroept 
zich op de persoonlijke verantwoordelijkheid van een iegelijk jegens 
God 11). 

Derhalve wil het nationalisme een staatkunde op de basis van mo
reele beginselen en moet overeenkomstig de innerlijke logica dienten
gevolge uitkomen bij den eigenlijken grondslag der gemeenschap en 
der staatkunde: de religie. 

Het is niet mogelijk een zedelijke levensbeschouwing te bouwen 
zonder appèl op de hoogste Autoriteit des zedelijken levens, n.l. God. 
Corradini bewijst dit zeer duidelijk door zijn beroep op ieders persoon
lijke verantwoordelijkheid jegens God en hoewel zijn nationalisme 
geenszins van meet af op dezen hechten grondslag is opgetrokken, is 
het niet zonder groote beteekenis, dat hij de innerlijke consequentie 
gevoelt en in dit opzicht nadert tot een radicale omzetting van de 
moderne staatkunde en tot den wortel van het gemeenschappelijk leven 
neigt weer te keeren. 

Hij blijkt er zich dan ook van bewust te zijn, dat hij een spiritueele 
levensbeschouwing zoekt instede van de materialistische, welke hij 
tracht te ontvluchten. 

3. Nadere beschouwing. 
Wanneer wij dit overzicht van de b~ginselen van het nationalisme 

nader beschouwen, kan het ons niet ontgaan, dat hier een frissche 
geest ontwaakt. Daar steekt in deze beschouwingen een aantrekkelijk 
realisme, dat den moed heeft in koene nuchterheid den draak te steken 
met de publieke opinie, welke voor het misleidend idealisme van onzen 
tij d werd gewonnen. 

Het durft onomwonden de Westersche democratie veroordeelen en 
spot met een internationale gedachte, die het oeconomisch proces in 
de war stuurt. Het lacht om een leuze van solidariteit, die het egoïsme 
dient en de natiën verdeelt. Het heeft den moed om tegenover een 
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ontwrichtend en revolutionair pacifisme het "para belIum" te prediken 
op grond van de realiteit des levens, om tegenover den strijd in de 
natie den oorlog naar buiten te verdedigen. Liever weg met den inner
lijken oorlog van de klassen, die de natie verzwakt, en vrede van binnen 
door den ingespannen strijd tegen de vijanden buiten. 

Het moge ouderwetsch klinken, den indruk maken van repristinatie, 
een terugkeer tot het nationaal individualisme, dat in den reformato
rischen strijd zoo sterk ging spreken, het zij zoo, doch dat beteekent 
nog niet, dat het niet meer in overeenstemming is met de natuur van 
het leven dan het verworpen idealisme. 

Bovendien bedenke men, dat het nationalisme ontstond als reactie 
tegen de toestanden, welke in Italië werden gevonden onder den in
vloed van de beginselen, die het verwerpt. Het is geen theorie van 
de studeerkamer, maar een practische houding, een nuchter verzet tegen 
de moderne democratie en den klassenstrijd, een roep om te breken 
met een materialisme, dat het leven schromelijk arm maakt. 

Het nationalisme wil zijn een werkelijk socialisme, een nationale 
moraal, en het middel om den welstand van allen te verhoogen door 
dien van de natie tot bloei te brengen. Het doet een aanval op het 
front van het moderne individualisme en oefent een treffende critiek uit 
op het liberalisme en zijn onheilvolle gevolgen. 

In dit alles is het nationalisme niet specifiek Italiaansch te heeten, 
maar heeft het recht op de belangstelling van allen, die met den 
hedendaagschen gang der dingen geen vrede kunnen hebben en de 
gevaren zien van het te lang gevolgde systeem. 

Met name de klassenstrijd, die mede een groot aandeel heeft in de 
oeconomische crisis van onzen tijd en tegenover de arbeidersbeweging 
de kapitaalkrachtige ondernemers evenzeer tot een klassenstrijd heeft 
genoopt, is een gevaar voor den nationalen welstand der volkeren, 
reeds daardoor, dat deze bij den innerlijken strijd der klassen geen 
genoegzame gemeenschap vormende kracht kan ontwikkelen. 

Nationale gevoelens worden stelselmatig onderdrukt en uitgewischt 
en zoo mogelijk vervangen door een cosmopolitisme van de slechtste 
soort. Er is zelfs iets wreeds in dezen strijd, dat opzettelijk naar ver
andering en revolutie staat en het waarlijk sociale, dat de geslachten 
en de natiën heeft gedragen, met geweld dreigt te ontwrichten. 

De klassenstrijd lijdt inderdaad aan de doodelijke kwaal van de 
innerlijke leugen, die aan zijn beginsel eigen is. Hij berust op de revo-
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lutionaire stelling van de gelijkheid van allen. Deze innerlijke tegen
strijdigheid heeft het nationalisme terecht ingezien, als het opmerkt, 
dat er ook in de klasse der z.g. arbeiders niet één kla~se is, maar een 
veelheid van klassen. Daarom is ook de tegenstelling arbeid en kapita
lisme reeds niet juist, wijl in de verschillende lagen der z.g. arbeidende 
of niet-kapitalistische klasse wel degelijk een betrekkelijke gradatie is, 
die binnen een juistere beoordeeling van het kapitaal, kapitalistisch is. 

Daar is een gradatie in levensbehoeften en in de bevrediging daar
van, die op zichzelf reeds in strijd is met de idee der gelijkheid. 

Deze innerlijke gradatie is voor een belangrijk deel gevolg van 
individueele verscheidenheid in talent en bekwaamheid. Tot op zekere 
hoogte is dan ook de meerdere levensbehoefte van den individueel 
meer begaafde gewettigd en heeft deze meerder recht op vervulling 
daarvan en zal dit in het algemeen ook verkrijgen. 

Deze innerlijke gradatie van het talent wijst voorts niet op gelijk
heid, maar op hiërarchie, dus gradatie in maatschappelijke beteekenis 
en om de maatschappelijke roeping te kunnen vervullen op een hooge
ren levensstandaard. Deze hiërarchie door de realiteit van het leven 
gegeven kan daarom nimmer worden ontkend ten behoeve van de 
gelijkheid, zonder groote schade te doen aan het productie-proces en 
de verhoudingen, welke dat eischt. 

Het leven laat zich bovendien niet straffeloos verkrachten. Een in
dividualisme op grond van gelijkheid is daarom zelfs theoretisch ver
oordeeld, omdat het kenmerk van den enkeling juist is, dat hij niet 
gelijk is aan een anderen en slechts tot op zekere hoogte dezelfde 
levensnooden heeft. 

a. Kapitaal en klassenstrijd. 
Dezelfde miskenning van het talent treft ook de beschouwing van 

het kapitaal, welke de klassenstrijders dreef om een werkelijk kapita
listisch stelsel in het productie-proces te bevorderen, instede het te 
overwinnen. Indien naar de conceptie van Tuttle b.v. kapitaal is 
surplus boven het noodige, dan is dat surplus als zoodanig waarde
loos 12). Iemand heeft individueel niets aan een surplus boven het 
noodige. Dat surplus heeft alleen waarde voor hem, die het noodig 
heeft tot vervulling van zijn behoeften. Is er dus zulk een surplus in 
absoluten zin, dus een totaal overschot bij voldoening van alle be
hoeften, dan is het waardeloos. Een surplus heeft alleen waarde bij 
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ongelijke vervulling van behoeften, zood at het hier is, maar elders 
wordt gevraagd. 

Het surplus heeft derhalve de waarde van zijn tegendeel, gelijk be
hoefte slechts kan worden vervuld als er surplus is. Verscheidenheid 
van behoeften eischt tot bevrediging verscheidenheid van surplus. Ge
geven dat die verscheidenheid van behoeften er is en voortdurend zal 
zijn, zoolang de wereld bevolkt is door de menschheid, zal dus ook 
de verscheidenheid van het surplus gewenscht zijn en wordt het 
menschelijk talent gedreven om het surplus in zijn verscheidenheid te 
onderhouden en te distribueeren. 

Deze taak kan echter uit den aard slechts geschieden bij voorschot, 
dus bij een surplus uit het verleden, omdat de behoeften dagelijks 
dringen en voor het meest noodige niet kunnen wachten. 

De cultuurwereld leeft derhalve uit het gewonnen surplus van eer
tij ds, uit de erfenis van het voorgeslacht, om voor de toekomst een 
surplus te onderhouden. Het kapitaal of surplus heeft dan ook een 
sociale functie van den eersten rang. Opvoering van de levensbehoeften 
op den voet van gelijkheid put het surplus uit en is doodelijk voor de 
toekomst. Het is niet sociaal maar anti-sociaal. 

b. De bron van het surplus. 
Waar is de bron van het surplus? In den schoot der aarde en de 

krachten, welke in de schepping worden onderhouden. Die bron is 
ongetwijfeld toereikend om de menschheid aan haar bestemming te 
brengen naar den maatstaf van zijn behoeften en naar de orde des 
levens. 

Die bron echter alleen levert geen surplus aan den cultuurmensch 
en zelfs slechts ten deele aan hem, die als een kind der natuur leeft. 
De groote taak, de universeele taak van ons geslacht is juist daarin 
gelegen, dat de mensch zijn talenten en krachten aan die bron van 
levensonderhouding wijdt, om het surplus te vinden, dat hem voor
ziening geven zal. 

In dit proces nu neemt het talent de leiding en doet een beroep op 
den arbeid om zijn sociale taak te vervull~n. Wanneer de arbeid zich 
paart aan het talent, worden de schatten voortgebracht, waaruit de 
menschheid leeft en in zijn nooden voorziet. Kapitaal is een gecompli
ceerde grootheid van levensbetrekkingen, niet een stuk land, een hoop 
goud of een brandkast met effecten, maar een stuk leven en levens-
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vrucht. Het levensproces in al zijn gekende en ongekende relatiën, is 
het kapitaal der menschheid. 

Welke gestalte en vorm het surplus zal aannemen, is binnen de 
perken van het menschelijk vermogen aan zijn vernuft, waarmede hij 
de productie en haar distributie leidt. Daarom kan hij het ook zoo doen, 
dat hij het kapitaal in zijn sociale bestemming aantast door omkeering 
van de levensorde en haar relatiën. 

Dit is de fout van het individualisme en van den klassenstrijd op 
de basis van de gelijkheid van allen als deelgerechtigden aan het 
surplus der wereld. De eerste fout is zijn waan om souverein te zijn, 
waardoor de mensch zich den eigendom toeschreef v:an de aarde en 
van de talenten der menschheid. De tweede, dat hij zich de vrijheid 
toekent daarvan individueel te veroveren, wat hij begeert. De derde, 
dat hij in zijn medemensch een vijand ziet, welken hij moet onschadelijk 
maken. 

Op deze wijze arbeiden zoowel de arbeiders als de kapitalisten aan 
de likwidatie van een maatschappij, waarin zij de erfenis van het 
voorgeslacht hebben verteerd en hun kinderen niets nalaten dan een 
surplus van nooden en teleurstellingen, welke het offer zullen eischen, 
dat zij zelf niet hebben gebracht. 

c. Sociale bestemming. 
Waar socialisme zal aanvangen met een ander kapitaalbegrip dan 

dat van hem, die slechts ziet op het vermogen, dat iemand heeft en 
dat naar zijn oordeel hem niet toekomt. Boven merkten wij reeds op, 
dat kapitaal een gecompliceerde grootheid, een levensproces is, dat 
zelfs niet begrensd wordt door de som van geldelijke vermogens en 
bezittingen. 

Kapitaal is zoozeer een levensproces, dat een sociaal gevoelend 
mensch niet in de eerste plaats heeft te vragen, of hij van het wereld
kapitaal wel zijn hem toekomend deel heeft, maar of hij aan het wereld
kapitaal wel genoegzaam toebrengt door het juist beheer van zijn 
individueel surplus, van zijn talenten en gaven, van zijn arbeid. 

Het geldt toch het productieproces, waaruit de menschheid leeft en 
door middel waarvan zij haar bestemming bereikt. Die bestemming 
der menschheid doet geheel dat proces in geestelijk licht verschijnen 
en den arbeid en het gebruik harer gaven en talenten in zedelijk licht, 
zoodat de ware arbeidsvreugde haar bron en oorzaak niet vindt in 
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datgene, wat men uit het kapitaal der menschheid persoonlijk in be
heer heeft, maar in den arbeid en het beheer zelf, wijl deze dienstbaar 
zijn aan de vervulling van des menschen roeping en bestemming. 

Het kapitaal mag derhalve niet worden aangezien met een individua
listisch oog, niet wat iemand daarvan heeft of niet heeft, maar waartoe 
het is gezet. Het kapitaal is in wording en wezen een sociale kracht, 
en moet als zoo danig worden beschouwd. 

Terecht wordt dus een strijd als die der klassen door het nationalisme 
veroordeeld, wijl de strijdende partijen over en weer door egoïstische 
motieven worden gedreven; die slechts bedoelen het persoonlijk bezit 
te vermeerderen. Hierin is een oorzaak van groote ongerechtigheid en 
teleurstelling, wijl het neerkomt op berooving van de sociale kracht en 
zedelijke ontwrichting van de saamleving ten gevolge heeft. 

Niemand neme hieruit de conclusie, dat men dus rijk zijnde den 
arme mag berooven, omdat hij arm is, evenmin als wij zouden goed
keuren, dat men naar de gewoonte der middeleeuwsche roofridders 
den rijke zou bestelen, omdat hij rijk is. Stelen is een onzedelijk 
bedrijf. 

Het is echter begrijpelijk, dat men een meer sociale inrichting der 
saamleving nastrevende, gelijk het nationalisme dit doet, ook tot een 
maatschappelijke conceptie van het kapitaal wil komen. En al geeft 
het nationalisme daaromtrent geen doctrine, duidelijk is, dat het in 
zijn consequentie zoo is, dat men alle enkelingen oproept tot den 
strijd om het nationale kapitaal, in de diepere beteekenis, welke wij 
daaraan hechten, te verdedigen en productief te maken. Groot Italië 
zal worden gekend, indien men de hulpbronnen des hnds en de 
krachten der natie eenparig organiseert voor het groote doel. 

Het komt neer op het juiste beheer van de sociale kapitaalbronnen 
en de kapitaalkracht der natie. Begrijpelijk is ook, dat Corradini de 
sociale eenheid zoekt in de nationale. Dat is een gekende en grijpbare 
grootheid. Italië, geografisch en ethnologisch, zooals het daar ligt, 
met zijn volk en zijn hostorie, met zijn positie aan de zee en temidden 
der omringende natiën. 

De nationalist bedoelt een nationale welvaartspolitiek op den bodem 
van de erkenning van de nationale hulpbronnen en alle zedelijke en 
geestelijke volkskracht. 

Ook uit dit standpunt is het duidelijk, dat het wars is van een 
meergenoemd internationalisme en de internationale regeling wil af-

---------------------------------------
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hankelijk maken van de onderlinge betrekkingen der natiën, die dan 
haar nationale kracht wel of niet wel blijken te beheeren. 

Het nationalisme kan in dit opzicht het juiste midden gekozen hebben 
te midden van de verwarring in de verhoudingen, welke het individua
lisme en internationalisme, dat er uit geboren werd, in de kapitaal
vormende kracht der geheele wereld heeft veroorzaakt. 

Indien men het nationaal kapitaalfonds in den zin als boven 
omschreven wel gaat beheeren, kan ook het onderling overleg der 
natiën de internationale vraagstukken met hoop op meer resultaat 
behartigen. 

In dit licht gezien verdient het nationalisme aanbeveling en op de 
aangegeven gronden kan men een poging om den klassenstrij d op te 
heffen .slechts toejuichen. 

d. Steun in moreele beginselen. 
De consequentie van de nationalistische gedachte bracht voorts 

mede, dat men steun moest zoeken in een moreelen band. Het bleek 
reeds in de voorafgaande beschouwing, dat dit saamhangt met het 
feit, dat een waarlijk sociaal beginsel de nationalistische gedachte 
draagt. 

Men komt in een andere dimensie van het leven, als men instede 
van hebzucht offervaardigheid zoekt te kweeken ter wille der gemeen
schap. De sociaal-democratie spreekt veel van de gemeenschap, doch 
bij haar is die gemeenschap een zondebok voor alle kwalen en ge
breken, die men meent te kunnen wraken. 

Het nationalisme stelt zich een gemeenschap voor als een eenheid 
van hoogere orde, een lichaam, dat een gemeenschappelijke taak heeft, 
een volksroeping, waaraan allen schuldig zijn mede te arbeiden. De 
gemeenschap gaat boven het individu uit en voert de enkelingen binnen 
in die hoogere levensconceptie, welke ieder stelt voor een verant
woordelijke taak en schuldig om daaromtrent verantwoording te doen 
aan den hoogsten Rechter. 

Ook dit beginsel is waardig, dat men het ter harte neemt om de 
waarheid, die er in schuilt, en als een zeer juiste critiek op het materi
alisme van onzen tij d. 

Het zedelijk beginsel dient in de staatkunde wederom tot volle 
kracht te worden gebracht en dit zal geschieden, wanneer men, even
zeer consequent in den zedelijken gedachtengang, wederkeert tot de 
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Bron van alle souvereiniteit en ook in het sociale en staatkundige 
God erkent. 

Het nationalisme kwam daartoe als consequentie, men behoort 
echter daarvan uit te gaan als beginsel en waarborg voor het recht en 
de handhaving daarvan, waarborg ook tegen tyrannie en revolutionaire 
dictatuur. 

e. Conclusie. 
De nationalistische gedachte heeft dus voor geheel onzen tijd be

teekenis, daar het een gewaardeerde critiek oefent op de toestanden, 
die uit de revolutionaire politiek voortkwamen en heeft recht op de 
algemeene belangstelling. 

Navolging van het Italiaansche systeem is hiermede geenszins aan
geprezen, doch wij willen het fascisme nader beschouwen om te onder
zoeken, hoe men de nationale gedachte daar heeft uitgewerkt en in 
toepassing tracht te brengen. 

4. Het Fascisme. 
Het dringt tot groote voorzichtigheid en bescheidenheid, indien men 

weet, dat een man als Prof. Alfredo Rocco, die de beweging van het 
Fascisme heeft zien groeien tot een macht in den staat, daarbij per
soonlijk betrokken was en Minister van Justitie en Eeredienst werd in 
het fascistische regime, zich niet bevoegd acht om een definitief oor
deel over het Fascisme uit te spreken 13). 

Op zichzelf is dit een bewijs voor het spontane dier beweging en 
ook voor het feit, dat een eigenlijke doctrine, een objectieve voorstel
l;ng, door het Fascisme zelf nog niet is geleverd. Die indruk wordt 
trO:lwens bevestigd door alles wat men van Italiaansche hand daarom
trent leest. Het tintelt van geestdrift, doch bepaalt zich ten slotte tot 
een scherpe critiek op het liberale systeem en de Westersche democratie 
en geeft overvloedig uiting aan het vertrouwen in de toekomst van 
Italië en in den Duce. 

Intusschen zal de Fascist met hart en ziel ook niet de meest ge
schikte persoon zijn om een onpartijdige en objectieve waardeering 
te geven van deze nieuwe staatkundige ontwikkeling. Hij is echter 
daarom een des te geschikter object voor anderen om zich bij zijn 
inlichtingen een oordeel te vormen. Uit den Fascist kan men wellicht 
den geest van het Fascisme leeren kennen. , 

--~---------------~ 
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a. Bestaat er een. staatstheorie van het Fascisme? Heeft het Fas
cistische staatsbegrip ook een ideëelen inhoud? 

Rocco geeft toe, dat het Fascisme voor alles actie en sentiment is 14). 
Dit is ongetwijfeld van groote beteekenis. Niet het werk van den 
denker, die roemloos en onbegrepen of veracht temidden van zijn tijd
genooten stierf, maar wiens werken na zijn dood school maakten, doch 
levende actie in den boezem der natie, dringende naar uiting en ge
stalte, onderscheidt voor een goed deel het Fascisme van de idealis
tische overheersching van den modernen geest. Daarin schuilt een be
lofte, doch zal deze kracht iets uitwerken, zoo moet zij zich bewust 
worden van haar doel en tot een rationeele gestalte worden, welke 
zich in de werkelijkheid zoekt te verwezenlijken. Het Fascisme zal 
. een doctrine hebben te brengen. 

Alleen als theorie zal het objectieve waarde verkrijgen ook voor 
de wereld buiten Italië 15). Ook dit geeft Rocco toe en hij beweert 
tevens, dat het Fascisme een ideëelen inhoud heeft. Wij willen van 
hem gaarne vernemen, wat hij daarvoor houdt. 

Hij vangt aan met een historisch betoog over den gemeenschappe
lijken oorsprong van de moderne politieke stelsels: van het Liberalisme 
tot het Socialisme. 

Hij zoekt dien oorsprong in de beginselen van de Hervorming en 
ontwikkeld door de propagandisten van het natuurrecht in de 17e en 
18e eeuw. Zij zouden hun neerslag gevonden hebben in de instellingen 
en gewoonten der Engelsche, Amerikaansche en Fransche revoluties. 
Vervolgens bepaalden zij de soCiale en staatkundige theoriën van de 
1ge en 20e eeuw. 

Geheel deze ontwikkelingslijn van Lonquet, Buchanan en Althusius 
tot Karl Marx, Wilson en Lenin, noemt hij mechanisch of atomistisch. 

Hierop volgt een betoog over deze opvatting en een critiek op het 
individualisme en deze is in hoofdzaak juist. De overeenkomst met 
het nationalisme spreekt voor zichzelf op dit punt en het kan overbodig 
zijn om nogmaals bij deze kwestie stil te staan. Van zelf komt Rocco 
dan tot de liberale staatsleer, de volkssouvereiniteit en de beschouwing 
van den staat, die wij kennen en verwerpen. 

Het liberale stelsel moge geschokt zijn door de consequenties, waar
voor het zelf bleef staan, zijn machtige heerschappij in de vorige eeuw 
bewijst op zichzelf, dat de liberale geest aansluiting vond in den 
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volksgeest en wij durven niet aannemen, dat de liberaal in de enke
lingen is verstorven. De grondstelling van het liberalisme, dat het 
subjectieve recht van den een slechts beperkt wordt door het subjec
tieve recht van den ander, terwijl het geheel moet worden beheerscht 
door de algemeene wet der vrijheid, is ondanks haar innerlijke tegen
strijdigheid en misschien zelfs dank zij die tegenstrijdigheid een wel
kome these voor velen, die zich zelfs onder liberalen niet zouden willen 
gerekend zien. 

In de dingen van allen dag wil de mensch naar zulk een principe 
gaarne wandelen, ieder is vrij, alleen men moet elkander het leven niet 
al te zeer bemoeilijken, zoo men nochtans zijn eigen begeerten zooveel 
mogelijk vervuld kan zien. 

Zoo weinig mogelijk offeren van zijn persoonlijke vrijheid en daartoe 
ook de machthebbers, die de algemeene vrijheid hebben te beschermen, 
binnen zekere grenzen houden, opdat zij niet al te zeer de individueele 
vrijheid zouden beperken is een stelsel, dat er bij den mensch practisch 
wel in wil. 

De tegenstelling in de onderstelde algemeene vrijheid en individu
eele vrijheid, moest natuurlijk worden gevoeld, zoodra de diepere 
levensbeginselen hun eisch gingen stellen, die met de gewaande alge
meene vrijheid op gespannen voet bleken te staan. Men denke ten 
onzent aan de opkomst van de antirevolutionaire partij. 

De historie toont aan, dat het zwakkere deel der natie niet in staat 
was zoodanig gebruik van zijn individueele rechten te maken, dat het 
tot welvaart kwam, terwijl het liberale stelsel bleek niet in staat te zijn 
daaraan zoodanige bestemming te geven als noodig was. 

De beter gesitueerde echter toonde zich in het algemeen content 
met het systeem en het is juist die beter gesitueerde, die het liberale 
stelsel nog altoos welgezind is. De kleine luyden echter gevoelden, 
dat het zoo niet kon en niet mocht. In ons land gingen zij in twee scherp 
gescheiden en elkander tegengestelde groepen uiteen. Zij, die door de 
kracht des geloofs werden gedreven, vergaderden zich om de leids
lieden, die hun op Gods ordinantiën wezen, tot de antirevolutionaire 
partij om het revolutionair systeem ten gronde te richten. Zij, die 
geen andere macht hadden dan het getal en gedreven werden door 
de zucht naar een beter en ruimer bestaan, vormden de sociaal
democratische partij, welke zich om de beginselen minder bekommerde, 
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doch wier doel het was de zorg van den staat voor de individuen naar 
liberaal princiep, voor zich zelf af te dwingen. 

Zoo werden de liberale bewindhebbers allengs verdreven uit het 
regeerkasteel door de kleine luyden, zonder dat nochtans de liberale 
structuur van den staat noemenswaard werd gerestaureerd naar den 
eisch eener gezonde staatkunde. 

Rocco merkt ook op, dat de liberale staat de zwakkeren in den 
steek liet en oordeelt' slechts, dat de negatieve taak, welke hij zich 
had opgelegd, n.l. de "verdediger der vrijheid" te zijn te beperkt was. 
Hij stelt daarbij een positieve taak: De staat moet den materieelen, 
intellectueelen en moreelen toestand van de massa verbeteren, moet 
werk vinden voor de werkloozen, moet voor de gezondheid en hygiëne 
waken. 

Voorts wijst hij er op, dat de staat, die voor allen bestaat, ook door 
allen moet bestuurd worden en niet door enkelen, zooals in het liberale 
systeem. Hij wil hiermede zeggen, dat de grondgedachte omtrent den 
staat consequent tot de democratie moest leiden, die geen vrede kan 
hebben met het liberalistische controle-recht der enkelingen 17). 

De staatkundige ontwikkeling heeft dit trouwens duidelijk aan
getoond. 

De klassenstrijd brak los en even consequent moest uit de staats
idee volgen, dat ook de eigendom aan allen toekwam en dat de ver
deeling der productie behoorde aan de arbeiders. Zoo liep de lijn van 
Liberalisme over Democratie en Socialisme naar het Bolsjewisme 18). 

In enkele bladzijden geeft Rocco de hoofdlijnen aan, die wij in nog 
korter bestek weergaven en inderdaad is de theorie der revolutie heel 
eenvoudig en voor het egoïsme aantrekkelijk. Er is geen verlichting 
toe noodig om te beweren, dat de staat voor alle dingen moet zorgen, 
dat hij door allen moet geregeerd worden, dat de productie is voor 
de arbeiders, dat alle eigendom gemeenschappelijk eigendom van de 
arbeiders is. Er is zelfs scherpzinnigheid voor noodig, om zulk een 
bruut redeneeren in een zoodanig kleed te hullen, waardoor het 
egoïstisch beginsel eenigermate wordt verholen, gezwegen nog van 
de geheel eenzijdige en met den aard van het geheele productie-proces 
strijdende beschouwing omtrent en de waardeering van den arbeid, 
welke men huldigt. 

Zulk een natuurrecht doet de natuur zelf onrecht aan en het is geen 
wonder, dat zij, die uit de Schriftuurlijke beginselen leven, ook al 
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behooren zij tot de "kleine luyden", afkeerig zijn van zulk een be
schouwing der dingen. 

De Fascistische beschouwing gaat inderdaad dieper. Zij heeft een 
open oog voor de sociale natuur van den mensch. Op het voetspoor 
van Aristoteles ziet zij den mensch als een Zcoó" 1ToltUlCÓ", een wezen, 
dat uit zijn aard een gemeenschap vormt en in de gemeenschap leeft. 

Zij erkent de eenheid van het menschelijk geslacht, maar in zijn 
geheel slechts als een biologische. De sociale gemeenschap is naar 
die beschouwing kleiner, een stam, een volk, een natie, een rijk, en 
deze gemeenschappen hebben vanzelfsprekend ook een biologischen 
inhoud 19). 

Het Fascisme ziet derhalve afgeronde organische grootheden in het 
menschelijk geslacht. Wij zien dat het ook in deze beschouwing aan 
het nationalisme nauw verwant is. 

Voorts beschouwt het Fascisme den mensch niet als slechts een vorm 
van materie, met enkel materieele' belangen, maar wijst op zijn geeste
lijk wezen en geestelijke openbaring: taal, cultuur, religie, traditie, 
het gevoelsleven 20). Deze zijn van niet minder belang dan de mate ri
eele: oeconomie, levensvoorwaarden, grondgebied, en het zijn die 
geestelijke verschijnselen, waardoor ook de sociale eenheden worden 
paald I 

Ook deze visie is nationalistisch, zooals wij hebben kunnen op
merken. 

Voor het internationaal verband is het van belang, dat het Fascisme 
de sociale groepen als leden van het geheel beschouwt, die wel ieder 
een eigen ontwikkelingsgeschiedenis volgen, doch dezelfde funda
menteele eigenschappen bezitten van het geheele geslacht. 

Evenzeer wijst het op het verband tusschen de opvolgende gene
raties, zoodat ook in de diepte-verhoudingen van den tijd aan de een
heidwordt vastgehouden. 

Met alle kracht zet het Fascisme zich tegen een beschouwing, als 
zoude de menschheid een somma van individuen zijn. Ook is het zich 
bewust, dat de belangen der sociale groepen onderling en de belangen 
der individuen geenszins gelijk behoeven te zijn en ook niet zijn. 

Alle deze dingen ontleent het Fascisme kennelijk aan den natio
nalistischen geest. 

A. St. 3-m. IV 13 
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Het Fascisme verwerpt dus de atomistische en mechanische staats
theorie en staat een organische of historische voor. Rocco bedoelt 
daarmede, dat de menschelijke gemeenschappen een levensduur en ge
zichtsveld hebben, welke den duur en het gezichtsveld van de enke
lingen overschrijden. Hij wijst derhalve op de continuïteit van het 
leven. 

Ook op dit punt heeft Corradini gewezen en ongeveer in den
zelfden zin 21). 

Maatschappij of gemeenschap verschijnt hier dus als een continu
begrip in den tijd. In plaats van de liberalistische formule, "de maat
schappij voor de individuen", stelt Rocco de "individuen voor de maat
schappij". Hij voegt er echter onmiddellijk aan toe, dat het Fascisme 
de individuen niet geheel in de maatschappij laat ondergaan. 

Eigenaardig is de definitie van individu, als deze schrijver zegt: "de 
individuen zijn niet anders dan de gerecapituleerde eenheid, de tijde
lijke uitingsvorm van een onbepaalde reeks geslachten" 22). 

Wij mogen niet nalaten bij dit punt even stil te staan; wijl het van 
belang is voor de waardeering van het Fascisme. Het kan duidelijk 
zijn, dat het omschreven standpunt omtrent de continuïteit zich geheel 
stelt op het vlak der historie als de aaneenschakeling van momenten, 
die een zekere gemeenschap, in casu de maatschappij of de natie, door
maakt. De enkeling wordt tot een momentje in die aaneenschakeling 
en daaruit concludeert Rocco tot zijn ondergeschiktheid in de voort
schrijding van het historisch proces. 

In dit opzicht komt het Fascisme dus niet boven de humanistische 
conceptie uit, welke ook het liberalisme kenmerkt, al wordt nu juist 
dit moment der continuïteit niet tot een leidend principe gemaakt. 

Een moment, dat bij deze beschouwing onmiddellijk aanpast en 
dat ook in de nationalistische conceptie een rol speelt, is de afhanke
lijkheid van de individu van de gemeenschap b.v. in het proces der 
procreatie 23). 

Men kan wel zeggen en met recht, dat een enkeling de geheele 
menschheid representeert, b.v. Adam en dit zou men ook kunnen zeggen 
van een man, die alleen op een onbewoond eiland reeft. Men denke 
aan Robinson Crusoë. Op zijn eiland was de menschheid in hem 
tegenwoordig, doch slechts om uit te sterven en niet om zich te ont
plooien. Hier wordt het principe der continuïteit van dichter bij be-

t 
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naderd en de conclusie, dat de gemeenschap den enkeling overschrij dt, 
in een anderen zin versterkt. 

Niet alleen de historische continuïteit spreekt hier. Zij is meer gevolg 
dan oorzaak. De natuur van den mensch treedt in haar sociaal karakter 
in de realiteit van het levend geslacht op. 

De natuur van den mensch als zoodanig overschrijdt de individu, 
stelt haar sociale orde in het huwelijk en fundeert het gezin als de 
aanvankelijke gemeenschap, die boven den enkeling uitgaat. 

Die orde eenmaal gezien en in aanmerking gebracht voert tot de 
levenswet en deze tot de Autoriteit van de wet, zoodat men uit de 
vlakte van het humanisme wordt opgetrokken in een andere dimensie 
van zedelijk en geestelijk leven en boven het materialisme uitkomt. 

Hoewel de innerlijke logica het nationalisme en Fascisme ook aan 
deze hoogere levensorde doet raken, missen wij toch de principiëele 
fundeering daarvan, zoo als we nader hopen aan te toonen. Bij Rocco 
kan men moeilijk anders verwachten, zoo men heeft opgemerkt, dat 
hij de door hem bestreden beginselen mede uit de Reformatie ziet 
opkomen 24). 

De onderscheiding van den humanistischen en den reformatorischen 
geest is hem zoozeer vreemd, dat hij ook den eigen humanistischen 
bodem niet schijnt te herkennen. 

De onverbiddelijke tegenstelling, die hij tusschen de veroordeelde· 
staatkundige theoriëen en de zijne meent te zien, is formeel genomen 
niet zoo onverbiddelijk, doch wij willen niet ontkennen, dat er materieel 
wellicht factoren in het Fascisme werkzaam zijn, die tot een onver
biddelijke tegenstelling in de toekomst kunnen worden. 

Telkens weer zullen wij hetzelfde aantreffen. De critiek van het 
Fascisme op het liberalisme en zijn consequenties is tenslotte, om het 
zoo uit te drukken, slechts historische critiek. Zij beweegt zich nu en 
dan langs de uiterste grens, die paaIt aan een hoogere wereldbeschou
wing, maar zij blijft voor de streep. Zij wordt geen transcendentale 
critiek, of, m. a. w. zij benadert de dingen niet van uit een meta
physische beschouwing. 

De historie toont aan, dat de revolutionaire principiën met de reali
teit des levens in strijd zijn en behooren veroordeeld te worden. Dat 
is reeds veel. Maar het is niet genoeg, zoo men slechts een correctie 
der methode zoekt aan te brengen op grond van de teleurstelling der 
ervaring. Die correctie behoort te worden aangebracht in de fundamen-
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teele mis duiding van de menschelijke natuur en de bestemming van de 
menschheip. 

Een en ander kan worden getoetst aan het volgend betoog van 
Rocco. Het gaat over het doel der maatschappij. Hetliberalisme zegt: 
de maatschappij heeft geen doel (zoo zegt de schrijver 25). Het Fas
cisme zegt, dat de maatschappij haar "eigen historische doeleinden" 
bezit, die met haar voortbestaan, haar expansie en haar verbetering 
saamhangen en die geheel verschillend zijn van de doeleinden der 
individuen, welke op een bepaald tij dstip deel van haar uitmaken." 

Hieruit besluit Rocco tot de noodzakelijkheid om van de individuen 
een offer te vragen, soms zelfs de geheele vernietiging van de individu. 

Hij voegt er aan toe, dat dit de eenig juiste verklaring is voor den 
oorlog, die eeuwig menschelijke wet (sic) welke door de liberaal
democratische theoriëen tot een absurditeit en tot een door verdwaasd
heid ingegeven monsterachtig verschijnsel is gestempeld 26). 

Men zal licht inzien, dat deze redeneering en de daarop gebouwde 
waardeering van den oorlog slechts een twijfelachtig vertrouwen kan 
schenken in de natie, die zich bereidt tot den strijd. Het individualisme 
wordt hier verplaatst van den enkeling op de natie en geeft de natie 
temidden der natiën dezelfde rechten, die het liberalisme toekent aan 
den enkeling. 

Een humanitaire geest behoeft aan zijn beschouwing niet veel meer 
te wijzigen, dan dat hij nationalisme vervangt door internationalisme, 
Fascisme door humanitarisme en hij kan ziende op het leven der natiën 
als leden van de menschheid beschouwd dezelfde critiek oefenen op 
het Fascisme, welke dit laatste oefent op het individualisme van 
onzen tijd. 

Zoo min als de staat er is om voor de enkelingen te zorgen in den 
door Rocco gewraakten en ook o. i. terecht gewraakten zin, zoo min 
is de menschheid er om het individualistisch imperialisme, dat het 
Fascisme nastreeft voor zijn natie, te dienen. Ook de menschheid heeft 
een doel, dat, boven het nationaal individualisme uitgaat, en zelfs naar 
de historische conceptie van Rocco kan dit worden aangetoond. 

De noodzakelijkheid van een internationale justitie zal des te meer 
blijken, naarmate het nationale individualisme weder opbloeit en zulk 
een justitie zal grootelijks behoefte hebben aan een dieperen grondslag 
van het recht dan welke de historische conceptie kan geven. 
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Anderzijds is ongetwijfeld een nationaal individualisme in de ver
houdingen van het internationaal leven even noodig als de erkenning 
van de waarde der persoonlijkheden in het nationale leven. 

Gelijk de nationale kracht ook de bescherming der enkelingen voor 
de Overheden eischt, zal in het internationale leven de bescherming 
der natiën als organen van de menschheid noodig zijn tegen nationale 
zelfzucht en onbeperkt imperialisme. 

Het Fascisme wil een onderzoek naar de rechten van den staat en 
van die afhankelijk stellen de rechten van de enkelingen. Het meent, 
dat daarin de hoogste ethische waarde van het Fascisme ligt, wijl het 
onderwerping aan deze stelling tot plicht van de enkelingen ver
klaart 27). 

Men zal gevoelen, dat de waarde van deze stelling afhankelijk is 
van de waardeering des rechts in de rechtsnorm. Indien deze niet 
waarlijk ethisch is, heeft geheel de stelling geen ethische beteekenis. 

Overigens is het niet juist te spreken van de rechten van den staat. 
Wat is toch de staat? Wat anders dan de organisatie van het nationale 
leven? Een vorm en ,instituut, dat zich heeft gevestigd. De realiteit 
van den staat is de volksgemeenschap an sich. Rechten van den staat 
beteekent in reëelen zin niet anders dan rechten van de natie en de 
rechten van de natie liggen derhalve in de nationale bestemming als 
zoodanig en in de volkskracht, geestelijk, zedelijk en oeconomisch. 

De staat is geen persoonlijkheid, doch de Overheid is de represen
tant van het volk en het hoofd der natie, dat over haar rechten waakt 
en voor haar in rechten optreedt. Zoolang nog de staat als de onper
soonlijke en "überindividuelle" idee der natie wordt aangezien, heeft 
men zich nog niet geplant in den metaphysischen grondslag des levens 
en mist men de waarborgen voor zijn existentie en voor de vervulling 
van zijn roeping. 

Hier is nog geen sprake van een ethischen grondslag, aangezien deze 
eerst wordt verkregen in de erkenning van de verantwoordelijkheid van 
allen ook van de Overheden aan den Schepper van alle leven. 

Corradini heeft dit gevoeld en doet een beroep op den zedelijken 
grondslag in de conscientie door er op te wijzen, dat ieder voor zijn 
daden verantwoordelijk is aan God. 

Daarin raakt hij aan een rechtsbasis, welke aanvaard, den teugel 
aanlegt aan het nationalistisch individualisme, en omgekeerd een voor-
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waarde schept voor de onoverwinbare kracht van een natie, die strijdt 

voor haar rechten en daarvoor zoo noodig het zwaard in de weeg
schaal werpt en het grootste offer bereid is te brengen. 

Ook op deze basis zal men frank en vrij de absurditeit van een 
vredesmanie tegenstaan, welke in de revolutionaire kringen wordt ge
predikt. Te meer nog, omdat op dezen grondslag ook het nationaal 
imperialisme aan banden wordt gelegd door de ethische beschouwing 
der dingen. 

b. Vrijheid, deelneming aan het staatsbestuur, sociale rechtvaardig
heid. 

De Fascistische theorie van de vrijheid wil uitgaan van het inzicht, 
dat de enkeling zich vrij zal kunnen ontwikkelen. Onderdrukking van 
de persoonlijkheid is ook volgens den Fascist ongeoorloofd. 

Hij aanvaardt echter niet een verklaring van "de rechten van den 
mensch", die het individu veroorlooft tegen de belangen van de maat
schappij te handelen. 

Integendeel, hij erkent, dat de individuen in hun normale groeiproces 
de ontwikkelingslijn van den staat bepalen 28) •. 

Vrijheid is een concessie van den staat even als ieder recht. Dit 
geldt voor de burgerlijke en oeconomische vrijheid 29). 

Oeconomische vrijheid is geen onaantastbaar dogma. De productie 
is een zaak van maatschappelijk belang, een der essentialia van macht 
en welvaart. Als regel wil men echter het particulier initiatief vrij laten. 
De vrijheid is geen beginsel, maar methode. 

De Liberalen bevorderen de vrijheid als zijt'lde in het belang van de 
burgers; de Fascisten staan haar toe, als zijnde in het belang van den 
staat 30). 

Dit alles geldt ook voor de Democratie. De Democratie bekleedt 
het volk, d. w. z. de groote massa van menschelijke wezens met de 
souvereiniteit. Het Fascisme meent, dat het souvereiniteitsbegrip in
haerent is aan de maatschappij zelf, zoodra deze juridisch als staat 
georganiseerd is. 

Het Fascisme verwerpt dus het dogma der volkssouvereiniteit en 
stelt hiervoor in de plaats dat van staatssouvereiniteit en verkondigt 
tevens, dat de groote massa niet geschikt is om de maatschappelijke 
belangen te behartigen. Het bestuur behoort dus aan de elite van den 
geest te worden overgedragen 81). 
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Ziedaar in korte trekken, wat Rocco leert omtrent vrijheid en souve
reiniteit en waardoor hij andermaal bewijs levert voor ons oordeel, 
dat het Fascisme aan de grenzen raakt van een principiëel trans
cendentale staatstheorie, doch altoos voor de streep blijft. 

Vrijheid is concessie van den staat. Natuurlijk, want de staat is 
souverein op alle gebied. Aan den staat is de uitoefening van de 
inhaerente souvereiniteit. Derhalve de souvereiniteit is als zoodanig 
een immanente in de wereld. Zij is principiëel beschouwd in den 
mensch en openbaart zich in de juridische organisatie van den staat. 

Men gevoelt aldus, dat er een beginsel van souvereiniteit moet zijn, 
dat geenszins de conclusie der volkssouvereiniteit rechtvaardigt, edoch 
het dogma van de inhaerente souvereiniteit heeft geen anderen steun 
dan de historische menschheid. Het dogma voor dat der volkssouve
reiniteit in de plaats gegeven verschilt daarvan ook slechts als methode. 
Het is een andere toepassing, doch niet een ander beginsel. 

De onaantastbaarheid van het beginsel der souvereiniteit, die men 
noodig heeft om op het plan, dat de Fascist zich voorstelt, te komen, 
wordt in dezen weg niet verkregen. 

Waarom toch, zoo de souvereiniteit inhaerent is, zal de enkeling 
ge~n souverein zijn en waarom zal hij niet vrij zijn? 

Uit welk beginsel zal de staat die vrijheid mog~n beperken? Wij 
spreken van staat, hoewel hier behoorde gesproken te worden van de 
Overheid. 

Hoe zal een elite die souvereiniteit mogen uitoefenen boven anderen? 
Toch alleen, wijl in den gedachten gang van Rocco de inhaerente souve
reiniteit aan datgene toekomt, wat iemand tot de elite des geestes doet 
behooren. De wijsgeerige grondgedachte, welke aan deze conceptie 
ten fundament ligt, is geheel en al verwant aan de wijsbegeerte, 
waaruit de moderne cultuur leeft en die ook de kwade vruchten heeft 
voortgebracht, welke door het Fascisme worden gelaakt. 

En toch is er in deze ideëen iets van de waarheid gegrepen. Er is 
zooiets als een inhaerente souvereiniteit en juist daarom is er een 
deelgenootschap aan die souvereiniteit bij allen. Wat inhaerent is aan 
de menschheid is inhaerent aan de enkelingen en openbaart zich in 
de enkelingen naar de relatiën, waarin zij verkeeren, en de gaven, 
waarmede zij bedeeld zijn. 

De talentvolle en begaafde mensch oefent inderdaad een uitge
breidere souvereiniteit dan de weinig of minder bedeelde. 
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Die inhaerente souvereiniteit is er, omdat de levensorde in het geheel 
der menschheid haar involveert. Maar die orde is er, omdat er een Wet
gever is, de hoogste Souverein, die den mensch met souvereiniteit be
kleed heeft. De inhaerente souvereiniteit is er, omdat zij een trans
cendenten oorsprong heeft. Derhalve is de inhaerente souvereiniteit 
gebonden aan de levenswet en afhankelijk aan de hoogste Souvereini
teit, aan welke zij ook voor haar taak en uitvoering verantwoording 
schuldig is. 

Dezen grondslag van de souvereiniteit gaat Rocco voorbij en daarom 
is er een tekort in zijn argumenteering en zelfs iets dat niet logisch is 
in zijn dogma van de staatssouvereiniteit. 

De eenige normale positie brengt het dogma van Gods souvereini
teit. Daarop kan men den staat bouwen en consequent zijn. Daarbij 
kan men erkennen, dat iedere enkeling in betrekkelijken zin deel heeft 
aan de, wat men zou kunnen noemen, inhaerente souvereiniteit, d. w. z. 
souverein is in eigen kring, een kring, die bepaald wordt door de orde 
van het leven in de relatieve begaafdheid der enkelingen. Daarin 
schuilt het principe, dat het Fascisme zoekt voor de verdediging van 
een hiërarchie. 

Men kan deze consequenties aanvaarden, omdat de zedelijke be
trekking der verantwoordelijkheid aan den hoog en God hier reguleerend 
en organiseerend tusschentreedt en men kan aan de Overheid haar 
goddelijk recht toekennen om te regeeren, hetwelk ook beduidt den 
overtreder te straffen en de vrijheid te beperken om Gods Wil. 

De uitoefening van de souvereiniteit door de Overheid is van hooge re 
orde, haar souvereiniteit reikt boven die in de verschillende levens
kringen uit, behoudens haar gebondenheid aan het haar toebetrouwde 
veld des levens. 

Daarom zal het staatkundige en maatschappelijke leven eerst dan 
weder in normale banen worden geleid ,als men op dit centrale dogma 
der staatkunde teruggaat, hetgeen ook krachtens de centrale beteekenis 
der religie recht en billijk is en op religieuse, historische en weten
schappelijke gronden alleen als het normale en juiste standpunt mag 
gelden. 

De correctie van het Fascisme is een methodische, de door ons ver
dedigde zou een principiëele zijn, de eenige waarlijk antirevolutionaire. 

Het laat zich verwachten, dat het Fascisme ook in het stuk der 
sociale gerechtigheid op hetzelfde punt blijft steken. 

----------------..... 
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Het ziet in het socialisme slechts een fout der methode en wil het 
eens anders probeeren. Zeer juiste opmerkingen vinden wij ook in dit 
verband. Het socialisme houdt geen rekening met de menschelijke 
natuur. (Wij zouden kunnen zeggen, dat het zulks wel doet, doch 
dan eenzijdig met een verdorven natuur). De krachtigste drijfveer 
van den menschelijken arbeid ligt steeds nog in het eigenbelang. Die 
mag niet worden uitgeschakeld. Onderscheiding van den particulieren 
eigendom brengt mede onderdrukking, vernietiging van het kapitaal 
zelf. Kapitaal wordt uit besparing gewonnen. Distributie van het 
kapitaal is het einde van de productie. Collectieve organisatie van de 
productie beteekent haar verlamming. Het socialisme leidt tot ver
meerdering van gebruik, verspreiding van het kapitaal en dus tot 
armoede. Het socialisme heeft een onherstelbare vergissing begaan, 
door het particulier eigendom te maken tot een vraagstuk van recht
vaardigheid in plaats van er een probleem van maatschappelijke nuttig
heid in te zien. 

Het Fascisme erkent den particulieren eigendom, omdat het dit 
maatschappelijk nuttig acht 32). 

Ook hierin steekt wederom menige practische waarheid. Genoeg 
om te zeggen de methode van het socialisme deugt niet. Wij zoeken 
een andere, want de uitkomst bewijst, dat zij op een vergissing berust. 
Deze uitkomst behoorde wel allen, die er op hebben vertrouwd, en 
nog vertrouwen, afkeerig te maken van het Socialisme. Doch de 
moderne verlichting heeft blijkbaar nog niet zooveel uitgewerkt, dat 
men de vergissing inziet en ophoudt met de verarming van de saam
leving te zoeken. Dit zou inderdaad een offer kosten en daarom 
houdt men niet op. 

Het nationalism~ gaf ons aanleiding om bij het wezen van het kapi
taal even stil te staan en ook uit onze beschouwing volgde de con
clusie, die de Fascist uit de ervaring trekt. 

In dit verband willen wij er nog op wijzen, dat de waardeering van 
het kapitaal onmiddellijk ook saamhangt met het dogma der souve
reiniteit. Wij zagen het kapitaal in dieper licht dan dat het slechts 
een bespaarde hoeveelheid geld zou zijn. Wij zien het als het ver
mogen, dat de menschheid is toebetrouwd in den rijkdom der aarde, 
de geestelijke gaven, de wetenschap, het vernuft, den arbeid der 
menschheid. 
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Over dit alles is de mensch met souvereiniteit bekleed en het kapi
taal, dat hij in den allesomvattenden arbeid voortbrengt en dat hem 
een surplus geeft om uit te leven en te zorgen voor het geslacht, 
dat komt, het aandeel, dat ieder in dezen totaal arbeid van lichaam en 
geest heeft, is een aandeel dat niet onder een materiëele waarde is 
te grijpen, doch over dat aandeel is ieder mensch rentmeester en met 
souvereiniteit bekleed voor zijn beheer. 

Is de mensch niet vrij om te doen met het zijne, wat hij wil? 
Gewis, doch wat hij wil, is onderworpen aan verantwoording voor 
God, die het hem schonk. . 

De geschiedenis toont aan, dat de enkelingen boven het aandeel, 
dat zij hebben in den gl'ooten arbeid der wereld, in het grootkapitaal, 
een grooter of kleiner aandeel hebben in het surplus, kapitaal in 
engeren zin en ook daarover souverein zijn naar het beginsel, zooals 
wij dat zien en gelooven. 

Doch dan is er geen reden om den particulieren eigendom aan te 
randen, wijl ook deze is bepaald door de orde, welke de hoogste 
Souvereiniteit stelde en valt ook het beheer van den particulieren eigen
dom onder het begrip souvereiniteit in den relatieven zin van alle 
aardsche heerschappij. Deze orde te verstoren, ware rebellie. 

De nuttigheid van den particulieren eigendom is niet het laatste 
beginsel, de nuttigheid vloeit voort uit de wijsheid Gods. De particuliere 
eigendom wordt beschermd en gehandhaafd om Gods wil. Sociale 
gerechtigheid kan niet gegrond zijn in de ontneming van particulier 
bezit. Sociale gerechtigheid is een zedelijk vraagstuk. Zij wordt be
tracht en bewaard in de onderhouding der zedelijke verantwoorde
lijkheid. 

Daarom is ook de particuliere eigendom voor de Overheid, en voor 
haar alleen, niet onaantastbaar. Zij kan ook de souvereiniteit over het 
beheerde surplus beknotten, doch wel verstaan om de ongerechtigheid 
te vinden en dus om Gods wil en in haar ambtelijke autoriteit. 

De oplossing, die het Fascisme zoekt, wil sociale rechtvaardigheid 
bevorderen. Onbeperkte eigenrichting van bepaalde maatschappelijke 
klassen, zich uitende in stakingen en uitsluitingen, boycott en sabotage, 
moet onvermijdelijk tot anarchie leiden SS). 

De Fascistische leer nu heeft een eigen recht vastgesteld voor de 
maatschappelijke klassen en alle zelfverdediging eenvoudig verboden, 
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hiermede het ontwikkelingsproces volgende, dat het individu in de 
geschiedenis eveneens heeft doorloopen 34). 
Het middel om de zelfberechting wederom te vervangen door staats
recht heeft het Fascisme gevonden in de oprichting van een staats
vakvereenigingsstelsel. Of eigenlijk heeft het Fascisme de vakorgani
saties onder contrOle van den staat gebracht. Op deze wijze heeft 
men de vakvereeniging op juridische basis gesteld. 

Uit Fascistisch oogpunt is dit volkomen consequent. De Staat is 
souverein, . niet het volk en niet een vakvereeniging of een klasse. 
Geen systeem van eigen berechtiging. De staat bepaalt het recht en 
handhaaft dat recht. 

Het is volkomen juist, dat door de leer der staatssouvereiniteit 
staking, uitsluiting, boycott en sabotage als anarchie wordt veroor
deeld. Op ons standpunt omtrent de souvereiniteit is het gebruik van 
dergelijke machtsmiddelen onzedelijk te noemen in den dieperen zin 
van het woord, vergrijp aan de goddelijke orde des levens. 

Eenzijdig is echter de beschouwing van Rocco, wijl hij alleen op 
deze zijde van machtsmisbruik de aandacht vestigt. Er is ook een mis
bruik van macht en souvereiniteit aan de zijde van de vermogenden 
mogelijk en de ervaring onder de heerschappij van het liberalisme 
heeft geleerd, dat ook het vermogen niet bewaart voor ongerechtigheid 
en sociale onverschilligheid. 

In het stelsel van de vakvereeniging door het Fascisme gezocht is 
daarmede echter wel gerekend. Het eigen recht van den staat bedoelt 
ook de kapitaalkracht onder de wet -te stellen. Het is echter zeer de 
vraag of de rechtsbeschouwing, die de Fascistische staatkunde er op 
na houden wil, het eigen recht van staat, hier inderdaad iets zal be
reiken, dat meer is dan een tijdelijke correctie op de productie en 
haar verdeeIing. 

De strakke consequentie van het standpunt zou medebrengen, dat 
de staat het hoogste beschikkingsrecht heeft ook ten aanzien van de 
particuliere vermogens, al laat zij die vanwege de nuttigheid in parti
culier beheer. 

Wij willen echter vernemen, wat het Fascisme zelf daarvan verwacht. 

c. Historische waarde van de Fascistische theorie. 
Rocco noemt het Fascisme een reveil op intellectueel gebied. Hij 

meent daarvan een invloed te mogen verwachten, gelijk aan die 
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van de natuurrechtelijke beschouwingen van de Fransche revolutie! 
Heeft de 18e eeuw het individu van den staat bevrijd, de 20e eeuw 

zal den staat van het individu bevrijden 35). 
Hij bedoelt hiermede, naar hij verzekert, geen terugkeer naar de 

Middeleeuwen. Op zichzelf lijdt dit geen tegenspraak, vooral de door 
hem gestelde verhouding staat en individu is niet Middeleeuwsch. 

Rocco is in de beoordeeling der geestesstroomingen van Reformatie 
en Renaissance niet juist en heeft daarom geen zuiver begrip van de 
tegenstellingen: Middeleeuwen en nieuwe geschiedenis. Hij heeft geen 
genoegzame kennis van het geestelijk proces in de reformatorische 
landen, met name niet van die, waar het Calvinisme heerschappij 
verkreeg. 

Wij durven zelfs verder gaan en beweren, dat hij den invloed van 
de christelijke Kerk als zoodanig niet verstaat. Daartoe levert de vol
gende gedachte het bewijs. "In plaats van een negatie is zij (t. w. de 
Fransche revolutie) veeleer geweest een ontwikkeling en voltooiing 
van de leerstellingen en practijken der Middeleeuwen. Van sociaal en 
politiek standpunt beschouwd hebben de Middeleeuwen ontbinding en 
anarchie gebracht; zij werden gekenmerkt door de geleidelijke ver
zwakking en het uiteindelijke verdwijnen van de staatsgedachte, be
lichaamd in het Romeinsche Rijk, dat eerst naar het Oosten werd ge
drongen, vervolgens in Frankrijk herrees om ten slotte in Duitschland 
als een schaduw van vroegere grootheid zijn laatste periode te beleven 
en roemloos te eindigen. Zij droegen den stempel van particula
risme" 36). 

Derhalve ziet Rocco in de Middeleeuwen het individualisme op
komen, dat in de Hervorming tot meerdere uiting en in de Fransche 
Revolutie tot triomf kwam. 

Wat Rocco hiermede op het oog heeft is inderdaad waar, als men 
op de ontaarding ziet van den Christelijken geest, die als zoodanig niet 
kan worden tegengesproken, dan is het oude staats-imperialisme voor
treffelijker. De oudheid wordt beheerscht door het imperialisme van 
den wereldstaat, doch 't is juist het Christendom, dat dit imperialisme 
kwam breken en gebroken heeft. De Christelijke religie is religie der 
persoonlijkheid en uit die oorzaak was zij doodelijk voor het imperia
lisme van den staat, die haar in de plaats zette van de oude staats
religie. 

De Christelijke religie maakt de persoonlijkheid vrij en kent in haar 
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waarheid slechts het imperialisme van den geest des geloofs, de heer
schappij van den Gekruisten en Verrezen Zaligmaker der wereld. Door 
haar geestelijke heerschappij werd de oude wereld overwonnen en ving 
een nieuwe aera der geschiedenis aan, waarin ook het gezag van 
koningen en priesters werd gemeten aan den maatstaf der hemelsche 
gerechtigheid. Met de absolute souvereiniteit van een mensch over 
zjjn medemensch was het gedaan, waar de banier van het Kruis werd 
geplant. 

Slavernij moest allengs worden opgeheven, de vrouw kwam tot 
haar eerepositie, het huwelijk werd heilig gehouden, de arbeid een 
goddelijke roeping, talent en vermogen als gaven Gods gewaardeerd. 

Vrij van onrechtvaardige banden der menschen, bloeide de heerlijk
heid der persoonlijkheid op in de aanbidding van den Koning der 
koningen. In de Middeleeuwen ging die invloed op de Europeesche 
volkeren uit en werd het proces voorbereid, dat in de Reformatie zou 
uitbreken en de nieuwe geschiedenis zou inluiden, die zich kenmerkt 
door de bewustwording van den Germaanschen geest in de kracht 
van het Evangelie. 

Zonder twijfel draagt de Reformatorische tijd het karakter van de 
vrijheid der persoonlijkheid en in zooverre is het eenigermate be
grijpelijk, dat Rocco het individualisme in de Middeleeuwen "reeds ziet 
opkomen en zijn ontwikkeling aan de Hervorming toeschrijft. 

Wellicht echter ziet hij al te veel op de verbreking van de eenheid 
onder het Pausdom, dat op zijn wijze een kerkelijke structuur van het 
oude door hem zoo zeer geroemde Romeinsche imperium voortbracht. 

Uit het bovenvermelde moet ook volgen, dat de invloed van de 
Christelijke religie reeds onder het Pausdom zich deed gevoelen Jn 
een richting, die met het eenheidsinstituut op gespannen voet zou 
komen. Wij bedoelen de vrijheid der persoonlijkheid. 

Zoolang de Middeleeuwsche vroomheid echter nog in eere werd ge
houden, was daarin een band gegeven, die, van geestelijke en zedelijke 
waarde, de sociale kracht onderhield, ondanks de vrijheid der per
soonlijkheid. Voorts was de organisatie van de Middeleeuwsche kérk 
rijk genoeg om aan de onderscheidene richtingen en stroomingen 
een uitgang te verschaffen zonder het verband des geheels te breken. 
Men denke aan de kloosterorden en religieuse gezelschappen. 

Wanneer echter het centraal verband des geloofs en de gehoor
zaamheid aan den God der religie niet meer algemeen of in groote 
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mate wordt gevonden en de persoonlijkheid tot vrijheid gekomen niet 
meer door dezen socialen factor wordt gebonden, is het gevolg daar
van, dat de verkregen vrijheid, algemeen goed geworden, tot indivi
dualisme voert. 

In de Reformatorischen tijd zijn dan ook duidelijk twee stroom in gen 
te onderscheiden. Eene, die door den geest der Reformatie bezield de 
vrijheid zoekt, doch gebonden is door het geloof en zich onmiddellijk 
in de gemeenschappen der Reformatorische kerken ging openbaren. 
Een andere, die wel de persoonlijke vrijheid nastreefde, doch leefde 
uit de als het ware opnieuw ontdekte classieke cultuur en naar een 
zelfstandig wijsgeerig denken uitging: het humanisme. In deze kringen 
begon zich al ras de individualistische geest te openbaren, zooals dit 
in de wijsbegeerte van Descartes, Hobbes en Spinoza duidelijk kan 
blijken. 

Het is derhalve onjuist, indien men aan de Hervorming als zoo
danig het individualisme toeschrijft. Het is veeleer een ontwikkeling 
van den classieken geest, die onder invloed van de Christelijke religie 
tot de vrijheid van de persoonlijkheid gekomen, het Christendom steeds 
meer losliet en tot een zelfstandige wijsgeerige visie trachtte te geraken. 
Deze strooming toonde allengs haar reactieve kracht in de verwij dering 
en zelfs in den afkeer van de Reformatorische religie in het bijzonder 
en van de Christelijke in het algemeen. 

En het is juist dat Reformatorisch geloof, hetwelk in onze dagen 
het individualisme in de revolutionaire richtingen bestrijdt, zooals dat 
ten onzent kan worden aangetoond. De religie brengt dien socialen 
factor, welke bij de vrijheid der persoonlijkheid, het individualisme 
uitbant. 

Ook staatkundig is Rocco's beschouwing niet juist, omdat de Refor
matorische tijd een zeer opmerkelijke ontwikkeling van het nationaal 
individualisme bracht, zelfs zoo, dat er nationale kerken verschenen in 
Duitschland, Engeland en Holland, terwijl Frankrijk de Hervormden 
schier uitwierp en de rol van verdediger der Moederkerk speelde in 
de nieuwe geschiedenis. I 

Wil Rocco derhalve terug op de Romeinsche traditie, dan moet hij 
van tweeën een: of de Christelijke religie buiten rekening stellen, of 
er naar trachten, de idee van het Imperium onder de hoede van de 
Christelijke religie stellen en daaraan een sociale kracht ontleenen, 
die in den classieken tijd door de religie van Staat werd uitgeoefend: 
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Dit laatste zou op een poging tot vernieuwing van een Kerkstaat 
naar het model van de Middeleeuwsche met gewijzigde politieke ver
houdingen gaan gelijken. 

Of de toenadering tot het Vaticaan in die richting wijst? Het imperi
alisme zou dan echter meebrengen, dat de Staat ook de hoogste 
souvereiniteit over de Kerk had. Op deze conditie zou het Imperium 
vroeger of later even zeker stranden als voorheen. 

De verhouding van het Fascisme tot de Kerk is daarom een der 
voornaamste stukken, waardoor de toekomst van het Fascisme zal 
worden bepaald. Zoo als gebleken kan zijn, is er een zekere twee
slachtigheid op te merken, die waarschijnlijk aan den schrijver niet 
ontgaat. Hij is zich n.l. volkomen bewust, dat de waarde van het Fas
cisme als geestelijke beweging voor velen zijner volgelingen niet ge
heel duidelijk is 37). 

Hij oordeelt, dat vooral in intellectueele kringen het Fascisme niet 
hetzelfde succes heeft gehad, als bij de jongeren, de landlieden en 
de zakenmenschen en hij meent, dat de eersten zijn vastgeroest in 
de heerschende gedachtenwereld 38). 

Wij hebben daaromtrent een andere waardeering. Landlieden en 
zakenmenschen, die vooral dupe werden van het verworpen stelsel, 
verwachten orde en daden, waardoor zij veranderingen ten goede 
zullen ervaren. Jonge menschen zijn gemakkelijk voor" het nieuwe te 
winnen, doch het intellect wil gaarne bevroeden, waar men uitkomt. 

Vervolgens ziet Rocco in het individualisme een tegen den Staat 
gerichte tendentie 39). Dat is te beperkt genomen. Individualisme is 
een tendentie tegen alle gemeenschap, ook sociale en kerkelijke. 

Met eenig recht echter verdedigt hij de stelling, dat de individua
listische tendentie den Germaansehen gees.t kenmerkt, hoewel het uit
gestrooid zaad toch niet weinig wortel schoot ook onder de Romaansche 
volkeren, getuige de individualistische verwarring in Italië zelf, waar
tegen het Fascisme stelling kiest. 

Bovendien wijst de schrijver zelf op den verwarden toestand van 
Italië in de Middeleeuwen, ondanks de door hem geroemde traditie 
en den invloed van Plato, Aristoteles, Thomas van Aquino en Dante's 
verheerlijking van het Imperium 40). 

Verder erkent Rocco volmondig en onder aanhaling van een reeks 
zijner citaten, dat Macchiavelli de leermeester is van het Fascisme 41). 
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Ook Giovanni Battista Vico, de bestrijder van de democratie, wordt 
onder de leeraren met eere gemeld. De ontwikkelingslijn van het Fas
cisme wordt voorts aangewezen van Vico over Cuoco naar Monti, 
Foscolo, Mazzini en Manzoni 42). 

5. Slotbeschouwing. 
Zoo blijkt dus, dat het Fascisme het nationalisme heeft uitgewerkt 

in den zin van het Staats-absolutisme van Macchiavelli en zijn histo
rische methode tot een voorbeeld heeft genomen. 

Het behoeft geen betoog meer, dat daarmede het Fascisme zich 
heeft gerangschikt onder de humanistische theorieën van den Staat, 
en reeds uit dien hoofde bloot staat aan de critiek van een wezeI1;lijk 
anti-revolutionaire staatkunde. Bovendien lijdt ook dit stelsel aan een 
eenzijdigheid, waarop het na langer of korter tijd zal breken. 

Merkwaardig is het, dat het Fascisme als reactie tegen het libera
listisch principe, toch uitmondt in een zelfde absolutisme van den 
Staat, als het in de aangegeven ontwikkelingslijn Liberalisme, Demo
cratie, Socialisme liggende Bolsjewisme. Fascisme en Bolsjewisme 
hebben tenslotte dit absolutisme gemeen. Zelfs. de Fascistische stelling, 
die alleen uit nuttigheidsoverwegingen den particulieren eigendom 
handhaaft, bewijst de principiëele overeenkomst. 

Overzien wij de stadia van de ontwikkeling der revolutionaire be-

ginselen: 
a. Liberalisme, 
b. Democratie, 
c. Socialisme, 
d. Staats-absolutisme, 

dan spreekt in ieder dezer stadia een eenzijdigheid, welke tezamen in 
het organisch verband der natie behoorde te zijn opgenomen om een 

normale staatkunde te drijven. 
a. Liberalisme, individueele vrijheid met noodzakelijke beperking 

ter wille van den enkeling in de gemeenschap, dus met een zekere 

constitutie. 
b. Democratie. Volksinvloed op de regeering van den Staat. 
c. Socialisme. Gemeenschappelijk belang bij het productieproces en 

de volkswelvaart. 
d. Absolutisme van den Staat. Noodzakelijkheid van een "über-

individuelle" macht. 
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a. De eenzijdigheid van het Liberalisme drijft de individueele vrij
heid op de spits, met het gevolg, dat het zwakkere verdrukt wordt. 

b. De eenzijdigheid van de Democratie schuilt daarin, dat het alleen 
voor de zwakkeren opkomt. 

c. Socialisme lijdt aan een materialistische oppervlakkigheid, wil het 
bezit socialiseeren en voedt het egoïsme. 

d. Absolutisme wil de onder a, b en c genoemde eenzijdigheden 
opheffen door de eenzijdigheid van de absolute souvereiniteit van den 
Staat over persoon en eigendom. 

De generale eenzijdigheid, die allen karakteriseert, is daarin ge
legen, dat men alleen het productieproces op het oog heeft als het 
doel der saamleving. Men ziet het leven onder het aspect van stoffe
lijke welvaart en niet sub specie aeternitatis. 

Desniettegenstaande moet ook bij de zuiver historische beoor
deeling van deze stadia in de staatkundige ontwikkeling worden aan
genomen, dat een werkelijke levensbehoefte in ieder der eenzijdig
heden om bevrediging vraagt en die bevrediging eenzijdig zoekt, omdat 
die behoefte eenzijdig werd veronachtzaamd. Daarom behooren die 
behoeften tezamen vervuld te worden: individueele vrij heid, recht
matige volksinvloed, sociale behartiging en regeer kracht der Over
heid. 

De normale staatkunde behoort al deze momenten in rekening te 
brengen, waardoor de eenzijdigheid als van zelf wordt vermeden en 
de staatkunde tegelijkertijd het goede van de verschillende stelsels 
in zijn rechtmatige proporties verzorgt en onderhoudt. 

Dat beteekent, dat zulk een staatkunde met het Liberalisme waakt 
over de individueele vrijheid, doch met de Democratie den volksinvloed 
tot zijn recht doe komen, met het Socialisme het volk als geheel op 
het oog hebbe eOn met het Staats absolutisme ter wille van de natie 
een regeer krachtige Overheid eische. 

Het ligt voor de. hand, dat zulk een staatkunde dan even weinig 
overeenkomst heeft met het Liberalisme als met Democratie, Socialisme, 
of Staatsabsolutisme, zooals de historie dat deed kennen, omdat zij 
tegelijkertijd Liberaal, Democratisch, Sociaal en Souverein is. 

Zulk een staatkunde moet noodzakelijk in een hooger plan liggen, 
haar uitgangspunt in een hooge re dimensie nemen en al de eenzijdig
heden in hoogere eenheid vatten, d. w. Z.: Die staatkunde kan niet 
A. St. 3-m. IV 14 
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materialistisch zijn in principe, maar is metaphysisch gefundeerd. 
Inrlividueele vrijheid en sociaal leven is slechts mogelijk, zoo zij 
elkander niet weerspreken, doch wanneer de vrijheid van den enkeling 
sociaal gebonden is in den enkeling zelf. Ook zullen Democratie en 
Overheidssouvereiniteit eerst in evenwicht kunnen zijn, zoo zij beiden 
relatief gebonden zijn aan een Souvereiniteit, die over volk en Over
heid gaat en in allen de kracht van dat verband doet gelden. 

In zulk een staatkunde zullen allen recht hebben, omdat niemand 
in absoluten zin recht heeft. Uit den aard der zaak is zulk een staat
kunde nationaal, doch zijn daarin de argumenten gegeven voor de . 
regeling der internationale betrekkingen, wijl ook deze op dezelfde 

rechtsbasis staan. 
Om die basis te vinden, kunnen wij nog een eindweegs met het 

Fascisme mee naar de classieke oudheid. Doch ook slechts op één 
punt, dat nu niet bepaald door het Fascisme wordt genoemd. Wij be
doelen niet het Imperialisme, ~ant dat werkt altoos en in iedere geeste

lijke strooming. 
De classieke staat echter was in de religieuse grondbeschouwing 

gefundeerd, dat de souvereiniteit uit de hand der goden werd ont
vangen. Deze algemeene beschouwing van het religieus gevoelen der 
volkeren, wijst op die hoogere dimensie, waarop wij doelden, en deze 
behoort verdiept en gelouterd bij het licht van het Evangelie als de 
eenige en algemeene grondbeschouwing der staatkunde te worden 

aanvaard. 
De humanistische staatkunde heeft onder den invloed der wijsgeerige 

ontwikkeling, die van de classieken uitging, dit algemeen fundament 
van de classieke staatkunde onder haar voet weggeslagen. Dis is niet 
alleen religieus en wetenschappelijk een fout, die haar tot een ondoel
matige doctrine maakt, maar men beging daarbij nog een grooter 
euvel, aangezien men zich onttrok aan den regeneréerenden invloed, 
welke van het Christendom op dezen algemeen en cultuurgrondslag, 
waarop ook de staatkunde alleen kan worden gebouwd, uitging. 

De moderne staatkunde is miskenning van de religie in haar abso
lutebeteekenis en pleegt daardoor zelfmoord. Men is reeds zoo gewoon 
geworden om zulk een humanisme voor het normale en algemeene te 
houden,dat men de verdediging op den waarlijk door de historie der 
menschheid, de wetenschappelijke waardeering en het religieus ge
voelen, als alleen geldenden grondslag van het leven opgebouwde 
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staatkunde, als een dogmatische verbijzondering van een hoopje 
Christenen beoordeelt en vaak veroordeelt. 

Tegen dit standpunt verzetten wij ons met kracht. Een ver
bijzondering van de staatkunde op het fundament van de erkenning 
van Gods absolute souvereiniteit en de relatieve beteekenis van des 
menschen souvereiniteit in afhankelijkheid aan den God der religie, 
vindt men in de Roomsche, Luthersche, Hervormde staatkunde. 

Ten aanzien van de idee eener algemeene staatkunde, kan slechts 
tweeërlei hoofdvorm worden onderscheiden, de heidensche of de door 
de openbaring Gods gezuiverde. Ook de heidensche staat in zijn ver
schillende stadia van ontwikkeling, van het stamverband der primi
tieven tot het Romeinsche Imperium staan onder de vigueur van het 
religieus beginsel der souvereiniteit. En dit beginsel neemt den vorm 
aan van den heidenschen godsdienst. 

In zijn van afgoderij gelouterden vorm is het óf joodsch, Of Christe
lijk, zonder als zoo danig nog zijn algemeen karakter te verliezen. 

Jood en Christen belijden jehovah als den Schepper van hemel en 
aarde, erkennen, dat Hij Zich heeft geopenbaard als de hoogste Souve
rein over het gansche leven en dat de aardsche souvereiniteit van Hem 
is afdalende en aan zijn orde gebonden. 

Van het Heidendom verschilt dit standpunt dus inderdaad daardoor, 
dat de H. Schrift ook voor de staatkunde normen stelt, in zooverre 
zij de rechten en plichten der Overheid eenerzijds en de orde en be
stemming des levens anderzijds bepaalt. 

Wij brengen dit onder het begrip algemeen Christelijk, omdat de 
erkenning der openbaring een inhaerent en fundamenteel stuk is, waar
mede het Christendom staat of valt. Het algemeene wordt gerecht
vaardigd daardoor, dat in beginsel ook de Jood dit zal belijden en een 
Joodsche staat, die recht heeft op deze waardeering, ongetwijfeld met 
deze grondstelling zal rekenen. 

Derhalve kan niet worden weersproken, dat de algemeen religieuse 
grondslag van de staatkunde in zijn algemeenheid geen andere onder
scheiding toestaat dan Heidensch-, Joodsch- of Christelijk, waarbij het 
gemeenschappelijke blijft, dat de absolute Souvereiniteit in een hoogere 
geestelijke wereld ligt, welke de aardsche verhoudingen in spiritueel en 
moreel licht doet verschijnen. 

In het land, waar de religie des Kruises de cultuur heeft door
drongen, zoo zelfs, dat een man als Thorbecke schrijven kon: "Zelfs 
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zij, die het Christendom verloochenen, kunnen zich aan zijn invloed 
niet onttrekken" 43) wordt derhalve ook het algemeen religieuse 

Christelijk bepaald. 
Juist het absoluut karakter van het Christendom maakt het mogelijk 

en noodzakelijk om in zulk een land het algemeen religieuse onder het 
aspect van het Christendom te zien. Algemeen religieus is daar Christe
lijk religieus. Dit is echter geen Christendom boven geloofsverdeeld
heid, zooals Thorbecke wilde verdedigen 44), neen, dit algemeen 
Christelijke wordt bepaald door het geloofsdogma omtrent Gods Souve
reiniteit, dat niet een bepaald kerkelijk cachet draagt, doch algemeen
religieus is. Alleen men schrijft die absolute Souvereiniteit niet toe aan 

een of ander ideaal, maar aan den God der religie. 
De kracht van het Christendom doet zich hier gelden in haar algemeen 

regenereerenden invloed op de heidensch religieuse gedachtenwereld. 

Een geheel andere onderscheiding in het Christenland, welke een 
materie raakt, die men met een Christendom boven geloofsverdeeldheid 
pleegt aan te wijzen, is de kerkelijke verbijzondering op dit algemeen 
fundament, welke zich ook in de kerkelijke staatkunde doet gevoelen en 
die des te meer spreekt, naarmate een volk meer kerkelijk verdeeld is. 

Men kan zich verzetten tegen een Roomsche staatkunde en toch een' 
Christelijke staatkunde - zeg desnoods in algemeenen zin - na
streven. Doch wanneer men dat doet, zal men nochtans de staatkundige 

grondstelling moeten aanvaarden. 
Als dus de meergenoemde schrijver de stelling van Prof. Eigeman 

zoodanig wil lezen als hij voorstelt: "Vrijzinnig-Protestantisme en 
Liberalisme zijn twee uitdrukkingen van dezelfde gedachte" 45), en zijn 
toevoeging vrijzinnig strekt zoover, dat het algemeen staatkundig 
dogma omtrent de Souvereiniteit van den God der Schriften als in 
strijd met zijn begrip vrijzinnigheid moet worden opgevat, dan valt 
alzoo de grondslag eener staatkunde, die waarlijk sociaal kan heeten 
weg en kan deze niet meer Christelijk, maar ook zelfs niet algemeen 
religieus worden genoemd. Zij zweeft in de lucht en staat bloot aan 
het gevaar door Prof. Eigeman terecht opgemerkt: "Als a-religieuse, 
a-moreele, kortom ongeestelijke groepeering ging zij op de-n langen 

duur alle bezielend idealisme missen" 46). 
Ja, zij mist onder de eigen aanhangers het fundament van gezag 

en regeervermogen. 
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Hiermede beweren wij volstrekt niet, dat de liberale staatkunde los 
zou staan van elk godsdienstig fundament. Om daarvan weerhouden 
te worden hebben wij zelfs geen behoefte aan wat Thorbecke of Ds 
Horreüs de Haas daaromtrent opgemerkt hebben 47). 

Geen enkele leer en geen enkel levens gebied ontkomt aan de religie, 
al zou men het zoeken, om de eenvoudige en niet langer weersproken 
reden, dat de religie van centralen en algemeenen invloed is, zelfs 
bij hen, die haar verachten. 

Daarom te meer is het een eigenaardige en in zichzelf onlogische 
houding om daarmede niet principiëel te rekenen. "Wie Thorbecke's 
oordeel leest over de allesbeheerschende, alles-doordringende kracht 
van het Christendom en wie van zijn persoonlijke gevoelens kennis 
neemt, moet komen tot een innig verband tusschen zijn godsdienstige 
opvatting en zijn staatkunde". Zoo schrijft de heer Hans 48). Welnu, 
die allesbeheerschende, alles-doordringende invloed deed zich toch 
reeds gelden in een verschijningsvorm van het Christendom en niet van 
iets anders, voor alles in kerkelijken verschijningsvorm. En nu moge 
het zoo zijn, dat de kerkelijke gedeeldheid oorzaak vindt in dog
matische verschilpunten, zoodat men in deze uiteengaat in conceptie 
der openbaring, doch het feit is niet te ontkennen, dat het geloof 
in de openbaring het Christendom bepaalt. 

Een staatkunde, die het verband tusschen religie en staatkunde 
erkent, heeft te doen met een verschijningsvorm van religie, deze zij 
Boeddhistisch, Mohammedaansch, Christelijk, of welke ook. Zal het 
de Christelijke zijn, dan eischt dat verband tusschen beiden een vorm. 
Die behoeft niet kerkelijk bepaald te zijn, mag zelfs niet kerkelijk be
paald zijn, maar moet dan toch Christelijk bepaald zijn. Wil men dat 
niet, dan moet men geen aanspraak maken om te regeeren over een 
volk, dat onder meerdere verschijningsvormen in meerderheid Christe
lijk religieus is en in het welk het Christendom naar eigen uitspraak 
een alles doordringenden invloed uitoefent. 

De vraag kan slechts zijn een zoodanige "Begründung" der staat
kunde in de staatkundige en sociale principiën van het Christendom 
te zoeken, dat men daarmede tot de regeering kan naderen over een 
volk, dat kerkelijk verdeeld is. Scheiding van kerken en staat kan dan 
niet beteekenen scheiding van staat en Christelijke religie. 

Ook het Liberalisme, dat welwillend zegt te staan jegens de Christe
lijke religie, heeft nog niet bewezen genegen te zijn om terug te komen 
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op het standpunt der Revolutie en de Christelijke levensnormen te 
willen aanleggen voor de staatkunde . 
. Het ligt dan ook voor de hand, dat de erkenning van het religieus 

standpunt in de staatkunde zijn onmiddellijke consequenties heeft voor 
geheel het staatkundig beleid. 

Vooreerst: Als God als hoogste Souverein van alle leven wordt 
erkend, ligt daarin besloten, dat dit ook voor het geestelijk en zedelijk 
leven zijn consequenties heeft, zoowel over het sociale en individueele, 
als in het maatschappelijke en staatkundige. 

Dat beteekent derhalve, dat de mens eh geen absolute heerschappij 
heeft over het geestelijke leven, en dus geen dwang op het geestelijke 
leven kan uitoefenen. Hierin ligt ook een beginsel, dat het Liberalisme 
zoekt, doch slechts ten deele. Het bedoelt wel de geestelijke vrijheid, 
welke in het dogma der staatkunde schuilt; n.l. dat men iemand geeste
lijk geen dwang mag opleggen, doch verwerpt de beperking, welke in 
geen dwang mag opleggen, doch verwerpt de beperking, welke in 
hetzelfde dogma gegrond is en ook aan de uiting van het geestelijk 
leven zijn normen stelt. De erkentenis van Gods souvereiniteit staat 
haar openlijke loochening niet toe. Ook daartoe wil men klaarblijkelijk 
vrijheid. Doch, omdat God Souverein is ook over het geestelijke leven, 
is de mensch het niet, noch wat betreft de geestelijke conceptie van 
anderen noch die van hem zelf als enkeling. Wanneer de mensch per
soonlijk de vrijheid neemt om b.v. te negeeren, dat God is, zoo zondigt 
hij voor zichzelf, tracht hij ook anderen tot negatie te brengen, zoo 
doet hij daaraan zonde toe in socialen zin. 

Legt hij een ander zijn meening of overtuiging op dan voert hij 
heerschappij ook over den geest van anderen. Het'staatkundig be
ginsel van de erkenning van Gods Souvereiniteit draagt derhalve in 
zichzelf de waarborg eener geestelijke vrijheid, welke zich beweegt 
binnen de perken door die positieve erkenning gegeven, maar sluit 
de negatie uit. 

Acht men deze beperking vrijheidsberooving, dan kan schier geen 
andere conclusie worden getrokken dan dat men de vrijheid begeert 
om Gods souvereiniteit te loochenen. 

Met het beginsel der Democratie is het op gelijke wijze gesteld. 
Gods souverein bestel schonk aan de menschheid als geheel de heer
schappij over de aarde en wat daarop is, ook de heerschappij over 
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menschen. Daarin ligt alzoo ook wederom de algemeene deelneming 
aan die heerschappij als haar beperking besloten. Als leden der 
menschheid hebben de enkelingen ook een aandeel in die souvereini
teit, doch het aandeel is voor ieder niet gelijk, aangezien er verscheiden
heid van gaven is en juist de gaven regeeren. Ook dit is een souvereine 
daad Gods, waardoor de souvereiniteit op aarde paal en perk wordt 
gezet. De verscheidenheid der levens breekt niet de harmonie, doch 
bevestigt die door de werkingssfeer der souvereiniteit in verschillende 
levenskringen. 

Aangaande de regeering eener natie volgt uit een en ander, dat het 
volk in erkentenis van deze dingen de uitoefening der heerschappij 
kan toebetrouwen aan hen, die daartoe bekwaam zijn. Doch dan volgt 
verder, dat ook de souvereine rechten van de Overheid door God ge
geven de macht en bevoegdheid van die Overheid bepalen. Daarin ligt 
weer een beginsel der beperking, waardoor een Democratie als de 
klassenstrijd heeft voortgebracht is uitgesloten. Niet de klassen
democratie, maar een nationale democratie ligt in het principe. 

Deze democratie heeft zijn innerlijke begrenzing in de geestelijke 
en zedelijke banden, waardoor het volk in zijn leden is gebonden aan 
het goddelijk recht. 

Socialisme is wegens datzelfde verband geen klasse-socialisme, doch 
nationaal socialisme en heeft ook voor de internationale verhoudingen 
zijn beteekenis. 's Menschen levensroeping verschijnt in het licht der 
bestemming door God aan het leven gesteld. Het productieproces valt 
niet slechts onder materieele waardeering, maar verkrijgt een hooge re 
beteekenis. Geheel het leven wordt beheerscht door het geloof in de 
komst van Gods Koninkrijk. In dit licht wordt de cultuur waarlijk 
sociaal gezien. Allen zijn geroepen mede te arbeiden voor allen. 

Allen hebben krachtens' hun souvereiniteit deel aan het wereld
kapitaal in zijn meest omvattenden zin, door hun gaven, eigendom, 
hun arbeid en hun beheer. Hun eerste en voornaamste aandeel ligt 
niet in wat zij daarvan particulier kunnen genieten, maar in wat zij 
daartoe bijdragen, zijnde een aandeel in den arbeid der wereld voor 
haar bestemming. 

Daarom arbeidt men niet voor zichzelf, maar voor allen. Iedere 
levenskring heeft zijn roeping, zoowel als iedere enkeling. En ook in 
dit licht is het nationale leven de organische eenheid, die als natie 
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onder de natiën haar roeping vervult, welke naar den aard des volks, de 
geografische gesteldheid en zijn plaats onder de volkeren wordt bepaald. 

Het nationaal kapitaal, wederom in den gecompliceerden zin, zoo
als wij dat meenen te verstaan, is het gemeenschappelijke volksbezit, 
dat overeenkomstig de principiën der souvereiniteit wordt beheerd. 
Daaronder wordt derhalve ook gerekend het beheer van zijn gaven 
en arbeidskrachten, en dus het persoonlijk leven in al zijn relatiën. 

Het leven zelf is het ons toebetrouwde kapitaal in alle levenskrachten, 
die ons zijn gegeven en waarover wij als rentmeesters voor God staan. 
Dit socialisme onderscheidt zich dan ook zeer van dat socialisme, het
welk op den bodem van individualisme zich poogt op te richten. 

Zulk een socialisme loopt niet uit op communisme, wijl de heer
schappij over het kapitaal der wereld wordt uitgeoefend overeen
komstig het beginsel der souvereiniteit, dat geen absolutisme kent, 
doch relatief is aan de verscheidenheid des levens. 

Daardoor wordt de stelling der gelijkheid uitgesloten en tengevolge 
daarvan het communisme. Het communisme is de synthese van de leer 
der volkssouvereiniteit en der gelijkheid. Daarom ook is dit per se on
waarachtig en kan in de practijk slechts eenigen schijn van uitvoering 
worden verkregen, indien men de volkssouvereiniteit geeft in handen 
van een dictatuur en zijn rechten van gelijkheid daarin doet bestaan, 
dat buiten de dictatuur niemand regeert en dus ook niemand beheert. 

Zulk een absolutisme is dan ook in het licht van de, grondstelling 
van Gods souvereiniteit uitgesloten.. De Overheidssouvereiniteit is 
geenszins absoluut, doch tot handhaving van de souve~einiteit, welke 
aan verschillende levenskringen is toebetrouwd, inclusief dus het beheer 
van het kapitaal, omvattende eigendom, talent, arbeid, de gansche 
levensvoering. Binnen de perken der Overheidsbevoegdheid kan zij dan 
ook op alle terrein haar gezag doen gelden. Daardoor heeft de Over
heid genoegiame regeer kracht om de algemeene orde te handhaven en 
zij is in dezen zin betrekkelijk-absoluut, doch ook slechts betrekkelijk. 
Zij kan zich op alle terrein laten gelden, doch op alle terrein naar haar 
goddelijke constitutie. 

Na deze korte schets van de grondliniën moge gebleken zijn, dat 
al het formeel welluidende in de conceptie van het materialisme slechts 
dan een voedingsbodem zal hebben, wanneer het 'wordt gezocht in 
het algemeen rechthebbende beginsel van de erkenning van Gods sou-
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vereiniteit. In dien bodem toch zal dat innerlijk cement der practische 
staatkunde worden gevonden, dat alle eenzijdigheden, die op zichzelf 
mislukking en aberratie beteekenen, in een harmonisch en organisch 
verband zet. 

De Fascistische uitwerking kon dat niet beloven en moet haar toe
vlucht nemen tot de eenzijdigheid van het absolutisme, waarin het 
noodwendig ten onder gaat, zoo het zich niet wijzigt ten aanzien van 
den grondslag. 

Het zwakke punt van het Fascisme ligt dan ook allereerst in zijn 
verhouding tot de kardinale grondstelling van de staatkunde. Het is 
niet genoeg, dat Mussolini een beroep deed ·op Gods hulp, toen hij 
het primaat der regeering opnam. Een blijvende bedreiging is het 
klassieke karakter van het Fascisme, dat niet principiëel rekent met 
den invloed van het Christendom en zoolang het dat niet doet practisch 
blijft zweven tusschen de revolutie, welke het meent te overwinnen 
en het Christendom, dat het niet als de ware antirevolutionaire kracht 
waardeert. 

De verwikkelingen met het Pausdom openbaren reeds daarvan nu 
de symptomen. Daarenboven staat het nog voor de moeilijkheid, dat 
zijn staatkunde haar verhouding heeft te bepalen ten aanzien van een 
kerkelijke dogmatiek, die tegenover zijn staatkundig imperialisme een 
kerkelijk imperialisme moet stellen, zoodat men voor een entweder
oder komt te staan, dat een beslissende nederlaag van het een of het 
ander beteekent, of geen der partijen aan het bewind laat. 

Ook het staatkundig imperialisme brengt voor het Fascisme een 
groot gevaar, wijl het Fascisme zijn existentie afhankelijk maakt van 
een buitenlandschen oorlog, welks afloop beslissen zal over zijn lot. 
Overwinnen beteekent naar binnen bevestiging, verliezen ontbinding 
van het Fascisme. Overwinnen zal echter naar buiten geen rustige 
bevestiging beteekenen, aangezien de Fascistische staat, die naar het 
Imperium grijpt, alle anderen tegen zich te wapen roept. Reeds thans 
heeft het Fascisme invloed in dezen zin, en gelet op de belangen in 
de Middellandsche Zee en de daaraan liggende koloniale gebieden, 
is de vrees niet ongewettigd dat de verhouding tusschen Italië en 
Frankrijk gespannen zal worden. 

Ondanks de vaak juiste critiek van het Nationalisme kan de Fascis
tische uitwerking eener staatkunde onze instemming en ons vertrouwen 
niet hebben. 
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Tegen de staatkundige ontwikkeling van de Revolutie via Liberalisme, 
Democratie, Socialisme naar een Staatsabsolutisme hebben wij slechts 
de antirevolutionaire beginselen te stellen als een hechten en betrouw
baren grond voor de staatkunde. 

Wij hebben geen behoefte aan een nationalistische partij, die niet 
iets beters zal kunnen brengen dan wat wij hier vinden. De antirevo
lutionaire beginselen zijn bovendien nationaal en het antirevolutionaire 
volk is een nationale partij als zoodanig. 

In de stormen van den tijd hebben wij slechts één roeping, die 
waarlijk nationale beginselen ook nationaal te dienen en het Christen
volk te vergaderen tot den gemeenschappelijken strijd. Kerkisme en 
individualisme zijn de vijanden, die het antirevolutionaire volk ver
hinderen nationaal te zijn en ook deze vijanden kunnen slechts worden 
overwonnen, zoo het gronddogma der staatkunde door alle Christelijke 
partijen beleden, in de conscientie heerschappij neemt en allen doet 
zoeken, wat de gehoorzaamheid des geloofs eischt. 

Wij erkennen geen absolutisme van den Staat, maar even weinig 
mogen wij het absolutisme van een kerkelijke regeering over den 
Staat verdedigen. En toch wordt onze Christelijke politiek met machte
loosheid geslagen door het drijven van kerkelijke partijen. 

Wanneer wij echter de zelfstandige roeping der Overheid op het 
eenig staatkundig fundament, waarop wij wezen, voor oogen houden, 
kunnen wij onze kerkelijk-staatkundige wenschen heJ beste dienen 
door ze los te laten en den arbeid aan den Staat te zien als een bij
zonder stuk in het werk des grooten Konings, en daarin dienen de 
komst van Zijn Koninkrijk. 

1) C orradini I. I. p. 5. La concezione nazionalista si fonda anzi tutto sul ri
conoscimento che la vita è di natura sua collettiva. 

2) Corradini 1.1. p. 234. E poi la nazione considera la formazione della sua 
propria civiltà come contributo da portare alla universale civiltà del genere 
umano. E questo è il suo supremo superamento, vale a dire, la sua suprema 
legge morale. 

3) Corradini 1.1. p. 12. 
4) Corradini 1.1. p. 11. 
5) Corradini 1.1. p. 12. La nazione è la imperfetta realizzazione dit questa 

legge che natura pone: una pace interna per guerra esterna. 
6) Corradini I. I. p. 45. 
7) Corradini 1.1. p. 14. Ora è necessario aggiungere che l'imperialismo è la 

natural conseguenza del nazionalismo? 
8) Cf. I. I. p. 13. . 
9) Cf. I. I. p. 44. 
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10) Corradini l.l. p. 43. Dra la conscienza nazionale, quale i! nazionalismo 
la concepisce, pub e deve essere scuola di disciplina e di dovere. 

11) Cf. l.l. p. 43. 11 devoto, siccome sa che d'ogni suo atto deve rispondere 
a Oio, cerca che ogni suo atto sia buono e secondo i! vol ere di Oio. 

12) Erich Voegelin. Die Zeit in der Wirtschaft. Archiv f. Sozialwissenschaft 
und Sozialpolitik, Tübingen, 192453 Band 1 Heft S. 194: "Capital originates in 
a surplus, it grows to surplus accumulation. 

18) De Staatstheorie van het Fascisme, door Prof. Alfredo Rocco, vertaling 
Mr. Dr. W. M. Westerman, Den Haag 1928 blz. 1. 

14) Blz. 3. 
15) Rocco, t.a. p. blz. 3. Het Fascisme is bovendien, als actie beschouwd, 

alleen een typisch Italiaansch verschijnsel, terwijl het zijn internationale gelding 
ontleent aan de aanwezigheid van een samenhangende, organische theorie. 

16) V gl. pag. 5. 
17) Vgl. pag. 8. 
18) Vgl. p. 8-10. 
19) Vgl. pag. 13. 
20) Vgl. pag. 13. 
21) Corradini, 1.1. p. 6. 
22) Rocco, t. a. p. blz. 15. 
23) Corradini I. I. p. 7. 
24) Vgl. pag. 5. 
25) Vgl. pag. 15 v.v. 
26) Blz. 16. 
27) Blz. 17. 
28) Blz. 18. 
29) Blz. 19. 
30) Blz. 19. 
31) Blz. 20. 
32) Blz. 32 V.V. 
33) Blz. 22. 
34) Blz. 22. 
85) Blz. 24. 
36) Blz. 24-25. 
37) Blz. 26. 
38) Blz. 26. 
39) Blz. 27. 
40) Blz. 30. 
41) Blz. 31. 
42) Blz. 31 v.v. 
48) D. Hans, Liberalisme en Protestantisme, Den Haag 1930, blz. 14. 
44) Zie D. Hans t. a. p. blz. 15. 
45) Zie D. Hans t. a. p. blz. 30. 
46) Zie D. Hans t. a. p. blz. 17. 
47) Vgl. D. Hans t. a. p. blz. 16. 
48) T. a. p. blz. 17. 



DE BRONNEN VAN HET STELLIG RECHT IN 
HET LICHT DER WETSIDEE 

EEN BIJDRAGE TOT OPKLARING VAN HET PROBLEEM 

IN ZAKE DE VERHOUDING VAN RECHTSBEGINSEL EN 

POSITIEF RECHT 

DOOR 

PROF. DR. H. DOOYEWEERD. 

II. 

Kritiek op de grondslagen der historische rechfsbronnenfheorie en 
haar uitwerking in de Romanistische richting. 

Daar de hieronder te bespreken Germanistische richting in de histo
rische rechtsbronnentheorie de door VON SAVIONY en PUCHTA gelegde 
grondslagen heeft aanvaard en alleen in de uitwerking een belangrijk 
verschil met de Romanistische richting vertoont, treft onze kritiek op 
die grondslagen beide richtingen gelijkelijk. 

Deze kritiek dient zich in de eerste plaats te richten op het door de 
school unaniem gehuldigde materieele begrip van rechtsbron, waarin 
de geheele historische rechtsbeschouwing in nuce vervat is. Het blijft 
de onvergankelijke verdienste der historische school, dat zij den ratio
nalistischen hoogmoed der humanistische natuurrechtstheorie heeft ge
broken en de onhoudbaarheid van een zelfstandig tegenover het posi
tieve recht staande natuurrechtsorde heeft in het licht gesteld. Weliswaar 
was een GUSTAV Huoo 1), die men gewoonlijk als voorlooper der 
historische school noemt, hierin reeds voorgegaan, maar deze scherp
zinnige Romanist bestreed het rationalistisch natuurrecht slechts met 
de wapenen van KANT'S kenniskritiek en stond nog, innerlijk vreemd 
tegenover den zin der historische ontwikkeling. Boven KANT'S eigen 
natuurrechtelijk systeem uitgaande, poneerde hij de stelling, dat, even
als het denkend verstand slechts op zich zelve ledige denkvormen be-
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zit, die haar geheelen inhoud aan de ervaring moeten ontleenen, zoo 
ook de rede in moraal en natuurrecht niets anders kan leveren dan 
formeele, inhoudslooze richtlijnen en kritische principes, die al hun 
inhoud aan de historische ervaring moeten ontleenen. 

Maar HVGO ziet de historie op positivistische wijze en is dus niet 
doorgedrongen tot den zin der historische wetmatigheid in verband met 
het positieve recht. 

Zulks is eerst het werk geweest van de historische school Zij heeft 
de noodwendige positiviteit van alle recht aangetoond en het zins
verband tusschen die positiviteit en de historische ontwikkeling in het 
licht gesteld. 

Wij zullen nog later in het thetisch gedeelte zien, hoe rechtsbeginsel 
en stellig recht nimmer als twee zelfstandige rechtssystemen naast of 
tegenover elkander kunnen worden gesteld. De grondstelling der histo
rische school: "Alle recht draagt positiviteitskarakter", zou slechts de 
nadere toelichting hebben behoefd: "Alle positief recht is positiveering 
van goddelijke rechtsbeginselen", om haar tegen alle verdenking van 
positivisme te vrijwaren. 

De natuurrechtelijke geldingsbron van het stellig recht: "paeta sunt 
servanda" bleek niets dan een in wezen positivistische, wijl alle wille
keur legitimeerende delegatienorm, gelijk dan ook de kritische positivist 
KELSEN deze natuurrechtelijke "oorsprongsnorm" ten grondslag kon 
leggen aan de geheele stellige volkenrechtsorde, zonder daarmede ook 
maar één materieel rechtsbeginsel in het wetenschappelijk volkenrechts
systeem te tolereeren. Het innerlijk tegenstrijdig dualisme tusschen 
natuurrecht en positief recht werd dan ook, gelijk wij zagen door het 
aanvaarden van een natuurrechtelijke delegatienorm voor het stellig 
recht niet opgeheven, doch eer verscherpt. Dit dualisme nu heeft de 
historische school voorgoed overwonnen, terwijl ze door haar materi
eele rechtsbronnentheorie evenzeer de klip van het positivisme heeft 
ontzeild. 

Doch is haar begrip van materieele rechtsbron voor ons te aan
vaarden? 

Zien wij goed toe, dan blijkt het begrip "volksgeest", reeds krachtens 
zijn wijsgeerigen oorsprong uit het Duitsche na-Kantiaansche ~dealisme, 
door de historische school in zuiver historisch en zin bedoeld te zijn. 
De nationale volksgeest is een historische verbandsindividualiteit, die 
aan de individueele wet der historische ontwikkeling is onderworpen 
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en dus geenszins bloot subjectief en individualistisch is bedoeld. Wij 
zagen in het voorafgaande reeds, hoe deze historische wetmatigheid 
door VON SAVIGNY c. s. is gevat, hoe n.l. de humanistische wetsidee in 
haar transpersonalistisch-idealistisch type in zijn opvatting heeft door
gewerkt. 

Doch dit nu daargelaten, beteekent de rechtsbronnentheorie der 
historische school, inzooverre zij het recht als een product van de 
"volksgeest" beschouwt, noodwendig een verabsoluteering van den 
historischen wetskring ten koste van den zelfstandigen, souvereinen zin 
des rechts. 

Uitdrukkelijk stelt de historische school vast, dat het begrip "volk" 
als zoodanig geen rechtsbegrip is, maar een natuurlijke historische 
individualiteit. 

Wanneer dan echter de "volksgeest" inderdaad de materieele 
geldingsbron van alle stellig recht ware, dan zou de historische ont
wikkelingswet, waaraan die "volksgeest" onderworpen is, een imma
nente wetmatigheid van de rechtsorde zelve zijn, m. a. w. het recht 
ware gehistorificeerd. 

In zooverre is de historische rechtsbronnentheorie ex origine histo
ristisch, schendt zij de souvereiniteit in eigen kring van het recht 
naar zijn zin. 

Inzooverre de historische rechtsbeschouwing dus boven het positi
visme uitkomt, n.l. in de aanvaarding van een b()ven alle subjectieve 
willekeur verheven innerlijke wetmatigheid van het recht in zijn ont
wikkeling, is deze wetmatigheid niet als goddelijke rechtswetmatigheid, 
maar als historische wetmatigheid gevat. 

PUCHTA, die de historische rechtsbeschouwing het meest wijsgeerig 
heeft doorgedacht, laat dan ook zelfs het rechtsbegrip zich eerst in 
de historische ontwikkeling ontplooien. la) 

Deze grond fout belast de geheele historische rechtsbronnen theorie, 
die tot een wezenlijke zin-duiding van het stellig recht in zijn uitermate 
gedifferentieerde zin-structuur volstrekt ontoereikend is. 

Want een wezenlijk alzijdige materieele rechtsbronnentheorie moet 
met handhaving van den zelfstandigen rechtszin niet slechts het zins
verband tusschen het stellig recht en den historischen, maar niet minder 
het zinsverband van het recht met den socialen en de andere wets
kringen in het oog vatten. De Romanistische richting, die de grond
slagen der historische rechtsbronnentheorie - anders dan haar Ger-
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menistische zusterrichting - bij de uitwerking in haar theorie der 
formeele ontstaansbronnen van het recht onverzwakt heeft gehandhaafd, 
heeft met name het sociale zin-substraat van het stellig recht verwaar
loosd en moest daarom in de toepassing harer rechtsbronnentheorie 
op de zinstructuur van den rechtskring aanstonds vastloopen. 

Terecht heeft reeds v. JHERING gewezen op de ontoereikendheid van 
de historische theorie tot opklaring van den zin van de receptie van 
het Romeinsche recht en van het internationale recht, dat in geen 
geval uit een ontwikkeling van den nationalen volksgeest is te 
duiden. 

Wij zelve wezen reeds op de impasse, waarin deze theorie geraakte 
bij een zin-duiding van het volkenrecht, het kerkrecht enz. enz. Hoe 
is het b.v. mogelijk het Gereformeerde of Roomsch-Katholieke kerk
recht op een nationale volksovertuiging terug te voeren, hoe zou zulk 
een volksovertuiging zijn aan te toonen in het zeer specifieke recht 
der onderscheiden maatschapskringen ? 

Wij wezen er op, hoe bij VON SAVIGNY op het nationale element der 
volksovertuiging veel minder de nadruk valt dan bij PUCHTA en hoe 
hij zelfs oog blijkt te hebben voor het feit, dat het "particuliere recht" 
der onderscheiden niet-statelijke verbanden aanvullend en wijzigend op 
het gemeene volksrecht kan inwerken. Maar hij ziet deze verbanden 
slechts als "volksmässige Abteilungen des Ganzen", m. a. w. slechts 
als onderdeelen van het historisch nationaal volksverband en zoo blijft 
het uiteraard ook bij hem bij de historische volksovertuiging (volks
geest) als materieele geldingsbron van alle stellig recht. 

Een behoorlijke zin-analyse van den socialen substraatskring van 
het recht, die gelijk we nog later zullen aantoonen, door den souve
reinen zin van omgang en verkeer is gequalificeerd, ontbreekt in de 
Romanistisch-historische theorie. dan ook geheel. 

Ze is te simplicistisch gebouwd en moest wegens haar historische 
grondfout met de wezenlijke zin-structuur van den rechtskring in 
conflict komen. 

Men zal begrepen hebben, dat deze principieele kritiek op de histo
rische rechtsbronnentheorie reeds vooruitgrijpt op onze in 't vervolg 
onzer verhandeling nader te adstrueeren kijk op den komischen zin
samenhang van den rechtskring en dat wij van het bestaan van een 
zelfstandigen historischen en socialen wetskring uitgaan. 

In dit verband kunnen wij slechts wijzen op het vastloopen eener 
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historische beschouwing, die ex origine het bestaan van zulke wets
kringen moet loochenen. 

Dit is reeds een negatieve voorbereiding voor het aantoon en van de 
juistheid eener in de organische Calvinistische wetsidee gefundeerde 
rechtsbronnenleer . 

Met de hierboven gesignaleerde grondfout der historische theorie 
hangt haar tweede hoofdgebrek ten nauwste samen. Zij heeft het nood
wendig competentie-element, dat aan het begrip "rechtsbron" naar 
zijn materieelen zin inhaerent is, verwaarloosd. 

Reeds bij de bespreking van de Romeinsch-rechterlijke "theorie" 
van het "gewoonterecht", bleek de zwakke stee te zijn het niet preci
seeren van het competente rechtsvormingsorgaan. Van deze leemte 
kon straks de staatsabsolutistische theorie gebruik maken door het 
zgn. "gewoonterecht" als een delegatie van de staatswetgeving te 
vatten. 

De historische rechtsbronnentheorie heeft de verwarring op dit punt 
zoo mogelijk nog vergroot. 

Het "volk", als historische individualiteit beschouwd, is in 't geheel 
niet als competent rechtsvormingsorgaan te vatten, wijl het als zoo
danig geen rechtszin bezit. De historische theorie van het gewoonte
recht verwaarloost de competentievraag, is daarom ~een rechtstheorie, 
want het positieve recht bestaat nooit en nergens los van de materieele 
competentie van een rechtsvorm end verbands- o} maatschapsorgaan. 
Er bestaat geen "gewoonterecht" zonder meer, maar maatschaps
gewoonterecht, kerkelijk, statelijk, en niet statelijk verbandsgewoonte
recht, welke alle hun eigen onderling zeer uiteenloopende materieele 
zinstructuur bezitten en zeker niet uniform in een nationale volks
overtuiging zijn gegrond. 

Het materieele competentie-element in het positieve recht hangt ten 
nauwste samen met den slechts in zin-samenhang met zijn substraafs
kringen te vatten zin-structuur van den rechtskring; en deze zin
structuur is door de historische school niet behoorlijk geanalyseerd. 

Vandaar, dat zij de staatsabsolutistische bronnentheorie niet in den 
hartader heeft kunnen treffen, ja, gelijk we zagen, door haar gemis 
aan een verbandstheorie, zelfs de natuurrechtelijke gedachte, dat posi
tief recht slechts in den staat gevormd kan worden 2), op bedenkelijke 
wijze in 't gevlij kwam. 

De verwaarloozing van het materieele competentie-element wreekt 
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zich in innerlijke tegenstrijdigheden bij de behandeling van de wet 
als formeele rechtsbron. 

De grondstelling der historische school dwingt tot verwerping van 
de positivistische opvatting, dat de wet den grond harer juridische 
gelding in zich zelve heeft en moet tot de consequentie voeren, dat de 
wet, voorzooverre zij met het nationaal volksrechtsbewustzijn in strijd 
komt, van nul en geener waarde is. 

Wat doen echter PUCHTA en VON SAVIGNY? Zij durven deze con
sequentie niet aan en kennen aan de wet absolute gelding toe, krachtens 
het wezen van het staatsgezag, dat immers souvereiniteit bezit. 

Om toch hun grondstelling te redden, dat de volksgeest de eenige 
materieele ontstaans- en geldingsbron (en maar niet bloot ideëele 
geldigheidsbron in den zin van waardeeringsmaatstaf) van alle stellig 
recht is, behelpen zij zich met de fictie, dat de wet als "algemeene 
wil" haar inhoud steeds middellijk of onmiddellijk aan het volksrecht 
ontleent II 

Men hoore PUfHTA (Gewohnheitsrecht I, S. 145/6): "Das Wesen 
des Staatsgewalt besteht darin, dasz dasjenige, was sie unter den ver
fassungsmäszigen Voraussetzungen als allgemeinen Willen erkennt, 
au eh als soIcher gilt, ohne dasz hier erst eine materielle Untersuchung 
statt findet, neben welcher keine Staatsgewalt, da sie eben das höchste 
seyn solI bestehen könnte." En dan verder: Allerdings ist die Thätig
keit der Gesetzgebung mehr eine formelle ( !) als die der beiden 
anderen Rechtsquellen, indem der Gesetzgeber kein eigenthümliches 
Rechtsbewusztsein hat, sondern seinen Stoff unmittelbar von dem 
Volksgeist oder von den Juristen erhält, und er hat auch häufig nur 
einen rein formellen Einflusz auf das Recht, indem er das schon be
stehende Recht ausspricht, und ihm also nur die Form des Gesetzes 
giebt." (In gelijken zin VON SAVIGNY, System I, S. 39-42). En dan 
merkt Puchta op, dat de inhoud van het recht toch ook niet perse 
reeds bestaand volksrecht of juristenrecht behoeft te zijn "indem eine 
Volksansicht oder eine Ansicht der Juristen sanktionirt werden kann, 
weIche sich noch nicht zu einer festen Ueberzeugung, zij einem Recht 
ausgebildet hat, oder ohne Hülfe des Gesetzgebers vielleicht nie aus
gebildet hätte." 

Dit is eenvoudig wetenschappelijk geknutsel! 
Een van beide: of de wet is als vorm genoegzaam voor haar abso

lute juridische verbindbaarheid, maar dan valt de volksovertuiging als 
A. St. 3-m. I V 15 
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eenige geldingsbron, óf wel de grondstelling der historische school 
is juist, maar dan is de wet niet te handhaven als formeele rechtsbron, 
die den grond harer volstrekte verbindbaarheid in zich zelve draagt. 
De fictie, dat de wetgever slechts de volksovertuiging tot uitdrukking 
brengt, is niets dan een maskeering van de innerlijke tegenstrijdighe.d, 
welke ontstaat, doordat Puchta de kool en de geit wil sparen I 

We zullen hieronder zien, dat de Germanistische richting deze fictie 
heeft losgelaten, maar in die wetenschappelijke eerlijkheid, tegelijker
tijd de systematische eenheid in de historische rechtsbronnenleer over

. boord heeft geworpen. 
De verwaarloozing van het materieele competentie-element wreekt 

zich bij de leiders der Romanistische richting wederom in hun op
vatting van de wetenschap in den zin van den practischen (bij Puchta 
ook den theoretischen) juristen-arbeid als formeele rechtsbron naast 
de wetgeving. 

Hebben de juristen soms als wetenschappelijk gevormde rechts
kundigen competentie tot rechtsvorming? 

Dit is immers niet vol te houden. Men kan onmiddellijk toegeven, 
dat op het moderne historisch kultuurpeil de rechtsvorming voor een 
goed deel slechts door rechtswetenschappelijk geschoolde organen 
kan geschieden, maar dit vereischte van juridische scholing is slechts 
een historische substraatsfactor van de moderne rechtsvorming; ze 
geeft nooit ofte nimmer competentie in juridischen zin. VON SAVIGNY 
schijnt dit bezwaar zelf gevoeld te hebben. 

In zijn System S. 48 schrijft hij: 
"Es erscheint. also hierin ein mannichfaltiger Einflusz des juristen

standes auf das positive Recht. Gegen die Behauptung dieses Ein
flusses ist zuweilen der Vorwurf einer unbefugten Anmaaszung er
hoben worden. Dieser Vorwurf könnte nur dann gegründet seyn, wenn 
die juristen einen geschlossenen Stand bilden woIIten. Da aber jeder 
Jurist werden kann, der die nöthige Kraft darauf wendet, so liegt in 
jener Behauptung nur der einfache Satz, dasz, wer das Recht zu seinem 
Lebensberuf macht, durch seine gröszere Sachkenntniss mehr als 
Andere auf das Recht Einflusz haben wird." 

Accoord, kunnen wij aanstonds zeggen. Maar wat heeft dit betoog 
te maken met de poneering van het juristenrecht als formeele ont
staan sb ron van het stellig recht? 

Het waren in wezen wetenschappelijk geschoolde juristen, die het 
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Romeinsche ius civile en ius gentium gepositiveerd hebben. Maar dit 
feit stempelt de wetenschap niet tot formeele ontstaansbron van het 
recht. 

Invloed op de rechtsvor.ming is heel wat anders dan competentie 
tot rechtsvorming. 

Ook natuurlijke factoren hebben grooten invloed op de rechts
vorming, evenals historische gebeurtenissen, sociale en economische 
veranderingen etc. etc. 

In de poneering van de rechtswetenschap tot formeele rechtsbron 
openbaart zich weder de historistische grondfout der historische school. 
VON SAVIGNY liet, gelijk we zagen, het juristenrecht als zoodanig 
slechts als een vorm van gewoonterecht gelden, maar waar in de 
historische theorie van het gewoonterecht zelve het competentie-ele
ment ontbreekt," kan het appel op deze gewoonte rechts-theorie niet 
baten ter fundeering van de wetenschap als formeele rechtsbron. 

Groot wordt de verwarring in de historische bronnentheorie, doordat 
zij het juristenrecht, coördineert met de wet als formeele rechtsbron, 
want de wetgeving als formeele rechtsbron is juist door de formeele 
competentie der staatsorganen gequalificeerd. 

Het zijn geheel ongelijksoortige grootheden, die als formeele ont
staansbronnen van het positieve recht worden aangediend. 

De rechtswetenschap, ook de practisch georienteerde, kan als zoo
danig nimmer meer dan kenbron van het positieve recht zijn, maar 
wij zagen reeds in § 1 van dit hoofdstuk, dat aan het begrip kenbron 
alle juridische zin ontbreekt. 

Uit rechtshistorisch oogpunt bezien was de weder-ontdekking van 
het juristenrecht door de historische school een groote winst. Maar we 
zien hier opnieuw, hoe weinig van die winst partij kan worden ge
trokken, wanneer men bij zijn onderzoek de souvereiniteit in eigen 
kring der wetssferen niet handhaaft. 

Bij onze kritiek op de historische theorie in zake het juristenrecht, 
als formeele ontstaansbron van het stellig recht, zijn wij het vroeger 
door ons uitvoerig naar voren gebrachte verschil tusschen Von 
Savigny en Puchta op dit punt niet vergeten. 

Wij houden er dus rekening mede, dat Von Savigny als juristenrecht 
alleen nieuwe practische rechtsvorming door wetenschappelijk ge
schoolde juristen laat gelden. 

Wat wij bewezen is slechts dit, dat ook Von Savigny ons geheel 
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in de steek laat, wanneer het er op aankomt, de ware rechtsbronnen 
van dit juristenrecht op te sporen. 

Uit de verwaarloozing door de Romanisten van het materieele 
competentie-element verklaart zich ook hun gemis aan inzicht in het 
wezen van den menschelijken positiveeringsarbeid. 

Zoo schrijft VON SAVIGNY "dasz überalI, wo ein Rechtsverhältniss 
zur Frage und zum Bewusstseyn kommt, eine Regel für dasselbe längst 
vorhanden, also jetzt erst zu erfinden weder nöthig noch mögIich ist. 
In Beziehung auf diese Beschaffenheit des aIlgemeinen Rechts, nach 
welcher es in jedem gegebenen Zustand, in welchem es gesucht werden 
kann, als ein gegebenes schon wirkliches Daseyn hat, nennen wir es 
POSITIVES Recht." 3) 

Deze naieve opvatting, als ware het positieve recht als zoodanig 
reeds gegeven, is niet zonder meer statisch te noemen. 4) Ze is veeleer 
een rechtstreeksche consequentie uit de humanistisch-historische grond
stelling, dat het recht door de historische ontwikkeling vanzelf uit den 
volksgeest groeit. Zulks is echter volkomen in strij d met de zin
structuur des rechts als normatieve ordening. Nimmer is het positieve 
recht gegeven. De rechtsbeginselen, waaruit het gepositiveerd wordt, 
moeten immer door competente menschelijke organen gevormd worden 
en deze positiveering draagt niet 't karakter van een statische daad 
in eens, maar is een dynamisch proces. 

b. De Germanistische richting en kritiek op haar bronnentheorie. 
Van een openlijk conflict tusschen de eenzijdig het Romeinsche recht 

beoefende romanistische en de op de studie van het Germaansche 
recht geconcentreerde germanistische richting in de historische school, 
kan eigenlijk eerst in de dertiger jaren der vorige eeuw worden ge
sproken. Bij de stichting van het "Zeitschrift fÜr geschichtIiche Rechts
wissenschaft" werkten germanisten als EICHHORN en jACOB GRIMM 
broederlijk met de romanistische corypheeën samen en in de eerste 
jaargangen verschenen nog geregeld germanistische bijdragen. 

Doch een innerlijke samenwerking tusschen beide richtingen ont
brak reeds van meetaf. Romanisten en germanisten gingen ieder hun 
eigen weg en vervulden zich meer en meer met den geest hunner 
eigen bronnen en gelijk GIERKE opmerkt: "Aus dem kühlen neben
einander wurde wachsende Entfremdung, ·bis es endlich zu offener 
Fehde kam." 5) 
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In de latere jaargangen van het tij dschrift overwoog een eenzij dig 
Romanisme en trad het Duitsche recht geheel terug. 

De oorzaken van de openlijke uitbarsting van het conflict, dat straks 
zou worden ingeluid door de stichting van een zelfstandig orgaan van 
de Germanistische richting, het door REYSCHER en WILDA uitgegeven 
Zeitschrift für deutsches Recht (1839), en een bijzondere scherpte ver
kreeg door het requisitoir van GEORG BESELER tegen de Romanisten 
in zijn beroemd boek Volksrecht und Juristenrecht (1843), zijn door 
GIERKE in zijn bekende gedachtenisrede Die historische Rechtsschule 
und die Germanisten (1903)op duidelijke wijze geresumeerd. 

Wat de Germanisten volgens Gierke in Von Savigny en Puchta 
bestreden, was "de zonde tegen des historischen geest", waarin de 
historische school steeds dieper gevallen was. 

Het klassieke Romeinsche recht werd met name door PUCHTA hoe 
langer zoo meer op de oude natuurrechtelijke wijze als "ratio scripta" 
beschouwd. en de germaansche inslag welke dit Romeinsche recht na 
de receptie in de "usus modernus" verkregen had, werd gequalificeerd 
als een product van "blosze Unkunde und Dumpfheit literarisch 
schlechter Zeiten" , dat door de wetenschap moest worden uitge
zuiverd. 6 ) 

Zoo werden de post-glossatoren (BARTOLUS en BALDUS met name) 
. van meetaf als dekadenten gebrandmerkt, de Germaansche volksgeest 

in zijn eigen rechtsvormen de kracht teruggedrongen en zijn eigen
aardigheid hoe langer zoo meer gezocht in de receptie van het on
nationale klassieke Romeinsche recht. 

Het inheemsche recht werd in den hoek gedrongen en alIeen ter 
aanvulling van leemten benut. Zelfs bij de wetenschappelijke beoefe
ning van het Germaansche recht wilde men de wetenschappelijke be
grippen slechts aan het Romanistisch arsenaal ontleend zien en ver
zette zich tegen iedere poging, de eigen Germaansche rechtsgedachte 
weer tegenover de Romeinsche in 't licht te stellen. 7) 

VON SAVIGNY en PUCHTA hadden het juristenrecht als rechtsbron 
ingevoerd om de receptie van het Romeinsche recht als een werking 
van den nationalen volksgeest te kunnen rechWaardigen. 

Weliswaar was het vreemde recht lang geleden door de juristen aan 
het volk opgedrongen, vaak tegen de rechtsovertuiging van dit volk 
in 8), maar in naieve verwisseling van ideaal en werkelijkheid fingeerde 
men, dat de juristen altijd slechts het rec~tsbewustzijn des volks in 
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klaarder en fijner begrippen omzetten. Welnu het was juist op dit 
zwakke punt, dat BESELER in zijn aangehaalde boek "Volksrecht und 
Juristenrechf' zijn kritiek inzette. 

In dit werk, dat onmiddellijk een heftige antikritiek van de zijde 
van PUCHTA uitlokte, werden de geschillen in de uitwerking der rechts
bronnentheorie, welke eigenlijk reeds van meetaf tusschen Romanisten 
en Germanisten bestaan hadden, in een scherpe belichting gesteld. 

BESELER aanvaardt de grondslagen der historische bronnentheorie: 
"Au eh diese Schrift", zoo heet het in den aanvang van het 2e hoofdstuk 
van zijn boek, "wenn gleich ihren eigenen Weg verfolgend, lehnt sich 
im WesentIichen an die durch Von Savigny vertretene Grundansicht 
ani sie ist durch sie hervorgerufen und auf gewisse Weise überhaupt 
erst möglich geworden" 9). 

Maar in de uitwerking openbaart zich een dermate sterk verschil, 
dat men zich moet afvragen, of de Germanistisch-historische bronnen
theorie niet in conflict komt met de toch ook door haar aanvaarde 
leer van den volksgeest als materieele geldings- en ontstaansbron van 
het stellig recht. 

Reeds in de theorie van het gewoonterecht komt een sterk verschil 
naar voren. 

BESELER aanvaardt Von Savigny's leer, dat in het gewoonterecht de 
volksovertuiging door natuurlijke overeenstemming onmiddelijk in 
stellig recht omzet, slechts voor een normale, niet door remmende fac
toren gehinderde ontwikkeling. M. a. w. slechts idealiter is voor hem 
het gewoonterecht een onmiddellijke openbaring van het volksrecht: 
"aber wie die menschliche Dinge nun einmal nicht vollkommen sind, 
so wird auch die Rechtserzeugung in einem bestimmten Volke nicht 
immer in einer idee ellen Wei se vor sich gehen. Es sind so viele äuszere 
Einflüsse möglich, welche unter den gegeben U mständen ihre Herr
schaft geItend machen, und auf die Gestaltung des positiven Rechts 
entschieden einwirken, dasz es wenigstens zufällig ist, ob und in wie
weit demselben der Charakter ei nes Volksrechts bewahrt bleibt. Ein 
,solcher äuszere Einflusz kann nun sofort mit einer bindenden Kraft 
auftreten, was dann der Fall ist, wenn van der gesetzgebenden GewaIt 
im Staate schlechte Gesetze erlassen werden; er kann ab er auch, an 
und für sich nicht einmal formell berechtigt, durch die Dauer der Ein
wirkung auf den Rechtszustand ("nach aem Gesetze der Continuitäf') 
ei ne solche Macht erlangen, dasz sich daraus am Ende wahre Rechts-
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normen entwickeln, die jeder für verbindlich hält und halten musz, und 
die also einen Theil des positiven Rechts ausmachen. Umstände ver
schiedener Art werden freilich zusammen treffen müssen, urn ei ne 
solche Rechtserzeugung möglich zu mach en; der letzte Grund der 
formellen Geltung ist dann aber die Gewohnheit, welche also nicht 
mehr, wie bei dem Volksrechte, ein bloszes Kennzeichen des Rechts 
ist, sondern dieses selbst produciren hilft und zwar oft im Gegensatz 
zu dem Geiste des Volks und der Vernunft der Dinge" 10). 

Het gewoonterecht vindt dus als zoodanig zijn laatste geldingsbron 
in de gewoonte (het Herkommen 11 ) ), waaraan BESELER, evenals zijn 
leerling GIERKE, slechts de eisch verbindt, dat de feitelijke Uebung 
als longaevus usus moet geschieden met de "opinio necessitatis", d.w.z. 
het subjectieve bewustzijn, dat het hier om rechtsregels gaat 12). Maar 
dit rechtsbewustzijn is dan inderdaad een zuiver subjectieve factor in de 
rechtsvorming, het!s niet, gelijk de volksgeest een objectieve historische 
ontwikkeling van individueele in het volk als verband gelegen ideeën. 

Zien we goed toe, dan heeft reeds in 't licht van deze gewoonterechts
theorie de zin van den "volksgeest" als materieele bron van het posi
tieve recht een belangrijke verschuiving ondergaan. 

De nationale volksovertuiging is niet langer conditio sine qua non 
voor de vorming van het stellig recht, doch alleen de normale en 
idealiter alleen gerechtvaardigde materieele rechtsbron. Gewoonterecht 
en volksrecht dekken elkander niet meer. Het is eigenlijk slechts toe
vallig, wanneer in het gewoonterecht het ware volksrecht tot uiting 
komt. En zoo is onvoorziens de volks overtuiging een beoordeelings
maatstaf van het stellig recht geworden, een toetssteen voor zijn al 
of niet gerechtvaardigd zijn in de trant der neo-kantiaansche rechts
idee. Daarmede valt de volksovertuiging als de materieele rechtsbron, 
waaruit het stellig recht als zoodanig gevormd wordt. Alleen het 
volksrecht zelve heeft in den nationalen volksgeest zijn materieele 
rechtsbron. 

Doch er bestaat ook ander stellig recht, dat op zuiver formeele, d. i. 
slechts subjectieve wijze kan zijn ontstaan en voor zijn gelding zich niet 
op die materieele rechtsbron kan beroepen, maar door feitelijke levens
omstandigheden in 't aanzijn is geroepen. M. a. w. reeds op dit punt 
heeft de Germanistische reèhtsbronnentheorie een dualistisch karakter 
gekregen, dat haar systematischen samenhang doorbreekt. 

Zij heeft het ontoereikende gevoeld van de Romanistische rechts-
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bronnentheorie, doch heeft, om die leemte aan te vullen een dualis
tisch begrip van rechtsbron aanvaard, dat geen innerlijke verzoening 
meer toelaat: 10 • rechtsbron als normatieve ideeële maatstaf van het 
stellig recht en 20• rechtsbron als bloot formeele ontstaansgrond en 
toereikende geldingsbron tevens: Uit dit dualisme kon slechts tweeërlei 
uitweg baten: óf de weg door Von Savigny c. s. ingeslagen: de ont
kenning van een bloot formeele ontstaansbron als rechtsbron in den 
zin van geldingsbron öf de loochening van de volksovertuiging als 
ware rechtsbron en de aanvaarding van de formeele ontstaansbron 
als toereikende geldingsbron van het positieve recht. De laatste weg 
zou zijn uitgeloopen in een naief positivisme. 

Geen van beide wegen heeft intusschen de Germanistische theorie 
ingeslagen; ze wilde den volksgeest als materieele rechtsbron hand
haven en wilde anderzijds de bestaanbaarheid van een bloot formeel 
positief recht niet prijs geven, daar zij langs dezen ~eg het in Duitsch
land gerecipieerde Romeinsche recht, welks gelding ze niet ontkennen 
kon, als strijdig met de nationale volksovertuiging aan de kaak wilde 
stellen. Het is begrijpelijk, dat het scherpe intellect van PUCHTA dit 
dualisme als een corruptie van heel de historische rechtsbronnen
theorie brandmerkte. 

Het is ook bij VON SAVIGNY, hoezeer hij ook een soepeler beschou
wing ten aanzien van de beteekenis der "gewoonte" huldigt dan 
P!lchta, niet te vinden. 

Immers weliswaar kent Von Savigny aan de gewoonte als zoodanig 
autoriteit toe voor het positiveeren van meer gedetailleerde bepalingen 
als het vaststellen van verjaringstermijnen enz., maar het is duidelijk, 
dat hier de gewoonte slechts een functie krijgt bij de eigenlijke positi
veering der volksovertuiging, niet als vervangster van de materieele 
rechtsbron: den volksgeest. 

Wanneer wij kennis nemen van de uitvoerige systematische be
handeling, welke BESELER in zijn standaardwerk System des gemeinen 
deutschen Privatrechts (1873), Ie Aufl. aan de rechtsbronnen geeft, 
dan verscherpt zich de indruk van verwarring, welke in de Germa
nistische rechtsbronnen theorie is ingetreden, doch vinden wij tegelijk 
tusschen al deze wetenschappelijke onklaarheid door waardevolle 
nieuwe gezichtspunten, welke in de Romanistische theorie, welke haar 
foutieve grondslagen zoo veel consequenter uitwerkte, ten eenenmale 
ontbreken. 
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Het belang der zaak rechtvaardigt een eenigszins uitvoerige uiteen
zetting. 

Beseler begint het tweede hoofdstuk van het eerste. boek van zijn 
hoofdwerk met een algemeene beschouwing over de rechtsvorming, 
waarin de grondgedachte der historische rechtsbeschouwing weer 
scherp naar voren komt. 

"Die tiefere Einsicht in das Wesen der menschlichen Dinge lehrt 
uns", aldus onze schrijver, "dasz es nicht einzelne, zufällige Ereignisse 
sind, welche den Gang der Geschichte, im Groszen und Ganzen ge
nommen, bestimmen : dasz vielmehr in ihr Ideen wirksam sind, welche 
auf den der Menschheit verliehenen Trieben und Kräften beruhen, und 
sich ihrer innern Natur gemäsz mit einer gewissen Notwendigkeit offen
baren und verwirklichen müssen. In ihnen faszt sich die höhere Be
stimmung der Menschheit zusammen, und die einzelnen Völker so 
gut wie die Individuen werden, bei aller Freiheit und Genialität der 
Persönlichkeit nach der ihnen von der Vorsehung angewiesenen 
Stellung von denselben erfaszt und in ihren Dienst gezogen. Denn 
auch die Völker in ihrer höheren, weltgeschichtlichen Bedeutung ent
behren der Persönlichkeit nicht; im Kreise seines Volkes aber und in
dem er von diesem genährt und getragen wird, seine Zeit erfassend, 
wirkt der einzelne Mensch auf das Ganze ein. 

- Wer vom einem solchen innern Zusammenhange in der Cultur
geschichte überzeugt ist, für den wird es keiner weitläufigen Beweis
führung bedilrfen, dasz auch das Recht seinem ursprünglichen Wesen 
nach kein Produkt des ZufalIs, der Willkühr oder der Weisheit ist; 
es ist mit der Menschheit selbst gesetzt, ei ne ursprüngliche, ihr von 
Gott verliehene, mit dem Staatstrieb untrennbar verbundene Kraft und 
Begabung, die wohl bei der Unvollkommenheit aller irdischen Dinge 
nicht rein und ungetrübt her au st reten und sich offenbaren kann, aber 
ihre Herkunft und ursprüngliche Natur auch nie ganz verleugnen 
wird". 

In deze inleidende passage komt de historistische grondslag, dien wij 
reeds vroeger naar voren brachten en kritiseerden, scherp uit. De ge
heele beschouwing is zeker anti-positivistisch ingesteld, zij aanvaardt 
het recht als een goddelijke boven toeval en menschelijke subjectiviteit 
verheven ordening, maar als eene, die als zoodanig aan de historische 
ontwikkelingswetmatigheid onderworpen is. 

Hooren wij nu echter Beseler verder: 
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De geschiedenis leert völgens hem, "dasz es nicht die Bestimmung 
menschlicher Einrichtungen ist, unbeirrt und ungestört von äuszeren, 
feindlichen Einflüszen zich in naturgemäszer Weise vollkommen zu 
entwickeln. Die ganze Anlage und historische Ausbildung eines Volkes 
kann schon von der Art sein, dasz es sich ein Recht schaft, welches 
an den höheren Anforderungen der Gerechtigkeit gemessen, diesen in 
wesentlichen nicht entspricht. (Ik cursiveer I) Aber hier bleibt doch 
immer das volksthümliche Element gewahrt, und die Fehler pflegen 
auch bei edleren Völkern durch besondere Vorzüge wieder aufge
wogen zu werden: dem starren egoistischen Geiste des altrömischen 
Stadtrechts steht die Heiligkeit, welche es dem jus quaesitum ge
währt, ausgleichend zur Seite". 14) 

Hier maken wij even halt en constateeren, dat de nationale volks
overtuiging althans in dit verband geenszins de rol vervult, die wij 
vroeger signaleerden, n.l. die van een ideëele beoordeelingsmaatstaf 
van het positieve recht. 

Immers zoo wordt ons hier geleerd: het "volksrecht" kan ondanks 
het feit, dat het zijn bron in den "volksgeest" vindt, nochtans zeer wel 
niet voldoen aan de "hoogere" maatstaf der gerechtigheid. 

Thans echter verder: 
"Schlimmer", zoo vervolgt Beseler, "ist ohne Zweifel die Lage der 

Dinge, wenn das Volk, an sich und seinem Rechte irre geworden, bei 
der weiteren Ausbildung desselben von äusseren, zufälligen Einflüssen 
sich bestimmen läszt: wenn es sich gedankenlos von der Gewohnheit 
beherrschen läszt, anstatt in ihr nur die durch die Dauer befestigte 
Aeuszerung seines Rechtsbewusztseins anzuerkennen, oder wenn es 
gar, politisch zerfallen, von einem juristenstande, der dem nationalen 
Geiste untreu geworden, oder von einer unfähigen, in legislativen 
Experimenten sich ergehenden Gesetzgebung urn sein eigenstes, gutes 
Recht gebracht worden ist. Dann kann es, wenn das Volk sich auf
rafft und besinnt, unabweislich werden, dasz der ganze Rechtsstoff 
einem Läuterungsprocesz unterworfen und durch die künstIerisch 
schaffende Hand des Gesetzgebens, der sich zum Organ des natio
nalen Strebens macht, zu einem festen einheitIichen Ganzen umge
bildet wird. Das ist die CODIFICATION, die sich aber von den allge
meinen geschichtIichen und nationalen Voraussetzungen keineswegs 
lossagen darf, und daher, richtig verstanden, mehr eine Umbildung 
und Fixirung des Rechtsstöffs, als eine Rechtserzeugung ist." 



DE BRONNEN VAN HET STELLIG RECHT IN HET LICHT DER WETSIDEE 239 

In het licht van Beseler's vroeger uiteengezette opvatting inzake het 
gewoonterecht, kan het aan geen twijfel onderhevig zjjn, dat in de 
hier afgeschreven passage de nationale volksovertuiging wel degelijk 
als ideëele waardeeringsmaatstaf van het stellig recht fungeert, z?odat 
wij thans kunnen vAststellen, dat drieërlei begrip van rechtsbron 
Beseler' s theorie verwart: 1 0. rechtsbron als buiten-rechtelijke mate
rieele ontstaans- en geldingsbron van het (volks)recht; d. i. de natio
nale in historische ideeën verankerde rechtsovertuiging des volks 
20. rechtsbron als ideëele beoordeelingsmaatstaf van het niet in de 
volksovertuiging gewortelde wettenrecht en juristenrecht (gewoonte
recht), d. i. wederom de nationale volksovertuiging; 30. rechtsbron als 
formeele ontstaansbron en geldingsbron tevens van het stellig recht: 
wet, gewoonte (Herkommen ), waaraan gelijk wij later zullen zien, nog 
moet worden toegevoegd de autonomie. 

Wij zagen reeds, dat deze drie beteekenissen in Beseler's theorie 
niet, gelijk de materieele en formeele beteekenis bij VON SAVIGNY en 
PUCHTA tot een systematische zin-eenheid in het begrip rechtsbron 
zijn samengevat, maar los naast elkander staan. Want, dat Beseler 

_ niet slechts het door hem scherp van het volksrecht onderscheiden 
bloote gewoonterecht, maar ook het wettenrecht als stellig recht onaf
hankelijk maakt van zijn overeenstemming met de nationale rechts
overtuiging des volks, blijkt duidelijk uit wat hij over de wet als 
rechtsbron opmerkt: 

"Das Gesetz wirkt absolut und hat nur in sich das Maasz seiner 
Geltung 15). 

De formeel-juridische ontstaansbron is hier inderdaad in positivis
tische lijn tegelijk tot formeele in zich zelf genoegzame geldingsbron 
geworden. 

Hier openbaart zich een krasse antinomie met de door Beseler onder
schreven grondstelling der historische school, dat het recht zich met 
een zekere historische noodwendigheid uit de in den individueelen volks
geest vervatte historische ideeën ontwikkelen moet. Immers hoe rijmt 
zich deze stelling met de positivistische opvatting van wettenrecht, 
en gewoonterecht (waaronder ook het juristenrecht valt) als stellig 
recht? 

Intusschen wij zagen achter deze geheele verwarring reeds een 
duidelijk politieke tendenz werkzaam: De door het juristenrecht in 
strijd met het volksbewustzijn bewerkstelligde receptie van het Ro-
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meinsche recht moest als bloot formeele rechtsvorming tegenover de 
ideëele materieele rechtsvorming uit den volksgeest gesteld worden 16). 
De Germanistische richting greep ter verwezenlijking harer politieke 
idealen inzake de positiveering van een gemeen Duitsch privaatrecht 
zonder bedenking naar een middel, dat Von Savigny reeds in zijn 
strijdschrift tegen THIBAUT had gedisqualificeerd: de codificatie 17). 

De wettelijke codificatie moest aan de nationale Germaansche rechts
gedachte tegenover de aan het Duitsche volk door een zijn taak mis
kennenden juristenstand opgedrongen Romeinsche rechts gedachte de 
zegepraal verschaffen 18). 

Het juristenrecht zelve is bij BESELER en zijn volgelingen nog slechts 
één der vormen van het ongeschreven recht naast het volksrecht en 
het gewoonterecht (Herkommen) dat zich buiten den juristenstand om 
ontwikkelt. Het is een vorm van gewoonterecht, die haar bron vindt 
in de "thatsächlich begründeten Macht des Juristenstandes über das 
Rechtswesen" en het kan slechts in zooverre gelding als positief recht 
verkrijgen als die macht reikt, "sei es nun, dasz der Einflusz des 
Volkes auf die Rechtsbildung dadurch ganz ausgeschlossen ist, oder 
dasz das Volk bestimmt wird, sich dem Inhalt des Juristenrechts Zll 

fügen, und denselben als gültiges Herkommen anzuerkennen und zu 
befolgen, oder sich wenigstens gleichgültig dagegen zu verhalten, und 
durch keine selbständige Rechtsbildung ihm entgegen zu treten". 19) 

Of de nationale rechtsovertuiging met het juristenrecht overeen
stemt of zich ermede in tegenspraak bevindt, is voor de gelding van 
het laatste onverschillig: slechts wanneer die tegenspraak zoo sterk 
wordt, dat het volk in de rechtsvorming zijn eigen weg gaat en in zoo
verre dit laatste in oppositie met de rechtspraak geschieden kan -
slechts dan kan tegen de meening der juristen en de practijk der 
rechtspraak in een volksrecht bestaan, hetwelk de vorming van het 
juristenrecht belet. 

In het proces- en strafrecht kan zulks niet meer, want op deze deelen 
der rechtsorde heeft het volk bijna iederen onmiddellijken invloed 
verloren. Daarentegen kan zulks wel in het privaatrecht met ,name bij 
die verhoudingen, welke onmiddellijk door de belanghebbenden zelve 
in 't leven geroepen worden. 

Op welke wijze katl nu het volksrecht zich tegen een juristenrecht 
doorzetten, dat tegen de nationale rechtsovertuiging al te zeer ingaat? 

Doordat men de juristen zoo ver mogelijk buiten het rechtsleven 
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houdt en eventueele rechtsgeschillen door een eigen arbitrale recht
spraak laat beslissen. 

Maar zelfs wanneer het tot rechtelijke vonnissen is gekomen, die 
de in het volksrecht levende nationale rechtsovertuiging beleedigen, is 
dit volksrecht daardoor nog niet terzij gesteld. Het verhindert de 
vorming van het juristenrecht en heeft een aanspraak op volle er
kenning, welke het ook de jurist, die zich van den waren stand van 

v zaken overtuigd heeft, niet mag weigeren. Op deze wijze heeft zich 
volgens Beseler tegen de verkeerde theorie der oudere, romaniseerende 
rechtswetenschap in, welke ook in de statelijke rechtspraak haar ver
tegenwoordiging vond, een stuk Duitsch volksrecht gehandhaafd, 
waarvan in 't bijzonder het familierecht en het recht van het grond
bezit, dat van den handel en ,wan den landbouw rijkelijk voorbeelden 
levert. Maar anderzijds gebiedt weder de achting voor het positieve 
recht, het juristenrecht, wanneer het eenmaal door de gewoonte is in
geburgerd, als stellig recht te erkennen 20). 

Wanneer wij deze geheele beschouwing van BESELER over de ver
houding van volksrecht tot juristenrecht overzien, dan treft ons een 
nieuw element in zijn bronnentheorie. De gelding van het juristenrecht 
wordt hier onvoorziens teruggevoerd op de "tatsächlich begründeten 
Macht des Juristenstandes über das Rechtswesen" , op het feitelijk 
zich doorzetten van de rechtsovertuiging der juristen zelfs tegen het 
volksrecht in. 

Daarmede gaat Beseler toch weer achter den subjectieven vorm der 
positiveering (Uebung, gepaard met de subjectieve opinio necessitatio) 
terug naar een materieele ontstaans- en geldingsbron, die echter dit
maal niet in den objectieven volksgeest, maar in de subjectieve feite

.lijke machtspositie van den juristenstand wordt gezocht. 
Beseler grijpt hier vooruit op de later te bespreken zgn. sociologische 

geldingstheorie, die den normatieven zin des rechts zelve in beginse~ 
heeft aangetast. 

Het volksrecht kan ook het wettenrecht terzij stellen langs den
zelfden weg, waarin het een met de nationale rechtsovertuiging 
strij dend juristenrecht (althans op bepaalde terreinen van het recht) 
kan overwinnen, n.l. door zijn feitelijke "Durchsetzung" te ver
hinderen. En toch wordt anderzijds geleerd, dat de wet absoluut werkt 
en de maatstaf harer gelding slechts in zich zelve heeft I Wanneer 
dit zoo is, hoe kan dan die absoluut bindende wet door een derogatoir 
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gewoonte- of volksrecht worden opgeheven, gelijk Beseler uitdrukke
lijk leert? 21 ) 

·Men ziet; hoe weinig Beseler zijn bronnentheorie systematisch heeft 
doorgedacht. 

Aan alle zijden stuit men in zijn leer op logische tegenstrijdigheden. 
Het ligt voor de hand in Beseler's gedachtengang de "feitelijke 

Durchsetzung" ook ten aanzien van de wet als geldingsbron te aan
vaarden en dus ook de juridische gelding van de wet afhankelijk te 
maken van de feitelijke machtspositie van den wetgever. 

Maar daarmede valt de wet dan tevens als zoodanig als geldings
bron van stellig recht. 

Anderzijds dwingt de consequentie, dan ook de gelding van het 
volksrecht op de feitelijke machtspositie zijner organen terug te voeren. 
Maar daarmede valt dan ook de volksovertuiging als materieele 
rechtsbron! 

Naast de drie reeds gevondene, ontdekken wij hier dus een vierde 
begrip van rechtsbron bij Beseler t. w. de machtspositie van een be
paalde sociale groep, waardoor deze haar wil kan doorzetten. 

De objectieve volksgeest, de formeele ontstaansbron, (wet, auto
nomie, Herkommen), de ideëele geldigheidsmaatstaf, (geldigheids
bron ), de feiteIij ke machtspositie van een bepaalde sociale groep, zie 
daar vier toto coelo onderscheiden beteeken-issen waarin het begrip 
rechtsbron bij Beseler voorkomt. Ieder dezer factoren vormt bij gemis 
aan een systematische zin-verbinding, een voortdurende bedreiging 
voor de andere en streeft met logische consequentie naar de alleen
heerschappij. 

Het probleem van het stellig recht is daardoor in de uiterste ver
warring gekomen. 

De vraag: wat verstaat men onder gelding van het stellig recht, 
blijkt hier op volmaakt tegenstrijdige wijzen te zijn beantwoord. 

Tegenover deze donkere schaduwzijden der Germanistische theorie 
willen wij thans het licht laten vallen op de belangrijke nieuwe ge
zichtspunten, welke zij tegenover de Romanistische theorie geopend 
heeft en waaraan m. i. in de moderne rechtsbronnentheorieën veel te 
weinig aandacht wordt geschonken. 

In de eerste plaats is bij de uitwerking zijner volksrechtstheorie bij 
Beseler een gedachtengang aan te wijzen, die wanneer hij inderdaad 
consequent over de geheele linie van het positieve recht ware door-
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gevoerd, het historisme zou hebben overwonnen en tot een materieele 
bronnentheorie zou hebben geleid, welke inderdaad de souvereiniteit 
in eigen kring van het recht zou hebben tot uitdrukking gebracht. 

Het oorspronkelijk volksrecht, dat volgens Beseler in tegenstelling 
tot de leer vanVon Savigny en Puchta ook in tijden van voortge
schreden kultuur nog kan bestaan en door het volk onmiddellijk ge
vormd l<an worden 22), wordt onder het algemeen gezichtspunt van 
het ongeschreven recht gebracht en als zoodanig tegenover het ge
schreven recht (wettenrecht en autonomierecht) gesteld. 

Het moet dan volgens onzen schrijver voldoen aan de beide ver
eischten van alle ongeschreven recht t. w. het moet in het rechts
bewustzijn gefundeerd en door Uebung gepositiveerd zijn. 

In Beseler's verwarde terminologie wordt de Uebung, door het 
rechtsbewustzijn geleid, kortweg rechtsbron genoemd en als zoodanig 
gecoördineerd met de formeele autoriteit van den wetgever en de 
nader te bespreken autonomie. 

Op welke wijze geschiedt nu de positiveering van het volksrecht? 
"Das ist nun so zu denken, dasz das Volk indem es sich einem 
Lebensverhältnisz hingiebt und sich dabei betheiligt, von dem Be
wusztsein erfüllt ist, nicht blosz nach Willkühr oder einem Gebot der 
Sittlichkeit folgend zu handeln; sondern dasz es sich eben mit siner 
Handlung auf dem Rechtsgebiet fühlt, und zwar einem bestimmten 
Rechtsprincip unterworfen. Das Rechtsprincip wird aber nicht frei 
und mil Ueberlegung geschaften; es ruht vielmehr schon in den Ver
hältnissen 23), mit derer Anschauung es als eine nothwendige Folge 
in das Bewusztsein des Volkes übertritt und von ihm nun als Recht 
geübt wird". 24) 

Hieraan knoopt Beseler een hoogst belangrijke beschouwing vast 
over de "natuur der zaak" in den zin van in de levensverhoudingen 
zelve gelegen rechtsbeginselen, waarbij hij de verhouding dezer be
ginselen tot de rechtsbron van het volksrecht nagaat; een beschouwing 
intusschen, waarin zijn leerling GIERKE hem niet gevolgd is 25). De 
"Natur der Sache" in haar engeren technischen zin, gelijk ze in 't bij
zonder sinds RUNDE 26) voor de juridische methode vruchtbaar is 
gemaakt, is n.l. niets anders dan "das die Rechtsverhältnisse natur-

. gemäsz beherrschende Princip". Zij valt naar haar materieelen inhoud 
met het volksrecht, gelijk dat zich in 't bijzonder voor het privaatrecht 
ontwikkelt, samen; "aber es wird dabei keine Rücksicht genommen 
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auf das Rechtsbewusztsein des handeinden, in den Rechtserhältnissen 
sich bethätigenden Volkes, welches eben, indem es in den thatsäch
lichen Beziehungen und Einrichtungen sein Bedürfnisz befriedigt, den 
in den Lebensverhältnissen ruhenden Trieb ihrer Natur entsprechend 
zum bestimmten Rechtsprincip ausbildet. Die Natur der Sache ist 
an sich noch keine Rechtsquelle, (Ik cursiveer!), sondern nur die 
thatsächliche Voraussetzung derselben. Erst die durch das Rechts
bewusztsein des Volkes vollzogene Vermittlung, welche sich in der 
Uebung des Rechtssatzes ausspricht, begründet die Rechtserzeugung 
und schafft die Natur der Sache zum Volksrecht urn." 

In deze geheele beschouwing, hoezeer zij opnieuw blijk geeft van 
de verwarde opvatting, welke bij Beseler inzake het begrip "rechts
bron" heerscht, komt nochtans een voor de historische school nieuw 
gezichtspunt naar voren. 

Ook Puchta en Von Savigny spraken wel is waar van de "natuur 
der zaak", maar dit begrip speelt bij hen i. h. a. slechts een rol bij 
het beginsel der analogie in de wetsinterpretatie en is bij hen te ver
staan in den zin van den organischen samenhang der rechtsinstituten 
in hun oorsprong uit den organisch werkenden historischen volks
geest 27). 

Beseler daarentegen toont een inzicht in het kosmisch karakter der 
rechtsbeginselen in den levenssamenhang -en in dit verband moet 
inderdaad met LANDSBERO bijzondere beteekenis worden toegekend 
aan het feit, dat bij Beseler de volksgeest der historische school on
gemerkt vereenzelvigd wordt met de "in den Lebensverhältnisse 
ruhende Normen", ook al miskent Landsberg de principieele beteekenis 
van dit feit, wanneer hij meent, dat deze kosmische rechtsbeginselen 
bij Beseler samenvallen met de practische levensbehoeften. Een sociaal 
utilarist in de trant van Von Jhering is Beseler geenszins. Intusschen 
blijkt Beseler voor de souvereine zin-structuur van den rechtskring 
weer zoo weinig oog te hebben, dat hij de in de levensverhoudingen 
latent rustende beginselen eerst door de door het subjectieve rechts
gevoel geleide Uebung tot rechtsbeginselen laat stempelen 28). 

De generale in den kosmischen zin-samenhang gegeven zin-structuur 
van den rechtskring wordt hier verpsychologiseerd, doordat het kri
terium van de rechtsnorm wordt gelegd in het subjectief-psychisch 
rechtsgevoel. 

En deze verwarring wordt nog vergroot, doordat Beseler de door 
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dit psychisch gevoel 29) begeleide U ebung tot rechtsbron verheft. 
Ik kom thans tot het meest gewichtig punt in de Germanistisch

historische rechtsbronnentheorie : haar poneering van de AUTONOMIE als 
formeele (ontstaans- en geldings) bron van het geschreven stellig recht 
naast de wet. Dit is een punt, dat gelijk we reeds bij de behandeling van 
de Romanistische bronnentheorie zagen, van meetaf een eigenaardig
heid der Germanistische richting is geweest en slechts te verklaren 
valt uit haar streven de Germaansche rechts gedachte tegenover de 
Romeinsche in een scherp licht te stellen. 

Wij zagen vroeger, hoe de Romanistische bronnentheorie ondanks 
haar anti-staatsabsolutistischen inslag (in de leer van het volksrecht), 
nochtans - met name in PUCHTA'S uitwerking - op bedenkelijke 
wijze weer in de eenzijdig statelijke-rechtsbeschouwing terugviel, in
zoover zij n.l. het recht als "algemeenen wil" vatte, die als zoodanig 
nimmer in niet-statelijke verbanden, maar slechts in het staatsverband 
als de rechtsorganisatie van het volk, kan gepositiveerd worden. 

Op dit punt was de Romanistische richting in wezen niet boven de 
humanistische natuurrechtsleer uitgekomen, van welke GIERKE ge
tuigde, dat zij het natuurrechtelijk schema der verbanden geheel onder 
het individualistisch Romeinsch-rechte1ijk gezichtspunt der "societas" 
behandelde en afgezien daarvan het geheele verbandsrecht als een eerst 
door den staat geschapen burgerlijke rechtsorde beschouwde 30). 

Een in eigen zin-structuur gewortelde zelfstandige interne rechts
kring der niet-statelijke verbanden kon op deze wijze geen erkenning 
erlangen. PUCHTA beschouwde, gelijk we zagen, de autonomie, in den 
zin waarin zij door EICHHORN c. s. als zelfstandige rechtsbron was 
aangetast, slechts individualistisch als een aan bepaalde onderdanen 
door het staatsgezag als individuen ingeruimd recht, om door private 
beschikkingen werkelijke rechtsnormen te vormen, en zag daarin 
slechts een a-normale rechtsbron. Weliswaar kent hij daarnaast een 
autonomie van organische onderdeelen van den staat (waaronder hij 
nevens de gemeenten ook de privaatrechtelijke corporaties als gilden 
en universiteiten rekent I), maar deze autonomie is voor hem in geen 
enkel opzicht een van den staat onafhankelijke rechtsbron: "Die 
Staaten bestehen aus einer Anzahl engerer Verbindungen, die dem 
Ganzen gleichartig, und nur dadurch von ihm verschieden sind, dasz 
sie eben blosz Glieder des Ganzen sind", schrijft hij in zijn Cursus 
der Institutionen I (4e Aufl. 1853) S. 54. 
A. St. 3-m. IV 16* 
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Hier wreekte zich ongetwijfeld de eenzijdig Romanistische instelling 
van de grondleggers' der historische rechtsschool. In den klassieken 
Romeinschen tijd was de vrije "Assoziationsgeist" nagenoeg niet ont
wikkeld. Het privaatrecht werd overwegend als een systeem van de 
individualistische rechtssferen der "pa tres famiJiae" gevat en daar
tegenover werd de staat als het rechtsverband beschouwd, waarin de 
individuen hun vereeniging yonden~ 

BESELER heeft de houding der geheele Germanistische richting in 
de historische school tegenover deze Romanistische leer op scherpe 
wijze in 't licht gesteld: "eine wie ganz andere war doch", zoo sèlIrijft 
hij, "verglichen mit dem poJitischen Leben unserer Tage, die An"': 
ziehungskraft, welche der antike Staat in seiner Blüthe ausübte, vor 
dem das eigentIiche' Familienleben unddie niederen . Stufen des 
Gemeinswesens fast ganz verschwanden, mit dem keine Persönlichkeit 
selbstberechtigt in Widerspruch gerathen durf te" 31). 

Het Germaansche volkskarakter was van meet af gekarakteriseerd 
door een diepen zin voor het familieleven en door dien vrijen verbands
geest, die zich in de engere kringen van gemeente en genootschap 
("Genossenschaft") in een uiterste differentiatie ontplooide .. 

Het was die verbandsidee, die idee der vrij e "Genossenschilft", 
welke door de Romanistische wetenschap met haár typisch individua
listische opvatting der rechtspersoonlijkheid van meetaf in haar ware 
wezen miskend en door de staatsabsolutistische vorsten politiek in haar 
vrije ontwikkeling op alle wijzen belemmerd en teruggedrongen, in 
den modernen tijd weer krachtig zoowel in het private als publieke 
leven begon in te grijp.en. 

Aan de "Genossenschaftsidee",welke zij in scherpe polemiek tegen 
de Romanistische individualistische fictietheorie inzake het wezen der 
rechtspersoonlijkheid verdedigde, knoopt zich voor de geheeleGerma
nistische richting de theorie, dat het interne verbandsrecht der niet
statelijke gemeenschappen een zelfstandige rechtsbron bezit, welke niet 
tot de statelijke wetgeving langs den weg van het delegatiebegrip is 
te herleiden. M. a. W. de Germanistisch-historische theorie begint weer 
aandacht té sChenken aan de gedifferentieerde verbandsslructuur van 
het rechts leven en slaat daarmede éen weg in, die tot een belangrijke 
opklaring van het probleem der rechtsbronnen had kunnen leiden (zie 
§ 2 van deze studie). 

Wij mogen dit feit met dankbaarheid coristateeren, al mogen wij 
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reeds hier opmerken, dat de uitwerking, welke met name Beseler's 
leerling OTTO GIERKE aan de "Genossenschaftstheorie", als theorie 
der rechtspersoonlijkheid gegeven heeft, 32) nog een behoorlijke kos
mologische structuur-analyse ontbeert. 

De autonomie als formeele rechtsbron was reeds door EICHHORN 
behandeld. In het tweede deel van zijn standaardwerk Deutsche Staats
u,nd Rechtsgeschichte (5e Ausg. 1843 S. 190 fig.) begint hij de op
somming der rechtsbronnen met een uiteenzetting van de beteekenis 
der autonomie en merkt daarbij op, dat in de Middeleeuwen alle deelen 
des rechts (met uitzondering van het kanonieke) zich meer door auto
nomie dan door geschreven en van hooger gezag gegeven wetten ont
wikkelden. Onder de langs autonomen weg gevormde rechtsbronnen 
somt hij op: 

10. het recht der wijsdommen, waarbij de autonome vorming vooral 
in handen lag van den rechter met zijn schepenen; 

20. het door overeenkomsten tusschen de belanghebbenden geposi
tiveerde recht, waarbij in aanmerking komen 

a. de dienstrechten, d. w. z. de contractueele bepalingen tusschen 
leen- of dienstheeren en hun vazallen of dienstlieden over hun weder
keerige rechten en plichten; 

b. de verdragen der corporaties of gemeenschappen van vrije of 
onvrije lieden over gemeenschapsrechten, de zgn. willekeuren; 

c. de verdragen tusschen den keizer en de corporatieve standen over 
hun wederkeerige rechten; 

d. de verdragen tuschen kerk en staat. 
Het was vooral tegen de theorie der autonomie in dezen vorm, dat 

Puchta heftig te velde trok en het valt niet te ontkennen, dat bij EICH
HORN de interne verbandsstructuur geheel terugtreedt achter den vorm 
der contractueele maatschapsverhoudingen. 

Maar anderzijds merkten wij reeds vroeger op, en wij zullen deze 
stelling in het thetisch deel dezer studie nog uitvoerig adstrueeren, 
dat ook het nevenschikkend maatschapsrecht zijn zelfstandige interne 
zinstructuur bezit, die niet op een delegatie van den staatswetgever 
kan worden teruggevoerd, en die door de historische rechtsbronnen
theorie, welke principieel het verdrag als formeele rechtsbron uit
schakelt, niet kan worden opgeklaard. 

BESELER gaat in zooverre met Puchta's kritiek op de theorie der 
autonomie mede, dat hij private verdragen of eenzijdige private be-
A. St. 3-m. IV * 
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schikkingen over bijzondere rechtsverhoudingen uit de rij der formeele 
rechtsbronnen schrapt. Hij argumenteert zulks aldus, dat de tegenover
gestelde opvatting het onderscheid tusschen recht in objectieven 
(norm-) zin en subjectieven zin uit 't oog verliest en de rechtsnorm 
verwart met de subjectieve rechtsverhouding. 

Reeds hier moeten wij tegen dit betoog, dat ook nog heden ten dage 
in ruimen kring onderschreven wordt, opmerken, dat het berust op 
een onjuist begrip van de zin-structuur van iedere norm en daarmede 
samenhangend op een onjuist begrip van rechtsbron. 

Wij zullen later zien, hoe het verdrag niets is dan een subjectieve 
vorm, waarin rechtsbeginselen tot concrete rechtsnormen worden ge
positiveerd, gelijk ook de wet niets is dan zulk een subjectieve vorm. 
De vorm van de rechtsbron als positiveeringsvorm van rechtsbeginselen 
is altijd subjectief, daar ieder rechtsbeginsel positiveering eischt door 
menschelij ke subj ectiviteit. 

Doch de inhoud van een contract is voorzoover het inderdaad een 
bindend rechtscontract is, is zoo weinig subjectief als de inhoud 
der wet. 

Het is eenvoudig een vooroordeel te meenen, dat aan het begrip 
"rechtsnorm" inhaerent zoude zijn een algemeene inhoud, zood at b.v. 
een contract, dat slechts voor een individueel geval de rechtsverhouding 
normeert, daarom geen objectief recht zou kunnen bevatten. 

Deze opvatting berust op een onhoudbaar statische opvatting van 
het menschelijk positiveeringsproces, en vergeet, dat de rechtsnormen 
haar positieve gelding ter laatste instantie eerst bereiken in haar 
positiveering in het concrete geval. 

De algemeene wet individualiseert zich in haar positiveering tot het 
concrete geval. 

Achter de geheele beschouwing, dat wel de wet, maar niet het 
contract als formeele rechtsbron kan gelden schuilt de naieve be
schouwing, dat de wet als subjectieve positiveeringsvorm zelve den 
grond harer objectieve gelding in zich zoude dragen, een opvatting, 
die gelijk we zagen ook BESELER huldigt. 

Zoo beperkt Beseler van meetaf zijn autonomiebegrip tot de rechts
verbanden en schakelt het geheele maatschapsrecht uit en daarbij is hij 
door de meeste Germanisten als GIERKE, STOBBE 33) en tal van ande
ren 34) gevolgd: "Die Autonomie", aldus zijn definitie, "ist also die ge
wissen Corporationen zustehende Befugnisz, sich innerhalb des von ihnen 
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beherrschten Kreises oder doch für ihre besonderen Angelegenheiten 

nach freiem Ermessen ihr eigenes Recht (Willkühren, Statute, Be
liebungen) zu setzen" . Daarbij vestigt hij de aandacht op de verbands
structuur dezer rechtsbron: "Eine solche Satzung gilt dann nicht allein 
für Diejenigen, welche sie unmittelbar zu Stande gebracht haben, 
nach den Regeln über die Verträge, sondern sie bindet die Gesammt
heit als solche und daher alle einzelnen Mitglieder derselben, die 
künftig hinzugekommenen sowohl, wie die gegenwärtigen" 35). De 

principieele beteekenis van de poneering der autonomie als formeele 
rechtsbron is slechts te vatten in verband met de door BESELER op

gezette en door GIERKE in grootschen stijl verder ontwikkelde "Ge
nossenschafts" - of verbandstheorie, welke een radicale breuk beteekent 
met de door de Romanistische richting nimmer principiëel overwonnen 
natuurrechtelijke staatsabsolutistische rechtsbeschouwing en de voor
loopster zou worden voor een verdiepte sociologische fundeering der 
rechtsbronnen theorie .. 

In dit verband moeten wij een oogenblik bij Beseler's leer der rechts
persoonlijkheid stil staan. 

"Het is een zeer verbreide meening," zoo begint hij zijn uiteen
zetting over het ontstaan der rechtspersonen, "dat rechtspersonen 
slechts op een fictie berusten, een kunstmatig bestaan voeren, dat hun 
alleen door het staatsgezag kan worden verleend. Wel wordt een 
zekere feitelijke grondslag ondersteld, opdat de staat zijn schepping 
der rechtspersoonlijkheid tot stand kan brengen, bij de corporatie 
de meerderheid van personen, bij de stichting het voor het bepaalde 
doel bijeengebrachte vermogen. 

Maar dit zouden slechts de feitelijke voorwaarden zijn; waaraan 
de staat zijn fictie knoopt. 36) 

Beseler m.eent, dat deze fictietheorie in een bepaalde positieve 
rechtsorde (bedoeld is ongetwijfeld de Romeinsch-rechtelijke) inder
daad steu!1 kan vinden. Maar ze wordt gewoonlijk niet in die beperkt
heid, maar veeleer als een logische noodwendigheid voorgedragen. 
Daarom mag deze theorie, althans voor het Duitsche recht, zeker niet 
(gelijk zelfs een Germanist als PFEIFFER deed) met een beroep op 
het Romeinsche of kanonieke recht worden verdedigd. 

Met groote scherpzinnigheid gaat Beseler nu over tot de kritiek der 
statelijke theorie in,zake de verbandspersoonlijkheid, waarbij hij door 

zijn principieele overwinning van de positivistische theorie der rechts-
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persoonlijkheid den weg effent voor een kosmologische analyse der 
verbandsstructuur als zoodanig, al heeft de Germanistische theorie -
ook een van haar grootste vertegenwoordigers, GIERKE niet - die 
analyse op een bevredigende wijze gegeven. 

Ofschoon Beseler blijkbaar alleen voor het Germaansche recht de 
geldigheid der fictietheorie wil bestrijden, begint hij met een argument, 
dat deze theorie veeleer principieel in den hartader treft. 

Beseler begint ni. aan de theorie, die alle rechtspersoonlijkheid op 
verleening door het staatsgezag terugvoert, de eigenlijk voor de hand 
liggende vraag te stellen, waaraan dan de rechtspersoonlijkheid van 
den staat zelve haar "rechtliche Begründung" ontleend heeft. Het 
tegenargument, dat de rechtspersoonlijkheid slechts de rechtsbevoegd
heid zou bevatten om een vermogen te hebben en dat deze rechts
bevoegdheid aan de fiscus zou toekomen, welke haar rechtspersoon
lijkheid van het reeds geconstitueerde staatsgezag zou hebben ver
worven, snijdt hij terecht af. Immers de "Vermögensfähigkeit" vormt 
slechts de eene zijde der zelfstandige persoonlijkheid: "man darf sich 
also den Staat nicht schon als gesetzt denken, urn durch ihn die Exis
tenz des Fiskus, d. h. eines Theils seines Organismus zu erklären" 37). 
Deze argumentatie zou ongetwijfeld nog aan scherpte hebben ge
wonnen, wanneer Beseler er op gewezen had, dat de staat niet slechts 
in privaatrechtelijke, maar ook in publiekrechtelijke structuur rechts
persoon is, die als zoo danig publiekrechtelijke handelingen verricht, 
als zoodanig ook eerst wetten kan bestellen. Alles wat tegen deze 
argumentatie van de zijde van Kelsen's "reine Rechtslehre" ware aan 
te voeren, berust op de principieele elimineering zoowel van den staat 
als van de rechtspersoonlijkheid naar haar zin. Natuurlijk vervalt het 
geheele probleem, wanneer men in de lijn van Kelsen's "kritisch" 
formalisme rechtsorde en staat vereenzelvigt. Maar dan heeft men 
het eigenlijk rechtsgebied verlaten en 't gebied eener "Normlogik" be
treden, die op innerlijk antinomische wijze het recht beproeft te 
logificeeren. 

Beseler's argumentatie treft inderdaad het kritieke punt van alle 
statelijke positivisme, dat in den staatswil de laatste juridische 
geldingsbron ziet. Het belang zijner beschouwing schuilt hierin, dat 
hij in zijn bestrijding van de individualistische theorie der rechts
persoonlijkheid, die in wezen slechts op de nevenge~chikte maatschaps
rechtsverhoudingen was berekend, de aandacht heeft gevestigd op de 
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interne rechtsstrucfuur der menschelijke verbanden 38). Deze laatste 
kan, gelijk we in ons thetisch deel nog nader zullen zien, nimmer 
op delegatie van staatswege berusten, doch is in de kosmische structuur 
van ieder verband gegeven. 

Na het hierboven weergegeven principieel argum'ent voert Beseler 
tegen de fictietheorie een rechtshistorisch argument aan, ontleend aan 
het Germaansche "Genossenschaftswesen". "Es kommt ferner in Be
tracht", aldus onze schrijver, "dasz sich schon vor der Ausbildung 
einer concentrirten Staatsgewalt, z. B. bei der altgermanischen Stam
mesverfassung und auch noch im späteren Mittelalter corporative Ein
richtungen in selbständiger Haltung fin den, welche dem Staate vorher
gegangen sind, und durch seinen Willen nicht erst haben begründet 
werden könen, und in der that auch nicht begründet worden sind." 39) 

Wat nu de verhouding tusschen staat en niet-statelijk verband be
treft, kent BESELER aan den staat het recht der "Kenntnisnahme, der 
Oberaufsicht und der Verhinderung" toe, daar de staat zich in zijn 
moderne ontwikkeling tegenover de rechtsverbanden en hun ontstaan 
niet onverschillig kan toonen. Ten aanzien der politieke corporaties, 
die het publiek belang onmiddellijk betreffen en met name in de staats
structuur zelve overgrijpen, acht hij uitdrukkelijke erkenning van 
staatswege noodzakelijk voor hun ontstaan. 

Maar de erkenning van staatswege kan niet meer als eigenlijke 
constitueering van de rechtspersoonlijkheid worden beschouwd. In 
stee van het jus constituendi aanvaardt Beseler slechts een jus con
firmandi des staats. 

Het Romeinsche recht kent slechts twee vormen van vereeniging 
van meerdere rechtssubjecten tot gemeenschappelijke doeleinden t. w. 
de communio en de universitas 4Ö). De eerste laat de rechtssubjecten 
zelfstandig naast elkander staan. Zij bevinden zich slechts tijdelijk, 
't zij toevallig of door contract in gemeenschappelijke rechtsverhou
dingen, maar zijn niet verbonden tot een boven-individueele eenheid 
met een eigen verbandswil. De "universitas" daarentegen is een rechts
persoon, geheel afgescheiden van de individueele subjecten, die erin 
vereenigd zijn en alleen de universitas zelve, niet de leden bezitten 
als zoodanig rechten 41). 

De Germaanschrechtelijke corporatie daarentegen kent dit scherpe 
dualisme tusschen communio en universitas niet, doch laat naast de 
verbandsrechten ook zelfstandige rechten der individueele verband-
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leden toe, zoo in 't bijzonder bij de gezamendehandsche rechten. 
Met groote scherpte wijst BESELER erop, dat het verband niet alleen 

een rechtszijde, doch ook een zedelijke, politische en economische 
zijde bezit en dan laat hij een opmerking volgen, die, zooals we later 
zullen zien, voor de kosmologische structuur-analyse der verbanden 
van het hoogste gewicht is: "Urn die ganze Erscheinung in ihrer all
gemeinen Natur und in ihren besonderen Formen gehörig würdigen 
zu können, ist es vor allem nöthig, dasz man sich das gesammte 
corporative Leben zur Anschauung bringt, und namentIich den Zweck, 
zu dessen Erreichung solche Vereine sich gebildet haben, klar er
kennt." 42) 

Beseler onderscheidt voorts de corporaties in de gemeenten (Ge
meinden) en de genootschappen (Genossenschaften). De eersten zijn 
een integreerend deel van het staatsorganisme en daarom van over
wegend politische beteekenis. 

De genootschappen daarentegen hebben zeer uiteenloopende niet
statelijke doeleinden. Beseler heeft zoowel in zijn Volksrecht und 
juristenrecht als in zijn System des gemeinen deutschen Privatrechtes 
de verschillende soorten dezer "Genossenschaften" onderzocht, en zijn 
werk is op dit punt rechtshistorisch en dogmatisch op waarlijk groot
sche wijze voortgezet door zijn beroemden leerling OTTO GIERKE in 
diens standaardwerk: Das deutsche Genossenschafsrecht. 

Dit onderzoek is de grondslag geworden voor Gierke's bekende 
structuur-onderscheiding van lndividual- en Sozialrecht 43). 

Doch intusschen had de Genossenschaftstheorie zelve een herziening . 
ondergaan. Haar zwakke plekken, die tot een algemeene scherpe 
kritiek op de geheele theorie aanleiding hadden gegeven, heeft GIERKE 
in zijn Deuisches Privatrecht zelve in 't licht gesteld. De fout van de 
theorie in haar oorspronkelijken vorm was geweest, dat zij, in haar 
streven de onhoudbaarheid van de exclusiviteit van de Romeinsch
rechtelijke begrippen "societas" en "universitas" voor het Germaan
sche verbandswezen aan te toonen, in haar verbandsbegrip zoowel 
maatschapsbetrekkingen als ware verbanden had opgenomen. Deze 
fout is later hersteld. Gierke onderscheidt in zijn bovengenoemd 
standaardwerk scherp tusschen körperschaftliche en geselschaftliche 
Vereinigung. Ook na deze verscherping van het verbandsbegrip bleef 
echter het starre Romeinschrechtelijk dilemma uitgesloten: "Allein," 
zoo schrijft Gierke, "auf der einen Seite müssen wir in dem Körper-
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schaftsbegriff die Möglichkeit einer verfassungsmäszigen Ergänzung 
des Einheitrechtes der Verbandsperson durch vielheitIiches Sonder
recht der Glieder, auf der anderen Seite in dem Gesellscháftsbegriff 
die Möglichkeit einer Zusammenfassung der Personenmehrheit 'zu einer 
Personeneinheit aufnehmen. Nennen wir die hierbei wirksamen deut
schen Rechtsgedanken einerseits das genossenschaftliche Prinzip und 
anderseits das Prinzip der gesammten Hand, so können wir sagen, 
dasz die deutsche Körperschaft einer mehr oder minder durchgeführten 
genossenschaftIichen Struktur, die deutsche Gesellschaft oder Gemein
schaft - einer mehr oder minder entwîckelten Einheit zur gesammten 
Hand fähig ist." 44) 

Niets was meer in staat de staatsabsolutistische rechtsbronnen
theorie in den hartader te treffen, dan dit onderzoek naar de pluri
formiteit der verbandsstructuur in het rechtsleven, een onderzoek dat 
straks, helaas met verflauwing van de gebiedsgrenzen tusschen rechts
kring en socialen wetskring, gepaard met een vernaturaliseering van 
de sociale functie der realiteit, door de sociologische rechtsschool zou 
worden voortgezet. 

Deze geheele gedachterîchting, welke in anti-staatsabsolutistischen 
geest aan de pluriformiteit der rechtsverbanden in nauwen samenhang 
met de structuur van den socialen wetskring recht laat wedervaren, 
was reeds op geniale wijze voorbereid door den geestesarbeid van 
den beroemden Calvinistischen jurist JOHANNES ALTHUSIUS (1557-
1638), eerst hoogleeraar in de rechtswetenschap aan de gerefor
meerde hoogeschool te Herborn, later syndicus van de stad Embden, 
den grooten tijdgenoot en tegenstander van den absolutistischen staats
rechtsleeraar JEAN BODIN. 

Gierke heeft aan Althusius' verdiensten ter zake althans ten deele 
recht laten wedervaren in zijn belangrijk werk Johannes Althusius und 
die Entwicklung der naturrechtlichen Sfaafsfheorien, ja, men mag 
Gierke de eer niet onthouden, Althusius in den modernen tijd weer 
te hebben "ontdekt", ook al ziet hij dezen Calvinist door den typisch 
humanistischen bril, door een rechtstreeksche ontwikkelingslijn te 
construeeren tusschen de Calvinistische, diep religieus gedachte 
rechts- en staatsleer van AIthusius en Rousseau's humanistische theorie 
van het "contrat social". 

Terwijl reeds in de Middeleeuwen de pauselijke theorie een souve
reiniteitsbegrip voor de kerk ging opeischen, waarin alle zelfstandige 
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rechtssferen der andere verbanden als bloote delegatie der "suprema 
potestas ecclesiae" fungeerden en dus het zelfstandig staatsleven, 
zoowel als dat der andere verbanden geheel in het gecentraliseerde 
kerkverband werd opgezogen, begon, gelijk wij vroeger zagen, als een 
ware renaissance van het antieke staatsbegrip in de 16e eeuw zich een 
staatstheorie te ontwikkelen, die omgekeerd voor den (nationalen ) 
staat in de persoon van den monarch een alle zelfstandighei9 der 
overige verbanden absorbeerende souvereiniteit postuleerde. 

De historisch-sociale ondergrond dezer theorie was, gelijk we zagen, 
met name in Frankrijk de geleidelijke verzwakking van het middel
eeuwsche verbandsleven, de uiteenbreking der kerkelijke eenheids
kultuur en de toenemende centralisatie van het staatsgezag; de 
wijsgeerjge achtergrond, het de nominalistische lijn voortzettend 
humanistisch individualisme, gevoed door de Romeinsch-Stoïcijnsche 
machts- en wilsleer. 

De enorme beteekenis van AL THUSIUS tegenover deze absolutistische 
staatsleer bestond hierin, dat hij uitgaande van het verbandsbegrip 
der symbiose (de organische samenleving), het geheele rechtsleven 
liet zien als een trapsgewijze opbouw van verbanden, waarin familie, 
genootschap (collegia), gemeente en provincie als noodwendige orga
nische verbanden tusschen staat en individu komen te staan, waarbij 
ieder enger verband als een ware en _oorspronkelijke gemeenschap 
met een eigen doel en een eigen, niet aan den staat ontleenden rechts
sfeer optreedt en van haar rechtsgezag slechts zooveel aan den staat 
afstaat, als deze noodig heeft tot bereiking van zijn specifiek doel: 
de verwezenlijking van een rechtsgemeenschap boven alle verbands
onderscheidenheid 45). 

Het is daarbij van het hoogste belang, op te merken hoe Althusius 
niet de niet-statelijke verbanden als zoodanig als "membra regni, seu 
symbioticae universalis consiciationis", beschouwt, evenmin als de 
"homines singulos" 46) en daarmede blijk geeft de souvereiniteit in 
eigen kring der interne verbandsstructuren, althans op dit punt, scherp 
te hebben doorgedacht, waardoor hij principieel ook het organisch
Aristotelisch schema heeft overwonnen! 

Dat AIthusius voor de constructie van dit federalistisch rechtssysteem 
in de natuurrechtelijke lijn van zijn tijd gebruik maakt van de privaat
rechtelijke verdragsconstructie is een punt, waarop met name door 
Gierke veel te groote nadruk is gelegd 47). 
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De verdragsconstructie was hier eenvoudig een juridische represen
tant voor het nog niet bekende begrip der juridische verbandsfunctie, 
het juridisch verbandsbegrip in den modernen zin des woords. 

En met name KURT WOLZENDORFF heeft er op gewezen "dasz die 
Vertragstheorie wesentlich nur die Form hergibt, in die Rechtsge
danken gekleidet sind, die wenn auch mehr oder weniger von natur
rechtlichen Vorstellungen beeinfluszt, dem positiven Recht entnommen 
waren." 4S) 

Een onoverbrugbare klove gaapt dan ook tusschen de verdrags
theorie van AL THUSIUS, welke in wezen dient, om de pluriformiteit 
van de met eigen bestemming en oorspronkelijken rechtssfeer be
kleede verbanden juridisch te construeeren en de humanistisch-natuur
rechtelijke verdragsconstructie van een HOBBES en ROUSSEAU, die uit 
het individu den staats-absolutistischen Leviathan wilden opbouwen 
met vernietiging van alle zelfstandigheid der overige rechts gemeen
schappen, een klove zoo onoverbrugbaar als die tusschen Althusius' 
Calvinistische wetsidee, gegrond in de souvereiniteit Gods en de 
humanistische wetsidee, gefundeerd in de rede-souvereiniteit. 

In AL THUSIUS' hoogst merkwaardige symbioseleer wordt voor ieder 
verband als specifieke levensgemeenschap een lex propria, een eigen 
levenswet gepostuleerd, voor alle verbanden gelijkelijk de lex com
munis, de algemeene wet van de onderscheiding tusschen gezags
dragers en gehoorzamenden. 

Gierke moet dan ook in de 4e band van zijn Genossenschaftsrecht 
ten aanzien van Althusius' verbandstheorie erkennen: "Auf jeder 
d(ies)er Verbandsstufen entfaltet bereits der Gesellschaftsvertrag die 
Kraft, eine Lebensgemeinschaft zu erzeugen, vermögen deren die 
Genossen einen einheitlichen Körper bilden und als eine einzige Person 
geiten. Ueberall erwächst daraus eine GewaIt" des Ganzen über die" 
Glieder, die zwar in der Genossenschaft wie in der Familie noch eine 
"potestas privata" bleibt, in den territorialen Verbänden aber sich zur 
"potestas publica" erhebt und nur in Gemeinde und Provinz als" 
"potestas publica limitata" durch die "potestas publica universalis" 
eingeschränkt wird." 49) 

Wij vragen: Hoe is het mogelijk, dat de verdragsconstructie, die 
overal zoowel in de middeleeuwsch-náminalistische, als in de ratio
nalistisch-humanistische natuurrechtsleer tot een methodische vernie
tiging van de verbanden als levensgemeenschappen met oorspronkelijk 
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gezag voerde, bij Althusius omgekeerd tot een zoo scherp mogelijke 
handhaving van de levensl'erbanden kon voeren, wanneer die verdrags
constructie bij hem niet een geheel andere rol vervulde dan in de indi
vidualistische natuurrechtstheorieën ? 

De laatste grond van heel het onderling zoo in hooge mate ge
differentieerd verbandsleven ligt bij Althusius in de goddelijke wereld
orde. Zie daar de diepste grond van Althusius' verbandstheorie, die 
ieder compromis met ROUSSEAU'S leer van het maatschappelijk ver
drag uitsluit. 

AIthusius aanvaardt de verbanden als kosmische structuren binnen 

de goddelijke wereldorde en benut het verdrag slechts voor de juri
dische functie dezer levensverbanden, het humanistisch natuurrecht 
daarentegen begint met een methodistische afbraak der levensver
banden en construeert haar juridische consociatio uit het individu. 

Bij Althusius vindt men reeds de indeeling aller verbanden in 
consociatio simplex et privata, welke de individuen voor een bijzonder 
gemeenschapsdoel verbindt en de consociatio mixta et publica, welke 

de eenvoudige verbanden tot een alzijdige politische gemeenschap 
(politeuma) integreert 50). 

Ja, hij ontwikkelt reeds in volle scherpte de in den modernen tijd 
weer door TÖNNIES zoo sterk op den voorgrond gebrachte onder
scheiding tusschen natuurlijke en noodwendige gemeenschap (de fa
milie) en de burgerlijke en vrijwillige corporatie, waarbij hij typisch 
aan de familie in 't bijzonder ethische en economische doeleinden toe
wijst; ten aanzien van het rechtsgezag in de verbanden stelt hij de 
algemeene regel op, dat het daarmede bekleede orgaan is "major 
singuIis, minor universis collegis" 51). 

Wij vinden hier m. a. w. een verbandstheorie, die hoezeer ze nog 
niet overal even scherp is doorgedacht, met name niet in zake de ver

houding van kerk en staat 52), (waar zij zich overigens aan de Duitsche 
toestanden van dien tijd aanpast), nochtans geheel op het Calvinis
tisch beginsel der souvereiniteit in eigen kring is geïnspireerd en als 
zoodanig ons ook een zeer bruikbaar aanknoopingspunt zal leveren 
voor de nadere ontwikkeling onzer rechtsbronnentheorie. 

* * 
* 

Resumeeren wij onze kritische beschouwing van de, aan de his

torische school georiënteerde, Germanistische rechtsbronnentheorie, 
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dan kunnen wij haar gebreken en verdiensten als volgt samenvatten: 
10. Zij heeft de systematische eenheid in de rechtsbronnentheorie 

der historische school op bedenkelijke wijze doorbroken. Haar begrip 
van rechtsbron is ten deele historistisch, ten deele positivistisch, ten 
deele naturalistisch "sociologisch" gevat. Zij opereert naast elkander 
met een materieel en een formeel begrip van rechtsbron (volksrecht 
contra het recht, dat buiten samenhang met den volksgeest staat en 
alleen op formeele gronden bindt) en gebruikt bovendien het materieele 
begrip weer in drie verschillende beteekenissen, t. w. a. de nationale 
volksgeest als materieele ontstaans- en geldingsbron; b. de nationale 
volksgeest als ideëele beoordeelingsmaatstaf; en c. de feitelijke machts
positie der rechtsvormers als buiten-juridische ontstaansbron van het 
positieve recht. Daarom is ook het probleem van het stellig recht door 
haar ernstig vertroebeld. 

20. Tegenover deze principieele gebreken staat echter de onbetwist
bare verdienste, dat zij in haar verbandstheorie weer aandacht is gaan 
schenken aan het kardinale probleem der rechtsbronnentheorie: de 
materieele competentievraag, welke, gelijk we zagen zoowel door de 
natuurrechtelijke als de historisch-Romanistische richting was ver
waarloosd. Op dit punt heeft zij een gedachtelijn voortgezet, welke, 
gesproten uit het Calvinistisch kosmisch beginsel der organische sou
vereiniteit in eigen kring, reeds door JOHANNES AL THUSIUS was uit
gewerkt. 

Zoo min· zij echter tot een systematische eenheid in haar begrip 
van rechtsbron gekomen is, zoo min heeft ze kans gezien, de resultaten 
harer verbandstheorie systematisch in haar leer van de rechtsbronnen 
te verwerken, 't geen ten duidelijkst hieruit blijkt, dat zij een "sociale 
groep" als de juristenstand op grond van zijn feitelijke machtspositie 
competent acht tot rechtsvorming, in haar wetstheorie een slechts 
formeel begrip van rechtsbron hanteert, het algemeen gewoonterecht 
buiten samenhang met het competentie-element behandelt 53) en de 
autonomie als bron van het niet-statelijk geschreven verbandsrecht 
als een slechts-formeele rechtsbron naast wet, gewoonte (wetenschap) 
en volksovertuiging heeft gesteld. De Germanistische verbandstheorie 
is dus niet het fundament van de Germanistische rechtsbronnenleer 
geworden, maar slechts van een specifieke en dan nog louter formeel 
gevatte rechtsbron: de autonomie. 

Dubbel zwaar moet BESELER c. s. de fout, de autonomie als een 
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slechts-formeele rechtsbron te hebben begrepen, worden aange
rekend, omdat zij in het begrip der autonomie, gelijk in hun ge
heele verbandstheorie, de malerieele competentievraag hebben opge
worpen. 

Want deze vraag krijgt slechts zin, als over de geheele linie met 
het positivistisch begrip van rechtsbron gebroken wordt, gelijk 
AL THUSIUS zulks gedaan had, die het in zijn Politica uitsprak, dat er 
geen enkele positieve rechtsnorm bestaanbaar is "quae non aliquid 
naturalis et divinae aequitatis immutabilis habeat admissum" en dat 
een stellig voorschrift, dat van de goddelijke en natuurlijke rechts
beginselen zich losmaakt, geen stellig recht genoemd kan worden, 
doch dien naam onwaardig is 54). 

1) HUGO, Naturrecht als Philosophie des positiven Rechtes (1798). 
la) PUCHTA, Cursus der Institutionen (4e Aufl. 1853) I (Encyclopädie) S. 

17 fig.: "Entfaltung des Rechtsbegrifts in der Geschichte" en S. 95 fig.: Philo
sophie des Rechts und Jurisprudenz, waar aan de rechtsphilosophie tweeërlei 
taak wordt toegekend: 1. "zu zei gen, wie dieses Glied des Weltorganismus 
(scl. das Recht) aus dem Ganzen hervorgegangen, wie also das Recht überhaupt 
entstanden, wie die Menschheit zu dem Recht gekommen ist" en 2. "die(se) 
Geschichte des Rechts in dem Ganzen des Menschengeistes". 

2) GIERKE, Naturrecht und Deutsches Recht (1883) S. 28 merkt terecht op; 
"Unter allen eigenthümlich germanische Bildungen traf die zwischen Staat und 
lndividuum vermittelnden Verbände der tödlichtste Pfeil der naturrechtlichen 
Doktrin. Der souveräne Staat und das souveräne Individuum verbündeten si eh 
gegen die Korporation. Die ständische, genossenschaftliche und herrschaftliche 
Gliederung der alten Gesellschaft ging in Trümmer, die Gemeinde wurde ihrer 
Selbstständigkeit beraubt, die Kirche selbst zur Staatsanstalt degradirt." 

3) VON SAVIGNY, System S. 14. 
4) Ross, Theorie der Rechtsquellen (1929) S. 167 schrijft in dit verband 

terecht: "Die Positivität des Rechts ist für diese Lehre noch nicht Problem 
geworden, sie wird vielmehr mit dem Dogma von der "einstufigen", präjudi
ziellen Existenz verwechselt." 

5) GIERKE, Die historische Rechtsschule und die Germanisten (1-903) S. 12. 
6) GIERKE, die t. a. p. S. 17 deze woorden van VON SAVIGNY aanhaalt, doet 

intusschen den ruimen geest van den grooten stichter der historische school 
onrecht, door ze zoo te interpreteeren, dat Von Savigny eigenlijk met den ge
heelen "usus modern us" schoon schip wilde maken. Wij wezen er reeds vroeger 
op, dat Von Savigny ten volle het recht eener nieuwe rechtsontwikkeling, welke 
in nieuwe levensbehoeften gegrond was, erkende en zelfs iedere poging in de 
lijn van Puchta's Begriffsjurisprudenz, om zulk nieuw recht uit het klassieke 
Romeinsche recht logisch te construeeren, ten scherpste veroordeelde! 

7) Onder de humanistische natuurrechtsleeraars is, gelijk bekend, THOMAS lUS 
de kampioen voor het Germaansche en tegen het Romeinsche recht geweest. 
Maar GIERKE, Das deutsche Genossenschaftsrecht Bnd. 4 S. 542, merkt terecht 
op, dat juist door den rationalistischen invloed van die natuurrechtsleer het 
Thomasius en zijn volgelingen niet gelukken kon de zelfstandige Germaansche 
rechtsbeschouwing tegenover de Romanistische in eere te herstellen. 
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8) Herhaaldelijk hebben de Duitsche landstanden tegen de invoering van het 
Romeinsche recht geprotesteerd. Het krachtigst protest vinden we wel in een 
door de Beiersche ridderschap opgesteld bezwaarschrift van 1499: "In judi
cibus" zoo heet het hier, "intolerabilis error. Non enim eliguntur judices more 
antiquo, sed multi juris Romani professores, pauci magistratus, nobiles atque 
provinciales. Cum jus municipale servandum sit, et antiqua consuetudines pro 
legibus habendae sint, fit, ut multa his contraria fiunt, unde deceptiones, errores 
et turbae oriuntur. Illi enim juris professores nostrum morem ignorant, nec 
etiam si sciant, illis nostris consuetlzdinibus quicquam tribuere volunt." 

9) BESELER, Volksrecht und juristenrecht (Leipzig 1843) S. 58. 
10) Volksrecht und juristenrecht S. 77. 
11) Zie over het "Herkommen" als rechtsbron BESELER, System S. 89, waar 

aan de historische school in haar Romanistische richting een willekeurige be
perking van de positieve rechtsstof wordt verweten, doordat zij het "Her
kommen" als zoodanig niet onder de rechtsbronnen opnam. PUCHTA noemt dit 
"Herkommen" ook Observanz. 

12) BESELER, System des Deutschen Privatrechtes (1873) S. 91 fig. 
GIERKE, Deutsches Privatrecht I (1895) S. 165 fig. 
13) System des gemeinen deutschen Privatrechtes (1873) S. 44/5. 
14) BESELER, System S. 45. 
15) System S. 53. 
16) Zie de duidelijke passage in Volksrecht und juristenrecht S. 78/9 onder 

beroep op ElKE VON REPGAU'S Saksenspiegel : "Wir müssen also neben dem 
Volksrecht ein Gewohnheitsrecht annehmen, welches nicht allein gleichgültig 
neben jenem hergehen, sondern demselben auch feindlich entgegentreten, ja es 
verderben kann, wie auch die schlechte Gesetzgebung es vermag. Indem Von 
Savigny diese Entartung der Rechtserzeugung nicht anerkennt, sondern stets 
einen naturgemäszen E:ntwicklungsprocesz vor sich gehen läszt, sieht er sich 
genöthigt, den heutigen deutschen Rechtszustand nach den von ihm festgehal
tenen Prinzipien künstlich zu construiren - ein Versuch der schon deswegen 
miszlingen muszte, weil die Reception des römischen Rechts in ihrem geschicht
Iichen Verlaufe sich nur als ein Ausflusz des Gewohnheitsrechts im Gegensatz 
zum Volksrecht erklären läszt. Denn selbst wenn man annehmen will, wie Von 
Savigny es thut, dasz das letztere in seiner späteren Erscheinung vorzugsweise 
als Juristenrecht auftritt, so kann doch auch dieses, insoweit es das recipirte 
römische Recht zu seinem Inhalte hat, nicht als eine Fortsetzung des Volks
rechts erscheinen". 

17) Op de "Germanistenversammlungen" die in September 1846 in de keizer
zaai te Frankfort am Main en in September 1847 in het raadhuis te Lübeck 
plaats hadden, was men het over het plan der codificatie eens geworden. Zij 
zou moeten omvatten een Duitsch burgerlijk wetboek en een Duitsch strafwetboek. 

18) GIERKE, Naturrecht und Deutsches Recht 1883 S. 16, heeft reeds met de 
eenzijdige Germanistische veroordeeling der receptie gebroken en toont weer 
inzicht in de historische noodwendigheid dezer ontwikkeling: "Allein," zoo 
schrijft hij, "zunächst bedarf es heute bei allem Meinungsstreit über Wesen 
und Gründe der Reception des römischen Rechts in Deutschland doch dafür 
kaum des Beweises, dasz dies er merkwürdiger Vorgang, so gut wie die paral
lelen Ereignisse in der Geschichte der Kunst, der Sitten oder des wissenschaft
lichen Denkens, ein nothwendiges Produkt des Charakters und der Schicksale 
unserer Nation, dass er ein essentielIes Moment jener grossen historischen 
Bewegung war, kraft deren unser Volk durch gesteigerte Aneignung wieder
belebter antiker Kulturelemente sein Mittelalter überwand, sein Wesen ergänzte 
und seine Reife zeitigte." 

Maar het verschil met PUCHTA'S en ten deele ook VON SAVIGNY'S beschou
ding der receptie blijft evident. Bij GIERKE is de receptie slechts een middel 
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geweest, om de Germaansche rechtsbeschouwing met behoud van haar eigen 
karakter tot rijpheid te brengen, terwijl bij de Romanisten die eigen Germaan
sche rechtsgedachte door de klassiek-Romeinsche geheel verdrongen werd. 

19) System, S. 96. 
20) t. a. p. S. 98. 
21) t. a. p. S. 87/8. 
22) Volksrecht und Juristenrecht S. 79. 
23) Ik cursiveer! 
24) Sysfem des gemeinen Deutschen Privatrechtes S. 79. 
25) Zie GIERKE, Deutsches Privatrecht I S. 182. Hier bestrijdt hij evenals 

BESELER de opvatting van RUNDE (Deutsches Privatrecht S. 80), die de "natuur 
der zaak" als zoodanig tot rechtsbron had verheven. Maar Gierke gaat veel 
verder, hij verwerpt blijkbaar het begrip geheel: "Denn wie vorsichtig auch 
dieser Begriff gefaszt und wie stark gegenüber dem absoluten Wesen des Na
turrechts die Relativität eines den wechselnden Lebensverhältnissen entnom
menen Maszstabes betönt werden mag, so hält doch unter der Flagge der 
Natur der Sache st ets von Neuem ein Stück Vernunftrechts seinen Einzug. 
Soli aus den Dingen ein ihnen immanenter Rechtssatz herausgehohlt werden, 
der eine gleich unmittelbare Geltung wie Gesetzes- und Gewohnheitsrecht hat, 
so wird das positive Recht durch ein verkaptes Naturrecht überhöht. In Wahr
heit kann aus vernünftigen Erwägungen über die Natur der Sache immer nur 
die Ueberzeugung von der Angemessenheit dies es oder jenes Rechtssatzes, 
niemals die Annahme seiner Geltung entspringen. Der Richter soli freilich bei 
der Rechtsanwendung nicht blind verfahren und vor Allem da wo das geItende 
Recht zweifelhaft oder scheinbar unvollständig ist, den Zweckgedanke zu Rathe 
ziehen. Allein wer ihn hierauf hinweist, eröffnet ihm keine selbständige Rechts
quelle, sondern giebt ihm ein Richtmasz für die Deutung und Entfaltung des 
geItenden gesetzten und ungesetzten Rechts". 

Natuurlijk zijn de kosmische rechtsbeginselen nimmer met wetten- en ge
woonterecht op een lijn te stellen, daar zij veeleer aan alle rechtsvorming ten 
grondslag liggen. GIERKE echter vervangt de rechtsbeginselen door de in den 
zin van het na-kantiaansche idealisme gedachte "rechtsidee", die zich als "Ver
nunftidee" immanent in de historische ontwikkeling van het positieve recht 
.openbaart. Zie zijn Joh. Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen 
Staatstheorien 3e Ausg. (1913) S. 317/8. 

26) RUNDE, Deutsches Privatrecht § 80. 
27) Zie VON SAVIGNY, System des heutigen römischen Rechts I S. 292 jO 

S. 6---11. 
28) BESELER, System S. 78/9: "Der Begriff des Rechtsverhältnisses (in ab

stracto) setzt also voraus, dasz es schon vom Recht erfaszt und durchdrungen 
ist; bis das geschehen, stellt es sich als ein erst rechtlich zu normirendes 
Lebensverhältnisz heraus. Nun hat zwar auch dieses schon den Drang in sich, 
auf ein seiner Natur und seinem Zweck entsprechende Weise na<;h einem be
stimmten Triebe sich auszubilden und zu realisiren; aber damit ist es noch 
nicht auf das Rechtsgebiet hinüber geführt. Es bedarf vielmehr zu diesem 
Beruf noch eines neuen Momentes, welches als Rechtsquelle wirksam, an das 
Lebensverhältnisz herantritt und es zum Rechtsverhältnisz macht, indem es das 
ihm einwohnende Princip zum Rechtsprincip erhebt." (Ik cursiveer!) 

29) Hier polemiseert Beseler tegen PUCHTA, die (Gewohnheitsrecht n S. 33) 
het rechtsbewustzijn als rechtsovertuiging vat, "denn das setzt eine DURCH 
REFLEXION erworbene Sicherheit des Wissens voraus, wie sie hier, wo die un
mittelbare Rechtsanschauung vorherrscht, nicht anzunehmen ist, während sie 
beim juristenrecht unerläszlich." 

30) GIERKE, Das Deutsche Genossenschaftsrecht Bnd. 4 (1913) S. 490. 
31) Volksrecht und Jurisfenrecht S. 158/9. 
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32) GIERKE, Deutsches Privatrecht I S. 470 noemt de verbandspersoon een 
"werkelijke en volle persoon", gelijk de individueele persoon, maar een samen
gestelde. 

Deze opvatting bewijst, dat Gierke aan de hypostaseerende opvatting der 
menschelijke verbanden door de romantische en na-kantiaansche idealistische 
philosophie niet is ontkomen. 

Het is het in den modernen tijd vooral weer door OTTMAR SPANN her
nieuwde transpersonalisme (of universalisme), dat voorbijziet, dat de volle en 
werkelijke menschelijke persoonlijkheid nimmer in de tijdelijke natuur- en 
geestesfuncties van onzen kosmos kan opgaan, wat met de tijdelijke verbands
structuren wel het geval is. 

Een behoorlijke kosmologische analyse der verbanden eischt een organische, 
natuur- en geestesfuncties in zin-samenhang en souvereiniteit in eigen kring 
stellende wetsidee. . 

33) Handbuch des deutschen Privatrechts (2e Aufl. 1882) I S. 132. 
STOBBE zelf is moeilijk meer onder de aanhangers der historische school te 

rangschikken. In zijn bekend Handbuch des deutschen Privatrechts (2e Aufl. 
1882) ontbreekt eigenlijk ieder dieper aanknoopingspunt bij deze school. In 
dl. 1 bestrijdt hij de Germanistische richting in de historische school juist in 
haar meest waardevolle stellingen. Zoo verwerpt hij de verbandstheorie van 
BESELER en GIERKE (§ 51 S. 404 fig.) en verstaat onder "autonomie" in objec
tiefrechtelijken zin weer evenals Puchta "die Satzung" von Rechtsnormen, weJche 
bestimmten Kreisen im Staat zusteht, eine untergeordnete Art von Gesetz
gebung". (§ 19 S. 129) 

34) Onder de oudere Germanisten nam reeds WILDA dit standpunt in in zijn 
verhandeling "Autonomie" in Weiske's Reichslexikon I S. 539-560. Zie voorts 
GERBER, Ueber den Begriff der Autonomie in Archiv f. civilist. Praxis. 

35) BESELER, System, S. 71. 
36) System, S. 232. 
37) Zeitschrift f. deutsches Recht IX S. 472. 
38) System, S. 233. 
39) Dit komt scherp uit in zijn bestrijding van GERBER'S betoog (Ueber 

öftentliche Rechte, Tübingen 1852 S. 14-12), die de rechtspersoonlijkheid be
perkt tot de privaatrechtelijke vermogensverhoudingen. Zeer goed merkt Beseler 
op: "Allein die Rechtsordnung bezieht sich nicht allein auf das Privatrecht. 
Jene Auffassung, deren es gar nicht bedarf, urn die Selbständigkeit der monar
chischen Gewalt gegen die falschen Consequenzen aus der Persönlichkeit des 
Staates zu vertreten, führt notwendig dahin, das Dasein des Staats rechts und 
des Völkerrechts überhaupt zu leugnen" (S. 230 rioot 3). Deze kritiek is daarom 
zoo raak, wijl GERBER gelijk wij weten, juist de' staatsrechtswetenschap op 
scherpe publiekrechtelijke begrippen wilde bouwen. In zijn Grundzüge eines 
Systems· des deutschen Staatsrechts (1865) heeft GERBER dan ook het tot nu 
toe door hem voor de staatseenheid gebruikte vage begrip "sittlicher Organis
mus" vervangen door het publiekrechtelijk begrip der stal1!tspersoonlijkheid en 
daarmede Beselers kritiek als juist aanvaard. 

Gerber had ook opgemerkt, dat gemeenten, markgenootschappen en gilden 
weliswaar in Duitschland niet door beschikkingen van het staatsgezag in het 
leven geroepen zijn, maar dat zulke rechtsverhoudingen langen tijd feitelijk 
bestaan konden hebben, alvorens haar rechtskarakter tot klaar bewustzijn 
kwam. 

Hiertegen merkt BESELER t. a. p. S. 233 noot 6 zeer juist op: "Allein, nur auf 
die Existenz jener Vereine als juristische Personen ohne Zuthun der Staats
gewalt kommt es hier an; nicht auf die mehr oder weniger klare Auffassung 
ihrer juristischen Natur und auf ihre Bedeutung für zukünftige Anwendungs
fälle. Es handelt sich hier um die rechtliche Möglichkeit der autonomen Ent-
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stehung juristischer Personen, nicht um die treie Entschlieszung des modernen 
Staates bei der Ordnung dieser Verhältnisse. (Ik cursiveer!) 

37) System S. 233. 
40) GIERKE, Das Deutsche Genossenschattsrecht Bnd. 2 (1873) S. 332/3 drukt 

dezelfde gedachte aldus uit: "Mit dem römischen Personenbegriff ist dies (n.l. 
de vereenigbaarheid van individueele rechten der verbandsleden met de structuur 
van het verband), da die Person absolut, unteilbar und nur auf sich selbst hin
gewiesen ist, unvereinbar. Vielmehr ist ein Personenverband nur denkbar ent
weder als societas, bei welcher nichts als eine Summe obligatorisch verknüpfter, 
in ihrer Selbständigkeit und Isolirtheit durchaus intakter Einzelpersonen vor
handen ist, oder als universitas, bei welcher zwar eine einheitliche juristische 
Person entsteht, diese ab er wie ein fremdes Individuum den Einzelnen, die in 
ihrer Selbständigkeit und Besonderheit gar nicht berührt werden gegenüber
tritt. In beiden Fällen bleiben die Willens- und Rechtssphären jeder Person be
grifflich gen au so geschlossen und selbständig, als sie dies ohne die Vereinigung 
wären. Es hat daher tür die Beschattenheit eines Rechts gar keine Erheblich
keit, wenn dasselbe einem Verbande zusteht. (Ik cursiveer!) Denn ist der Ver
band eine societas, so fällt das Recht in die Individualsphären einer Mehrheit 
von Subjekten, deren obligatorische Verknüpfung dabei gar nicht in Betracht 
kommt. Ist der Verband eine universitas, so fällt das Recht in die Eine Indivi
dualsphäre der juristischen Person. Und treffen an irgend einem Punkte Rechte 
einer universitas und der sie bildenden singuli zusammen, so ist es genau, als 
träfen Rechte zweier beliebiger Individuen zusammen." 

. 41) Vooral GIERKE t. a. p. S. 134-526 heeft de "Genossenschaft" en i. h. a. 
de Germaanschrechtelijke corporatie in verband gebracht met de gezamende
handsche rechten. In zijn Deutsches PriVll~trecht I (1895) S. 481 fig. is hij hier
van teruggekomen. 

42) BESELER, System S. 238. 
43) GIERKE, Deutsches Privatrecht I S. 26: "Individualrecht ist das Recht, 

insoweit es die menschlichen Willensträger als Einzelwesen zu einander in 
Beziehungen setzt." Het rust op de verhouding der nevenschikking en gaat van 
de onverbondenheid der subjecten uit. "Sozialrecht ist das Recht insoweit es die 
Beziehungen der menschlichen WiIlenträger als Gesellschaftwesen ordnet." Het 
berust "auf dem Verhältnisz der Einordnung (Ueber- und Unterordnung) und 
geht von der Verbundenheit der Subjecte aus." 

Deze definities laten niets aan scherpte te wenschen over. 
44) GIERKE, Deutsches Privatrecht I S. 482. 
45) AL THUSIUS, Politica (methodice digesta atque exemplis sacris et profanis 

iIIustrata) Groningen 1610 cap. 1 (pag. 3): "Lex eiusmodi (scl. consociationis 
et symbiosis) est duplex, quaedam enim socialis vitae directioni et gubernationi 
inservit: quaedam vere rationem et modum res et operas communicandi inter 
symbioticos praescribit. Lex directioni et gubernationi symbiosis inserviens, est 
communis, vel propria. 

Communis et perpetua lex est, ut in quavis consociatione et symbiosis specie 
sint quidam imperantes, praestites, praepositi, praefecti, seu superiores: quidam 
vero obsequentes, seu inferiores". 

(p. 5): "Propriae leges su nt cujusque consociationis peculiares, quibus iIla 
regitur. Atque haec in singulis speciebus consociationis aliae atque diversae 
sunt, prout natura cujusque postulat." (Ik cursiveer) 

Hier toont Althusius inzicht in de kosmische verbandsstructuur. 
Zie voorts de zeer uitvoerige analyse van de structuur der niet-statelijke 

verbanden en hunne functies in cap. 11: "De privata domesticae et naturalis 
consociationis communicatione, ciusque specie priore, nimirum de consociatione 
conjugali." 

46) Politica cap. IX (p. 115): Membra regni, seu symbioticae universalis con-
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sociationis, voco, non singulos homines, neque familias, vel collegia prout in 
privata et publica particulari consociatione, sed civitates, provincias et regiones 
plures inter se consentientes, de uno corpore ex conjunctione et communicatione 
mutua constituendo." (Ik cursiveer) 

47) GIERKE heeft in de "Zusätze vom jahre 1902" bij,zijn Johannes Althusius 
in verband met de van de zijne afwijkende Althusiuswaardeering van STINTZINO 
en REHM scherper op de gèschilpunten tusschen Althusius en Rousseau den 
nadruk gelegd, maar is niet teruggekomen op zijn overschatting van de be
teekenis der verdragsconstructie bij Althusius. 

Intusschen gaf hij in de 4e band van· zijn standaardwerk Das Deutsche 
Genossenschaftsrecht S. 345-350 een waardevolle aanvulling in zake Althusius' 
verbandsbegrip. 

48) KURT WOLZENDORF: Staatsrecht und Naturrecht, Untersuchungen zur 
Deutschen Staats- und Rechtsgesch. hrg. v. Gierke Heft 126 (1916) S. 210. 

49) GIERKE, Das Deutsche Genossenschaftsrecht Bnd. 4 S. 348/9. 
50) Politica, cap. 11 (pag. 9). 
51) Politica, cap. 11 (pag. 12): "Species privatae et simpIices hujus conso

ciationis sunt duae. Est enim alia naturalis, alia vero civilis." 
52) Zie Politica, cap. IX. 
53) Zie b.v. GIERKE, Deutsches Privatrecht I S. 166: "Ist die Gemeinschaft 

organisiert, so bildet sie doch, falls sie Gewohnheitsrecht erzeugt, die erforder
liche Ueberzeugung unabhängig von ihrer Organisation in ihrem durch diese 
nicht erschöpften Zusammenhange aus: das Staatsvolk unabhängig von seiner 
Organisation zur gesetzgebenden AlIgemeinheit, die körperschaftlich verbundene 
Gesamtheit unabhängig von ihrer Organisation zur satzungsbefugten Gemein
heit." 

54) AL THUSIUS, Politica (methodica digesta atque exemplis sacris et profanis 
illustrata) Groningen 1610 cap. IX p. 122: "Nam lege civili potestam solvere, 
est etiam aliquatenus naturalis et divinae legis vinculis eandem exuere. Nulla 
enim est, nec esse potest lex civilis, quae non aliquid naturalis et divinae 
aequitatis immutabilis habeat admissum. Nam si haec prorsus discedit a sen
tentia juris naturalis et divini, non lex dicenda est, sed nomine hoc prorsus 
indigna." 



Mr J. W. GEFKEN 1807-1887 

DOOR 

MR. B. DE GAAY FORTMAN. 

Wanneer Groen van Prinsterer zijn brieven gaat ordenen, en over
weegt, wat voor latere uitgave in aanmerking komt, teekent hij aan 
ten opzichte van die van Mr. j. W. Gefken: "Ettelijke van veel be
lang" 1). En inderdaad, evenals de levensloop van dezen reveilvriend 
zijn de uitvoerige brieven, die hij aan Groen schreef, belangrijk voor 
de kennis van zijn persoon en van de staatkundige en kerkelijke toe
standen van zijn tijd. Deze brieven zijn wel de voornaamste niet de 
eenige bronnen voor dit opstel geweest. Er bestaan van Gefken ook 
eigenhandige levensherinneringen, ongetwijfeld een onschatbare ver
zameling van wetenswaardigheden, in 1868 afgesloten, maar helaas 
heeft hij die voorzien van deze aanteekening: "Mogt in een mijner 
vrienden of in wien ook de gedachte oprijzen, van mijne erfgenamen 
aangaande mijn leven of loopbaan inlichtingen te vragen, zoo is het 
mijn verlangen dat zoodanig verzoek worde afgewezen". Het is te 
begrijpen, dat Gefkens kleinzoon, bewaarder van dit kostbaar docu
ment, tegenover mij gemeend heeft, dezen wensch te moeten eerbiedi
gen, maar voor mij kon dit geen beletsel zijn, om andere gegevens te 
verzamelen, die ertoe zouden kunnen bijdragen, om Gefken te plaatsen 
in het middelpunt van een schets, die bedoelt, meer nog dan zijn persoon 
en arbeid, leven en werken in den christelijken kring, die zich om Groen 
vormde, te teekenen. Intusschen moest het onderzoek door deze wils
beschikking meer moeilijkheden opleveren, dan zonder haar het geval 
zou geweest zijn. Om een voorbeeld te noemen: als Gefkens geboorte
datum gaf een verwij derd familielid mij op 29 Mei 1807, het Ni e uw 
Ne de rI an d sche b io gr a p h i s c h woorde n b oe k vermeldt als 
zoodanig den 9den januari van dat jaar. Een onderzoek op het Amster
damsche gemeentearchief gaf de oplossing. jan Willem Gefken werd 
als zoon van jan Joachim en Antoinette Charlotte Niemann geboren den 
A. St. 3-m. IV 17 
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9den Mei 1807 en den 29sten dier maand gedoopt in de Luthersche kerk 
te Amsterdam. Te Haarlem heeft hij school gegaan, o.a. met twee broers 
van jhr. mr. J. P. Elout van Soeterswoude; daarna, van 1824 tot 1829, 
is hij ingeschreven geweest als leerling van het athenaeum te Amster
dam in de faculteit der rechten, in 1828 als student te Leiden in de 
rechten en de letteren. In 1829 maakte hij kennis met den twee jaar 
jongeren H. J. Koenen, ook leerling van het athenaeum, vriend van 
Groen van Prinsterer reeds toen, en tot zijn dood een der meest voor
aanstaande mannen in den Amsterdamschen reveil kring. Bij het uit
breken van den Belgischen opstand trok Gefken mee op met het vrij
willigerskorps van zijn alma mater, wat hem niet beiette, om in 1832 
in de rechten te promoveeren op een Specimen juridicum inaugurale ae 
exceptione veritatis convicii, den 8sten Juni, waarna hij nog ongeveer 
een jaar te velde was 2). 

Tot Gefkens vrienden behoorden Mr. C. M. v. d. Kemp en de jong 
gestorven Mr. A. M. C. van Hall, verdediger der Afgescheidenen voor 
den rechter, die zich uit volle overtuiging bij hen aansloot. Gewin 
noemt beide vrienden als "tot het orthodoxe geloof gekomen", toen 
zij in 1830 onder de wapenen waren 3). Koenen vermeldt hiervan iets 
meer, wanneer hij aan Groen schrijft, dat Gefken van gedachten ver
anderd is in 's Bosch, maar nog in het wetenschappelijke, waarin hij 
volkomen afstand van het liberalisme gedaan had. "Bij hem is het 
verstand eerst gewonnen, bij Van Hall het hart" 4). Groens Ne d e r
I a n d SiC heg e d ach te n hadden daarbij haar zegenrijke werking ge
daan. Ook Groens andere geschriften kende Gefken. Reeds in 1828 had 
hij Merle d' Aubigné voor het eerst in Brussel· hooren prediken. Wanneer 
Koenen dan Gefken, die zich als advocaat in Den Haag ging vestigen, 
bij Groen inleidt, spreekt hij den wensch uit, dat Gefken onder het 
gehoor van Secretan zal komen. 22 Juli 1832 was de, door Gefken 
in zijn brieven telkens weer in herinnering geroepen, dag van kennis
making van Groen en Gefken. Wat Koenen wenschte is geschied. Hier 
kan ik iets uit Gefkens "herinneringen" invoegen, zooals hij het zelf 
in een brief van 22 Juli 1872 aan Groen overschreef: "Weldra maakte 
ik mee de kennis van den heer Gr. v. Pr .. Met een gespannen ver
wachting begaf ik mij tot den schrijver der Neder!. Gedachten ... 
De omgang met dezen broeder in het geloof behoorde tot het kost
baarste dat mij het verblijf in 's Hage opleverde. Daarnevens moet ik 
noemen de prediking die ik in de Waalsche kerk hoorde van den 
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Zwitserschen predikant Secretan. Na Merle d' Aubigné te Brussel had 
ik van den predikstoel niets gehoord dat mij zoozeer trof. Reeds te 
Amsterdam had ik bij geruchte van die verkondiging en van den 
zegen, die daarop rustte, hooren gewagen. Zelfs had ik een en ander
maal extracten uit de preken hooren voorlezen. Zij waren vervaardigd 
door mevrouw Groen en aan onzen vriend Koenen toegezonden. Weder
keerig zond destijds deze laatste extracten uit de Voorlezingen van 
Da Costa over de Vad. Geschiedenis aan den heer Groen. Men moest 
echter de beide personen zelven voor zich zien en hooren. De prediking 
van S. maakte in die dagen de W. kerk te 's H. tot centre du reveil 
aldaar. Te Amst. kregen de voorlezingen en bijbelverklaringen van Da 
Costa allengs dezelfde bestemming. Ik voor mij sloöt mij nu, hoewel 
in naam nog Luthersch, geheel aan de W. gemeente aan en nam voor
taan in die kerk, dikwerf met grooten zegen, deel aan het avondmaal. 
De preken van den Eerw. Secretan, zoo bij gelegenheid van voorbe
reiding, avondmaalsviering en dankzegging, als op de Chr. feest
dagen, hadden iets boven alle beschrijving uitnemends. Ook zijne 
catechismuspreeken hadden ditzelfde, wat betreft eene klare uiteen
zetting van de christelijke dogmatiek. De W. gemeente te Breda had 
een trouwen herder in de Eerw. James 5). Op diens arbeid rustte 
minder zegen, maar hij had dit jaar eene toehoorderes gekregen, die 
hem getrouw volgde en in wie ook hij van zijnen kant begonnen was 
belang te stellen". Het lijdt geen twijfel, of met deze laatste is Gefkens 
vrouw bedoeld, Alida Catharina Wilhelmina Mansfeldt, met wie hij 
24 Maart 1836 in den echt verbonden werd. 

Met Elout had Gefken in 1833, teruggekeerd uit het leger, kennis 
gemaakt bij gelegenheid van een bezoek aan Groen op het Plein. 

Evenals Van Hall heeft Gefken de belangen der Afgescheidenen 
bepleit. Zoo waren op 7 October 1835 door de Gorcumsche rechtbank 
een twaalftal hunner veroordeeld wegens overtreding van de wetten 
op het houden van ongeoorloofde bijeenkomsten. Met Gefken stond 
Mr. D. Donker Curtius hen bij in hooger beroep voor het Hooggerechts
hof in Den Haag; Ds Scholte alleen, een der veroordeelden, ver
dedigde zichzelf. Twee werden vrijgesproken; ten aanzien der overigen 
werd het vonnis van den eersten rechter bevestigd. De bij deze ge
legenheid gehouden pleitrede is door Gefken uitgegeven onder den 
titel "De regtsvraag: zijn de bepalingen van het code penal, over 
ongeoorloofde genootschappen of vergaderingen, toepasselijk op gods-
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dienstige bijeenkomsten en godsdienst-oefeningen, in Nederland? 
Amsterdam, 1836. De tegenpartij, Mr. A. W. van Appeltere, die ook 
Groens De maatregelen tegen de afgescheidenen aan het staatsregt 
getoetst in geschriften bestreden heeft, heeft ook zijn requisitoir in 
de door Gefken bepleite zaak aan de drukpers toevertrouwd 6). 

Hoe sterk ook de v~rvolging der Afgescheidenen afkeurende als 
onrechtvaardig, de Afscheiding zelf hield hij voor "voorbarig men
schenwerk . .. en, door de uitkomst bewezen, een zeer ongelukkige 
poging tot herstel der Kerk geweest te zijn". Zijn vriendschap met 
Van Hall gaf Gefken ook gelegenheid diens vader te leeren kennen, 
en die kennis was voor hem aanleiding, om, toen Groen in zijn 
polemiek met mr. M. C. van Hall in 1844 sprak van de achting, die 
door geheel Nederland zijn bestrijder werd toegedragen, den schrijver 
te verzoeken, hem in dat opzicht dan niet als Nederlander te be
schouwen 7). 

Tot 1843 is Gefken in Den Haag advocaat geweest. Hij behoorde 
daar ongetwijfeld tot den kring der vrienden, die bij Capadose zich 
vereenigden, maar heeft steeds blijk gegeven van groote zelfstandig
heid bij eenheid in het noodige. 

In 1840 werd Groen van Prinsterer in de staatscommissie voor het 
onderwijs benoemd. In deze benoeming zag Gefken een bewijs van 
des Konings wil, om zich bij alle partijen vrienden te maken, "echt 
liberaal". Aarzelde Groen nog, om de splitsing der openbare school 
voor te stellen, waarin Elout met hem meeging, Mackay sprak zich 
onomwonden daarvóór uit. Gefken stond aan Mackay's zijde. In be
ginsel zich stellende op het standpunt, dat het onderwijs tot de taak 
der kerk behoorde, achtte hij den tijd en de omstandigheden niet van 
dien aard, dat daartoe aanstonds zou kunnen worden teruggekeerd, 
maar een aanvankelijke splitsing zou, meende hij, de wenschelijke 
verbinding van kerk en onderwijs in de hand kunnen werken .. yoor
bereiden. Hij wees op Amsterdam, waar een stads armenschool voor 
duizend Roomsche kinderen geopend was; een gereformeerde school 
was daarnaast mogelijk. Naar Pruisisch voorbeeld achtte hij leerstellig 
onderwijs op de gemengde scholen mogelijk, en alleen onder die 
voorwaarde kon hij zich met de vrije oprichting van bijzondere 
scholen vereenigen 8). Niet geheel hetzelfde standpunt nam Oefken 
in zijn, een jaar later verschenen, vlugschrift Over Christelijke votks
opvoeding en Vrijheid van onderwijs in Nederland 9) in. Als be-
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ginsel stelde hij weer voorop: Openbaar en bijzonder onderwijs onder 
leiding van de kerk; daarnaast: staatstoezicht over de school. Na een 
uitvoerig geschiedkundig overzicht gaf hij zijn wenschen voor het 
oogenblik te kennen. Hij erkende den grondwettelijken plicht van den 
staat om openbare scholen op te richten, overal waar zich de behoefte 
daaraan mocht doen gevoelen, maar dan zonder godsdienstig onder
wijs. Particulieren zoowel als kerkeraden zouden christelijke scholen, 
ook voor kinderen van gegoede ouders, moeten kunnen openen; ·en 
op deze scholen zou de staat hebben toe te zien, wat betreft de be
kwaamheid en zedelijkheid der onderwijzers en het niet leeren van 
iets tegen de goede zeden en de wetten van den staat. 

Uitvoerig zette hij uiteen, waarom hij niet wenschte, dat de kerk 
dier dagen haar rechten ten aanzien van het onderwijs zou hernemen; 
die kerk toch miste juist dat, waarop het geheele beginsel van het 
verband tusschen school en kerk berustte, n.l. de belij denis der waar
heid, gelijk zij is in Christus. Toch wilde hij onder de oogen zien, 
wat zou moeten worden gedaan, wanneer het eenmaal in den weg 
des Heeren tot een gezegend herstel der kerk in Nederland zou ge
komen zijn en de regeering den weg mocht willen voorbereiden tot 
een eindelijke hereeniging van de school met de kerk. Voor dat geval 
bepleitte hij een afzonderlijk onderwijsdepartement onder een god
vreezend en kundig directeur-generaal, afzonderlijke scholen voor de 
versc::ilIende gezindheden, wat zich in de meeste gevallen zou kunnen 
bepalen tot gereformeerde en Roomsche scholen 10). 

Van de staatscommissie voor het onderwijs in 1840 vreesde Oefkeri, 
dat Rome voor zich meer zou winnen dan "wij voor ons". Aldus 
schreef hij aan Da Costa in een brief in antwoord op diens toezending 
van zijn "Lied in 1840" 11). 

Ook over de kerk als zoodanig spreekt Oefken in zijn boekje. "Wat 
is eene Kerk zonder belijdenis of tucht?" vraagt hij, en antwoordt: 
"Eene Kerk, waarvan de zoogenaamde Synode niet kan of durft ver
klaren, waarin de belijdenis der Kerk, die zij heet te vertegenwoor
digen, bestaat; en met de grootste onverschilligheid voor de leer 
eenige strengheid in de handhaving harer niets beteekenende regle
menten paart, die de afscheiding van de Kerk, voor een aanmerkelijk 
gedeelte, heeft te weeg gebracht. Eene Kerk, bij Koninklijk Besluit 
georganiseerd, omdat zij zich heeft willen laten organiseren, en dat 
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in een staat van zaken, waarin Kerk en Staat zijn van een gescheurd! 
Een Kerk zonder belijdenis, die lidmaten aanneemt op het afleggen 
van belijdenis !". 

Natuurlijk werd Gefken gekend in de verzending van het adres van 
1842 aan de Hervormde Synode. Ondanks Groens pogingen, om hem 
tot medewerking en medeteekening te bewegen, heeft hij niet willen 
meedoen. Hij meende, dat de wijze, waarop herstelling van de kerk 
gezocht werd, niet deugde. De kerk zag hij als een vereeniging van 
gemeenten; levende gemeenten konden alleen ontstaan door levende 
leden van Christus; dus konden alleen individueele bekeeringen van 
leeraren en leeken - welke de Heer alleen kon geven - redding 
brengen. En wat den inhoud van het ontworpen adres betreft _ 
Da Costa's standpunt ten opzichte van de formulieren achtte hij juist. 
Hij zag in de formulieren een vorm, in nauw verband met den tijd van 
hun ontstaan. Die vorm, waarin zich eenmaal de belijdenis der vaderen 
uitte, was een doode vorm geworden, later op zij gezet en tenslotte 
verdwenen. Dat de verbindende kracht van belijdenis en liturgie 
rechtens zou hebben voortgeduurd, achtte hij een fictie. Gefken, zelf 
overgegaan tot de Waalsche kerk, die hij hartelijk wenschte los
gemaakt te zien van de banden der hervormde synode, erkende slechts 
een inwendige kerk, belijdende, onafhankelijk van alle uitwendige 
kerkgemeenschap, en een uitwendige kerk, niet altijd der waarheid 
getrouw zich vertoonende. "Een derde kerk, gelijk gij", schreef hij 
aan Groen, "onder den naam van Ned. Herv. kerk schijnt te fingeren, 
ken ik niet". Hij verwachtte, dat een nieuw geestelijk beginsel na een 
hevigen strijd tusschen licht en duisternis de waarheid in de kerk 
zou doen zegevieren, en hij achtte het zeer bedenkelijk, zonder dien 
strijd van de synode de handhaving der formulieren te vragen 12). 

Zooals zoo vele reveilmannen toen en later, als Elout, Van der 
! Kemp, Van Hogendorp, GüIcher, Luden, Teding van Berkhout, Car-

basius, zocht en vond Gefken een plaats bij de rechterlijke macht. 
In het voorjaar van 1843 verhuisde hij als subsitiuut-officier van 
justitie naar Brielle. In het geestelijke vond hij daar niets. De predi
kanten De Kanter, Tenckinck en Adriani waren modern. Aldus geeft 
hij verslag van de doopsbediening aan zijn tweeden zoon, "noch 
plegtig, noch opwekkend": "N ada t Ds. Adriani het formulier had 
voorgelezen met uitlating van al hetgeen de essentie van den H. Doop 
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uitmaakt, werd de doop door Ds. De Kanter op zeer nonchalante wijze 
toegediend. Op zeer weinig ernstigen, op zeer onverschilligen toon 
werden de sacramentele woorden door hem uitgesproken, juist het 
tegenovergestelde van den hoogen, plegtigen ernst van onzen Secretan. 
Wat vooral bij zulk eene gelegenheid eene treurige impressie geeft, 
is dat al hetgeen de ziel en kern der gemeente uitmaakt, nimmer in 
de Kerk komt. En toch de wettigheid en kracht van den doop hangt niet 
af van het geloof des leer aars of van het aantal geloovigen, die er bij 
tegenwoordig zijn. Wij mogen ons ook in dezen doop verblijden 13). 

Van den genoemden Ds. De Kanter deelt hij nog mee, dat hij ruim 
zooveel werk maakte van den effectenhandel als van zijn dienst of 
studie. Van elders is mij dit bevestigd, zelfs dat deze predikant na 
afloop van zijn dienst de kerkekamer voor zijn "zaken" gebruikte. 

"Gedenkt der gevangenen, alsof gij mede gevangen waart", was 
voor Gefken aanleiding om Groens uitgave van de bijbelsche ge
schiedenissen van -Zahn onder hen te verspreiden. 

Nog geen drie jaar behoefde Gefken in Den Briel te blijven. Den 
lOden November 1845 werd hij geïnstalleerd als advocaat-generaal 
bij het hof in Den Haag, en het doet weldadig aan te lezen 14), dat 
bij die gelegenheid Gefken ook welkom geheeten werd, omdat hij zich 
daar ter plaatse als lid der balie gunstig had onderscheiden. 

In Den Haag teruggekeerd, werd Gefken toehoorder bij Groens 
voorlezingen over Ongeloof en revolutie. Hij bezocht meermalen de 
Amsterdamsche bijeenkomsten der "Christelijke vrienden". Tot de 
veelpraters behoorde hij daar volgens de notulen niet. De drie onder
werpen, die hij mede besprak, teekenen zijn levenswerk buiten dat 
van zijn ambt. Vooreerst heeft hij in de morgenvergaderingen, waarin 
verslag van allerhanden christelijken arbeid gedaan werd, voor zijn 
rekening genomen de lotgevallen te verhalen van een kleine bijzondere 
school in Den Haag voor kinderen uit den hoogeren stand. In de 
vergadering van 9 Oct. 1850 liet hij zich welgevallen de benoeming tot 
lid eener commissie, die de behoeften aan christelijk onderwijs en de 
middelen tot voorziening daarin, allereerst op de Veluwe, voor be
spreking zou voorbereiden. 

In de tweede plaats sprak Gefken meermalen over de afschaffing 
der slavernij. Hij behoorde tot de eersten, die deze van harte bepleit 
hebben. De in 1842 opgerichte Nederlandsche Maatschapp-ij 
ter be v 0 r der i n g van de af s c haf fin g der s I a ver n ij onder 
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voorzitterschap van D. van Hogendorp telde met Groen en Elout ook 
Gefken onder haar eerste bestuursleden. De koninklijke goedkeuring 
kon niet verkregen worden, en de vereeniging leidde een kwijnend be
staan. Zelfs in de kringen der "Christelijke vrienden" dacht men niet 
eenstemmig over dit onderwerp 15). Men besprak daar de slavernij als 
belemmering voor de evangelieverkondiging, en meer dan een meende, 
dat deze belemmering niet bestond, nu vele plantage-eigenaren en ad
ministrateurs de Hernhutter zendelingen toelieten. Van de zoogenaamde 
"Utrechtsche heeren, slavenvrienden" ging ook weinig kracht uit. Eerst 
in 1853 kwam de genoemde "maatschappij" tot nieuw leven en krach
tige werkzaamheid, naast een ijveren voor de emancipatie bestaande 
in het verzamelen van gelden voor de loskooping van slaven. Gefken 
werd de secretaris. Zij stond op beslist christelijken grondslag, vrucht 
van het reveil mag men haar noemen blijkens haar doelstelling: af
schaffing der slavernij "vooral om de slaven te brengen tot de kennis 
van het Evangelie van onzen grooten God en Zaligmaker Jezus 
Christus", en blijkens de personen, die haar leiding gaven, onder welke 
nog kunnen genoemd Mackay van Ophemert, Singendonck en Van 
Bylandt. Aan Gefkens werkzaamheid in deze zaak is zeker te danken 
zijn benoeming in 1856 tot procureur-generaal in Suriname. Men 
meende - ook de regeering te goeder trouw -, dat de emancipatie 
niet ver meer was, en wilde in afwachting daarvan de behandeling 
der slaven verzachten. 

Over Gefkens verblijf in Suriname schrijf ik elders 16). Daarom 
hier daarover slechts dit. In menig opzicht is hij teleurgesteld geweest. 
Voor zijn geestelijk leven vond hij ginds niet veel voedsel. De Luther
sche predikant en een der Hervormde predikanten waren modern; den 
anderen Hervormden predikant, Ds. Conradi, noemt hij "nogal flauw". 
Eens meende hij, zelf kind van het reveil en in dien kring geleefd 
hebbende, teekenen eel1er geestelijke opleving in Suriname te bemer
ken, maar zonder verdere uitwerking zijn deze voorbijgegaan. Toen 
het gezin - Gefken had ook zijn eenige dochter Antoinette, die later 
in het huwelijk trad met Mr. Verbeek, advocaat-generaal en lid der 
Koloniale Staten, meegenomen - ruim een jaar in Suriname was, 
stierf de jongste, in het moederland achtergebleven, zoon bij een ijs
ongeval. Twee zoons behield hij, van welke een bij het vak der 
registratie ging en de andere officier werd. Zeer verdriette het Gefken. 
dat de afschaffing der slavernij zoo lang op zich wachten liet. Echter 
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had hij op den materieel en toestand der slaven een geheel anderen 
kijk gekregen, dan hij in Nederland gehad had. Hij vond dezen toe
stand niet slecht; zelfs kon hij schrijven, dat een vreemde maanden
lang in de kolonie zou kunnen vertoeven, zonder te bemerken, dat de 
slavernij er nog heerschte. De verhalen over gruwelen, die in het 
moederland rond gingen, en in het Tij d s c h ri ft der maatschappij, 
waarvan hij de secretaris geweest was, overgenomen werden, noemde 
hij meermalen uitdrukkelijk onwaar of overdreven. Dit bracht hem in 
tegenspraak met een Wolbers, volgens welke gelijke gruwelen, als in 
De Negerhut verhaald waren, ook in Suriname voorkwamen. Wolbers 
was wellicht te goedgeloovig, en is waarschijnlijk daarom in zijn boek 
over de geschiedenis van Suriname, met bewonderenswaardigen ijver 
en na bestudeering van nog niet geraadpleegde bronnen beschreven, 
tegenover Gefken niet billijk. Een der zegslieden van Wolbers was 
de gemankeerde landdrost Rochussen, verdediger van Groens staats
recht tegenover Fruin en Reeserna, die het in Suriname nu niet zoo 
fraai had laten liggen. In zijn oordeel over de slavernij als zoodanig 
bleef Gefken dezelfde. Afschuwelijk noemde hij de slavernij, be
oordeeld naar hoogere beginselen, en daarom bleef hij reikhalzend 
uitzien naar den dag der emancipatie. Eindelijk, den lsten Juli 1863, 
"een regt blijde dag" ook voor Gefken, brak de bevrijding aan, en 
hem, die, als belast met de handhaving der slavenreglementen, al den 
tijd van zijn verblijf in de kolonie de rechten der slaven had voor
gestaan, werden de ondubbelzinnigste blijken geschonken, dat hij, 
het vertrouwen der slavenvrienden mocht hij dan naar eigen oordeel 
verbeurd hebben, het vertrouwen der slaven zelf gewonnen had. Nog 
bleef hij in Suriname, om de invoering der nieuwe wetgeving voor te 
bereiden, maar den 2den Juli 1867 vertrok hij - na voor een be
noeming tot gouverneur als opvolger van Van Lansberge bedankt te 
hebben - naar Europa, waar hij zich in Den Haag metterwoon neerzette. 

En nu het politieke leven van Gefken. Over zijn standpunt inzake 
het onderwijsvraagstuk deelde ik reeds het een en ander mee. Straks 
zal nog meer daarover moeten worden gezegd in dit verband. 

Op een der Amsterdamsche vergaderingen had Groen de vraag in
geleid, wat voor Nederland te denken was van Stahls gevoelen, dat 
de christenen een politieke partij moesten vormen, een vraag, die dit 
voor Groen niet meer was. In dezelfde vergadering kwam de wensche-
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Iijkheid van een christelijk dagblad ter sprake, en bij die gelegenheid 
zei Gefken, dat, wanneer een christelijk staatkundige partij in ons 
land reeds bestond of zich aan het vormen was, zulk een orgaan 
noodzakelijk was. Voor hem was het dus nog niet zeker, dat de 
N ederlandsch~ christenen den door Stahl gewezen weg hadden te 
volgen. Maar twee jaar later, wanneer hij Groen gelukwenscht met 
diens verkiezing te Zwolle, roept hij uit: "we zijn eene politieke partij; 
het is een feit" 17). Daarmee was Gefken, die tot nu toe bij voorkeur 
van de "christelijk-historische school" had gesproken, tot de anti
revolutionaire partij toegetreden. 

Over het ministerie-Van Hall, na de Aprilbeweging opgetreden, 
oordeelde hij eenstemmig met Groen. In den uitslag der verkiezingen 
had hij althans iets van een beweging in christelijk-historischen zin 
meenen te zien, dat naar zijn meening gewettigd had een ministerie, 
eenigermate in overeenstemming met den aard van de nationale kracht, 
die het vorig bewind had doen vallen; een ministerie, dat aan de 
christelijk-historische elementen een heilzame richting had kunnen 
geven, en daaraan een duurzame werking had kunnen verzekeren, doch 
de antecedenten van Van Hall en de zijnen maakten diens ministerie, 
wat de beginselen aangaat, er tot een in strijd met zijn oorsprong zelf. 
Hier 18) oordeelde Gefken dus anders dan zijn vriend Singendonck, 
die Groen juist verweet, dat hij het ministerie-Van Hall niet vriendelijk 
genoeg tegemoet getreden was. En toen Van Hall in 1856 viel, weet 
Gefken dit aan de onderwijspoIitiek van het ministerie, dat als speelbal 
van de ultramontaansche partij met behulp der liberalen aan de natie 
een joodsch-deïstisch volksonderwijs had willen opdringen 19). Het 
ministerie-Van der Brugghen begroette Gefken met sympathie, of
schoon hij zijn politieke bestaansmogelijkheid niet groot achtte. Door 
zijn vertrek verflauwde allengs Gefkens politieke belangstelling be
halve voor de vele emancipatie-ontwerpen der opvolgende mi~isters 

van Koloniën. Groen zond hem zijn vlugschriften over het ontwerp
lageronderwijswet van het ministerie-Van der Brugghen, maar vond 
bij Gefken slechts flauwe instemming. Deze meende, dat van dit mi
nisterie met kans van slagen niet veel beter ontwerp te wachten was 
geweest, en vond eigenlijk, dat het den toestand niet veel veranderde, 
want, evenals in de wet van 1806, was het "christelijke" niet meer 
dan een klank. Wel had de bijzondere opdracht van den Koning aan 
dit ministerie een ander ontwerp doen verwachten, en, ofschoon dit 
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het staatsblad zeker niet zou hebben gehaald, had Gefken liever 
gezien, dat het daarmee, desnoods na kamerontbinding, met eere ge
vallen was. Nu zocht hij zijn troost in de vrijheid van onderwijs. 

In het kerkelijke was uw standpunt nimmer het mijne, legt Gefken 
nog eens vast, wanneer hij Groens geschrift tegen Ds. Trottet - toch 
wel verheugd over de afstraffing van den vreemdeling - gelezen 
heeft 20). In denzelfden brief acht hij het gelukkig, dat Groen te 
Genève op de Evangelische alliantie altha~s één antirevolutionaire 
stem had kunnen doen hooren, zij het dan al waarschijnlijk door velen 
met verbazing, door niet weinigen met weerzin, wellicht zelfs met 
zekere ergernis beluisterd. Hij verwonderde zich over de oppervlakkig
heid der buitenlandsche broeders in het staatkundige. Er wordt tegen
woordig in de meeste landen een ruime mate van gewetensvrijheid ge
gund, en de christenen moeten daarvan dankbaar gebruik maken voor 
de uitbreiding van Gods koninkrijk, aldus Gefken, maar wanneer men 
het beginsel onderzoekt,waaruit die hooggeroemde vrijzinnigheid voort
spruit, dan trekt het de aandacht, dat de regeeringen in de meeste 
landen bestaan uit menschen, voor wie, indien op eenmaal alle kerken 
en bedehuizen van den aardbodem verdwenen, nog niets zou zijn ver
~oren, en dat is de reden, waarom zij er niet aan denken, de belijders 
van het christendom te vervolgen. Pilatus behoorde ook tot dezulken, 
en toch gaf hij den Rechtvaardige over, zoodra zijn eigenbelang in 
het spel kwam. Bovendien spreekt de Heilige Schrift van de verdruk
king der gemeente des Heeren in de dagen, die aan Zijn wederkomst 
zullen voorafgaan. 

Ernst en vrede was de richting, die Gefkens sympathie had, of
schoon hij zich daarbij, evenmin als bij een andere partij, aansloot. 
Meer dan Groen was hij geneigd in het zuiver kerkelijke den bestaa~den 
toestand, zij het onder protest, te aanvaarden, maar tegelijkertijd te 
ijveren voor evangelieprediking overal en op alle wijzen, oprichting 
van scholen van allerlei aard en voor alle standen. Het medische 
standpunt, zonder het "nieuw uitgevonden conscientiekruid van la 
Saussaye en Gunning". De kerken, die de massa's in zich opnemen, 
de staats- en nationale kerken hadden in Gefkens oog geen bijzondere 
waarde, en hij vroeg zich af, of in haar herstel wel zooveel heil zou 
gelegen zijn. 

Ook in het politieke dwaalde Gefken van Groen af. In denzelfden 
brief, waaraan het onmiddellijk voorafgaande ontleend is 21), laat hij 
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volgen: "Wat politiek betreft, daarvan ben ik nog al wars. Ik laat in 
het midden, of het goed is of niet". En 22 Juli 1866 schrijft hij: 
"Ik hel over tot het gevoelen dat de tijd is gekomen, waarin het den 
Christenen niet meer mogelijk is, op politiek - of zelfs op kerkelijk 
terrein iets uit te rigten, maar waarin zij des te meer worden geroepen, 
om ijverig werkzaam te zijn op zuiver godsdienstig gebied. Ik hel 
daartoe sterk over, maar toch wil ik mijn oordeel opschorten, totdat 
ik een zuiver antirevolutionair kabinet aan het hoofd der zaken in 
Nederland zal gezien hebben onder de grondwet van 1848". 

Het ministerie-Mij er, zooals hij het bij ons als het ministerie
Heemskerk-Van Zuylen bekende kabinet noemt, zag hij met vrees aan. 
Die blik was juist; hij vreesde, als met Van der Brugghen, vervreem
ding van politieke en - wat meer zegt - van christelijke vrienden. 
Dat de graaf Van Zuylen, na zich over het onderwijs te hebben uit
gelaten, gelijk hij meermalen deed, ertoe gekomen was, met Heems
kerk in hetzelfde kabinet zitting te nemen, was Gefken een raadsel. 

Het ministerie-Van Zuylen-Heemskerk! het bracht Gefken, van 
politiek zoo wars, midden in de politiek. De tweede Kamerontbinding 
van 1868 deed hem naast Van Naamen van Eemnes op den Zwolschen 
zetel paats nemen. 

Niet de eerste maal was het dat Gefken kamercandidaat was. In 
1853 na de Aprilbeweging was tevergeefs getracht, hem voor Gouda 
in de Kamer te brengen, bij gelegenheid van de nieuwe verkiezing, 
noodig geworden doordat Groen voor Zwolle zitting genomen had. 
Met groot stemmenverschil had Gefken het moeten afleggen tegenover 
den conservatieven heer Hoffman. Ook in 1856 was het mislukt in 
hetzelfde district. De strijd ging toen om den zetel van den conserva
tieven aftredenden Jhr. De Brauw, die met 710 stemmen er slechts 2 
bleef beneden den Thorbeckiaan Mr. Metman. Gefken, die 382 stem
men had gehaald, drukte ook in het openbaar den wensch uit, dat 
zijn kiezers op Jhr. De Brauw zouden overgaan, wat de ontsté~ming 
van den Utrechtschen hoogleeraar Prof. de Geer opwekte, die aan 
Groen schreef, dat men niet op die wijs de antirevolutionaire kiezers 
ontmoed~gen moest. In het algemeen kon Gefken het daarmee wel 
eens zijn, maar nu in Gouda vond hij het een, niet nader aangeduid, 
"eenigszins speciaal geval" 22). De Brauw werd toen ook gekozen. 
Nu, in 1868 te Zwolle, verkreeg Gefken 879 van de 1706 stemmen; 
Van Naamen van Eemnes had er 1124. 
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Nauwelijks, 26 Februari 1868, toegelaten, voerde Gefken den 4den 
Maart 1868 het woord bij de interpellatie van Thorbecke over de 
kamerontbinding en over de motie-Blussé van Oud-Alblas over het 
buitenlandsch beleid van het ministerie. Over de gebruikmaking door 
den Koning van zijn ontbindingsrecht mocht, meende Gefken, de 
Kamer geen oordeel vellen, althans niet in dien zin, dat daardoor over 
het lot van het ministerie zou worden beslist. Tegen de motie-Blussé 
was hij, omdat grondwet noch reglement van orde de Kamer bevoegd 
verklaarde tot het aannemen van een motie van wantrouwen. Straks 
bij de behandeling van wetsontwerpen zou wel blijken of tusschen 
ministerie en Kamer de noodige overeenstemming bestond. 

Bij deze gelegenheid had Blussé zich uitgelaten, dat hij zich aan 
zijn "committenten" gebonden achtte. Gefken, die later een zedelijken 
band tusschen kiezers en gekozenen wel erkende, vond in Blussé's 
opvatting aanleiding te verklaren, dat hij zich niet alleen van zijn 
kiezers maar ook van "elke partij, onder welke benaming die in of 
buiten de Kamer moge bekend zijn", onafhankelijk achtte. Het was 
de tijd, waarover professor Fabius geschreven. heeft in Schrift en 
Historie, toen nagenoeg ieder behalve Groen het verkeerd achtte, 
"partij" te kiezen. Gefken zegde het een andere maal Gijsbert Karel 
van Hogendorp na: "Ik gebruikte daar bijna het woord liberaal, maar 
men begint aan dat woord den zin van een partijleus te geven, en 
met partijen of partijschappen laat ik mij niet in". Toen de heer 
Godefroi nog maar heel voorzichtig sprak van Gefkens "richting", 
een geliefkoosd woord in den mond van hen, die van partijen niet 
durfden spreken, en een door Gefken voorgesteld amendement noemde 
"de uitdrukking van het gevoelen eener partij", vroeg de voorsteller 
quasi heel verwonderd: "tot welke partij word ik gecenseerd te be
hooren? Noem ééne daad, waardoor ik mij immer aan eenige hetzij 
kerkelijke hetzij politieke partij heb aangesloten". Was hij zijn juich
kreet van 1852 vergeten: We zijn een politieke partij!? Een paar 
maanden later was het de minister Van Bosse, die sprak van de 'partij, 
waartoe Gefken behoorde. Natuurlijk protesteerde deze weer, en hij 
beriep hij zich op Van der Brugghen, met wien hij zich in dit opzicht vol
komen eensgezind verklaarde; evenals deze was hij wars van alle partij. 
Was hij vergeten, dat Van der Brugghen in zijn maidenspeech gesprokèn 
had van zijn homogeneïteit met Groen, ofschoon kennende de gevolgen 
van het kiezen van de "partij", aan welke hij zich had aangesloten? 
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Bij zoo groot gevoel van zelfstandigheid treft te meer Gefkens iet
wat "hoog" klinkende en verwarring stichtende gewoonte, om, als 
hij het over niemand meer dan zichzelf alleen had, in den pluralis 
maiestatis te spreken. 

Bij zijn eerste optreden sprak Gefken dadelijk over het onderwijs. 
Hij drong aan op indiening van het toegezegde ontwerp tot wijziging 
der lager-onderwijswet, waardoor, naar hij hoopte, het grievend on
recht, vooral in de uitvoering van de wet van 1857 begaan, zou kunnen 
worden hersteld. Of het te elfder ure ingediende ontwerp hem voldaan 
heeft? Later vermeldde hij als iets goeds ervan, dat het een einde zou 
hebben gemaakt aan den dwang om de kinderen van bedeelden naar 
de openbare school te zenden, en reeds daarom vond hij toen de in
trekking van dit ontwerp door den minister Fóck te betreuren. 

Gefken heeft gestreden voor het behoud van Heemskerks ministerie, 
voor het behoud van den minister Van Zuylen van Nyevelt. Het voor
nemen der liberalen om met de verwerping van diens begrooting zijn 
buitenlandsch beleid.af te keuren billijkte hij niet. Hij gaf toe, dat er 
zeer buitengewone omstandigheden konden zijn, waarin de vertegen
woordiging zich verplicht kon zien tegen alle begrootingswetten te 
stemmen en een minister tot aftreden te dwingen. Als voorbeeld noemde 
hij het geval, dat een ministerie de grondwet verkracht, wat hij ver
geleek met het geval, dat een vorst zich geen vader maar de vijand 
van zijn volk toont en een verdelgingsoorlog tegen dat volk begint. 
Opstand vaneen volk is principieel ongeoorloofd, maar is dàn niet 
alleen geoorloofd doch zelfs plicht. Dat geval deed zich niet voor. 
Daarom: "Indien Minister van Zuylen valt, hij valt met eere". Met 37 
tegen 35 stemmen werd de begrooting van buitenlandsche zaken ver
worpen. 

, Het nieuwe ministerie Van Bosse-Fock mocht zich niet laqg in 
Gefkens vertrouwen verheugen. Om zijn houding in de ondérwijs
zaak zegde hij dit al spoedig op. De minister van binnenlandsche zaken 
meende, dat door eerlijke en rechtvaardige toepassing van de bestaande 
wet zonder wetswijziging aan de bezwaren van velen zou kunnen 
worden tegemoet gekomen, en trok het ontwerp-Heemskerk in. Gefken 
vond dit een stap achteruit. Als het om de vrijheid ging, verwachtte 
hij niet veel van de liberalen. In 1835 was Mr. D. Donker Curtius de 
eenige liberaal geweest, die met hem voor vrijheid van godsdienst 
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pleitte. Toen na een achttienjarigen strijd, waarin niet de liberalen hun 
stem verheven hadden voor de vrijheid van geweten der huisvaders, 
integendeel, in 1848 de vrijheid van onderwijs in de grondwet ge
komen was, waren het de liberalen, die zooveel mogelijk de oprichting 
van bijzondere scholen tegenwerkten. Ook in den strijd voor de af
schaffing der slavernij waren de liberalen slechts gevolgd, nadat 
anderen waren voorgegaan. 

Bij het adres van antwoord op de troonrede (28 Sept. 1868) wilde 
Oefken, daar alleen een hooger-onderwijswet was aangekondigd, leed
wezen uitspreken, dat niet in uitzicht was gesteld een tegemoetkoming 
aan de billijke bezwaren, die uit de bestaande wetgeving op middel
baar en lager onderwijs voortvloeiden. Hij was al heel spoedig over
tuigd, dat de toepassing van de wet van 1857 (en van die van 1863, 
wat het middelbaar onderwijs betreft) niet van dien aard kon zijn, 
dat de bezwaren ondervangen zouden worden. Met name wees hij erop, 
dat bij de toepassing van art. 194 lid 3 der grondwet - zorg voor 
voldoende openbaar onderwijs overal - rekening diende gehouden te 
worden met de aanwezigheid van kinderen op de bijzondere scholen, 
en wanneer er voor de verplichte openbare school in een gemeente 
geen leerlingen waren, moest het Rijk maar de kosten van die school 
betalen. Zelfs achtte hij in de grondwet met de zorg en regeling van 
het openbaar onderwijs niet den staat de verplichting opgelegd, om 
zelf als onderwijzer en volksopvoeder op te treden, wat ook in be
ginsel de taak van den staat z. i. niet was. 

Hem werd verweten, dat hij de vernietiging der openbare school 
wilde, maar daartegenover beriep hij zich op zijn boekje van 1841 
en op de oplossing, daarin door hem aan de hand gedaan: de neutrale 
openbare school met vrijheid van bijzonder onderwijs. Dit was nog 
zijn standpunt, en daarom kon hij zich met den schoolgodsdienst van 
art. 23 der wet van '57 evenmin vereenigen als met de deugdenschool 
onder de wet van 1806. Een staat, die als zoodanig geen godsdienst 
belijdt, niet met de kerk vereenigd is, mocht zulk een schoolgodsdienst 
niet voorschrijven. Andere bepalingen, waartegen hij bezwaren had, 
waren die der· artikelen 24, 33, 36 23). Ofschoon Oefken tenslotte 
overnam een sub-amendement om het middelbaar onderwijs uit zijn 
amendement te laten vallen, verkreeg dit niet meer dan 23 tegenover 
49 stemmen. 

Maar ook voldeed naar Qefkens oordeel de minister niet aan zijn 
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toezegging om een eerlijke en rechtvaardige toepassing van de wet 
te geven. In de gemeente Wonseradeel waren twee gehuchten of buurt
schappen Wons en Schraard, waar twee van oorsprong zoogenaamde 
kerkscholen waren, met kerkelijke fondsen als openbare scholen in 
stand gehouden, die door de kerkvoogdij waren opgevorderd. Ofschoon 
er buitendien in die gemeente een openbare school was, werd haar nu 
de verplichting opgelegd, om ook in Wons en Schraard openbare 
scholen op te richten. Dit onrecht schrikten in nog 230 andere ge
meenten de kerkvoogdijen af, om de scholen, waarin niet zelden het 
kerkgeloof werd ondermijnd, op te vorderen. 

Ofschoon dan nog voorstander van de neutrale openbare school kon 
Gefken zich niet vereenigen met de houding, door de antirevolutio
naire kamerleden onder leiding van Van Wassenaar van Catwijck 
aangenomen in de zaak van het adres van het hoofd der christelijke 
school te Zuid-Beierland tegen het hoofd der openbare school aldaár, 

dat uit den bijbel liet lezen en op het schoolbord had geschreven: 
"God is geopenbaard in het vleeseh", "Jezus Christus is geboren" en 
een lijst der bijbelboeken. Het hoofd der christelijke school meende, 
dat hierdoor zijn school in haar rechten was gekrenkt, en vroeg aan 
de Tweede kamer steun voor zijn verzoek aan den minister om dit 

te verbieden. Ook Van Wassenaer van Catwijck zag in het gebeurde 
een belemmering van het christelijk onderwijs door de vlag van het 
christendom op een openbare school te hijschen. Gefken daarentegen 
vond het pijnlijk, dat van de zijde van het christelijk onderwijs tegen 
het christelijke in de openbare school werd opgetreden. En al moest 
hij zich op grond der wet ertegen verzetten, dat een openbaar onder
wijzer buiten den schooltijd zelf in den godsdienst onderwijs gegeven 
had, den minister nam hij kwalijk, dat deze, dit verbiedende niet 
tevens gewezen had op de mogelijkheid, dit onderwijs door een gods
dienstleeraar te doen geven 24). 

\ 

Bij een andere gelegenheid weigerde Gefken - was het niet alsof 
de onwettige middelen door een lofwaardig doel geoorloofd waren 
geworden - de zuiver Gereformeerde openbare scholen op de Veluwe 

en in Friesland te nqemen, waarvan hij gesproken had, die in eerstge
noemde streek, soms zelfs met den Heidelbergschen catechismus, bij
zondere christelijke scholen overbodig maakten, zooals in Roomsche 
streken de openbare school roomsch was. 

Wel deelde Gefken het bezwaar, dat der bijzondere scholen con-
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currentie werd aangedaan door het kostelooze onderwijs, ook aan 
kinderen, wier ouders deze tegemoetkoming geenszins noodig hadden. 

Op het middelbaar onderwijs kwam Gefken nog terug. Zoo bij de 
begrooting van binnenlandsche zaken voor 1869. Hij was niet tegen 
dit onderwijs, zooals hem wel verweten werd, maar hij zag de hoogen: 
burgerscholen op een helling, neerdalende tot het materialisme, ten
gevolge van het erkende ongeloof van vele leeraren. Hij gaf toe, dat 
de staat niet mocht vragen naar de godsdienstige beginselen zijner 
ambtenaren, maar meende, dat de staat wel ermee rekening mocht 
houden, wanneer iemand zich openlijk had doen kennen als een voor
stander van het ongeloof, verwerpende den openbaren godsdienst. 
Vrijheid van godsdienst was geenszins de vrijheid van zeer ongods
dienstig te zijn. De velen, die voor zich en hun kinderen iets positiefs 
in zake vrijheid van godsdienst verlangden, wilden nog niet onderwijs 
in den godsdienst op de school maar de godsdienst als bezielend 
element voor het geheele onderwijs. Daarom vrijheid ook van het 
middelbaar onderwijs, waarom de verkwisting bij de hoogere burger
scholen, waartoe ook gebruikt werd het geld van hen, die geen gebruik 
van deze scholen maakten, moest ophouden 25). 

De gymnasia wilde Gefken grootendeels gewijd zien aan het onder
wijs in de oude talen, om tot degelijke klassieke studie aan de hooge
scholen te kunnen opleiden. 

Ook over het hooger onderwijs sprak Gefken. In het ontwerp
Heemskerk keurde hij af het ontbreken van een theologische faculteit, 
de allereerste schakel aan de keten van menscheJijke wetenschap, 
waardoor de geheele keten aan het hoogere diende te worden vast
gehecht. 

Het was aan het einde van een onderwijsdebat in 1868, dat Jonck
bloet ondanks den afval der Roomsehen geprofeteerd had: "De toe
komst is onze", waarop Gefken aldus inging: "Wellicht hebt gij geJij k, 
wanneer ge het oog vestigt op de naaste toekomst, maar de laatste 
toekomst is onze". 

Scheiding van kerk en staat was een ander onderwerp, dat Gefkens 
belangstelling had. Hij sprak er over o. a. naar aanleiding van het 
voornemen van het ministerie Van Bosse-Fock om de departementen 
van eeredienst af te schaffen. Het ius in sacra vond in hem een tegen
stander, het ius circa sacra achtte hij tot zekere hoogte onontbeerlijk. 
Zooals de grondwet wilde, moesten ook volgens hem kerk en staat vrij 
A. St. 3-m. IV 18 



282 MR. B. DE GAAY FORTMAN 

en onafhankelijk naast elkaar staan, maar de staat had voor zijn zelf
behoud behoefte aan de kerk als zout tegen bederf. Scheiding van 
kerk en staat moest niet beteekenen, dat de staat uit de hoogte op 
de kerk neerzag. Een inwendige, zedelijke band tusschen kerk en 
staat was voor het behoud van den staat noodzakelijk, ook een uit
wendige band, reeds door de bezoldiging van geestelijken en leeraren. 

Gefken behoorde zeker niet tot de zwijgers in de Kamer. Tal van 
onderwerpen hadden zijn belangstelling, dikwijls van rechtskundigen 
aard. Bij de behandeling van koloniale aangelegenheden liet hij zich, 
vooral wanneer het Suriname betrof, niet onbetuigd. Zelfs daar, waar 
hij toch bij uitstek deskundig was, had hij met amendementen, die 
hij nog al eens spoedig voorstelde, maar weinig succes. 

Nog twee dingen vermeld ik als terloops. De gedachte, door 
Koorders eens tegenover Groen ontwikkeld, om de Sta a t s c 0 u ra n t 
dienstbaar te maken aan een uiteenzetting der regeeringsbeginselen, 
werd door Gefken uitgesproken bij de behandeling der interpellatie
Thorbecke in Maart 1868. En in 1869 bij de bespreking van het 
verslag van het beheer en den staat den West-Indische Koloniën 
vroeg Gefken naar het belang van Nederland bij de bezittingen ter 
Kuste van Guinea. Twee jaar later werd op deze vraag het blijkbaar 
toen reeds door Gefken begeerde antwoord gegeven. 

Groens houding tegenover het ministerie-Heemskerk-Van Zuylen is 
voldoende gebleken. Uit een brief aan Van Otterloo van 4 Dec. 1868 26 ) 

moge ik zijn oordeel over de antirevolutionaire kamerleden in dat 
tijdperk nog eens samenvatten: "Welk een jammerlijke houding in 
de laatste 4 jaren! vooral onder het vorig ministerie en ook nader
hand. Geen woord van afkeuring over het volte face; het initiatief 
overlaten aan de B [rauw]; in de gewisselde stukken geen spoor 
brengen van ons eigen systeem. Keuchenius ook in het onderwijs 
alleen laten, enz. enz." Ook Gefken trof dit ongunstig oordeel:-' Toen 
Van Otterloo reeds eerder in 0 e H 0 0 P des Vad e r I a n d s met een 
leading artikel was gekomen, waarin verandering der drie artikelen was 
voorgesteld als program van actie, had hij Groen gevraagd 27), wie der 
antirevolutionairen een initiatief-voorstel in dien geest zou willen doen. 
Gefken wellicht? "Niemand", antwoordde Groen, "vooral niet ere door 
U bedoelde persoon, allesbehalve strijdlustig, en die zich telkens be
roemt, tot geenerlei partij te behooren. Ook is zijn ~autoriteit in de 
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kamer daartoe veel te gering 28). Wel stelde Groen voor dit program 
tot shibboleth voor de aanstaande verkiezingen te maken. Deze ver
kiezingen van 1869 waren noodig geworden door de-wijziging der 
kiestabeI 29 ). Gefken behaalde daarbij in Zwolle evenveel stemmen 
als het vorige jaar op vijftig na, die hij op rekening van Hasselt en 
Genemuiden, aan het district ontnomen, meende te kunnen stellen. 
Geen der 222 nieuwe kiezers zou hem dan gestemd hebben. Gefken 
moest het afleggen tegen jhr. Mr. j. A. Sandberg. 

Het was de toestand der Hervormde Kerk, die Groen beschouwde 
als de voornaamste oorzaak der politieke zwakheden van de anti
revolutionnairen. "Het is wellicht vooral de ethische rigting", aldus 
schreef hij in den reeds aangehaalden brief aan Van Otterloo, "die 
tusschen regt en zedelijkheid eene afscheidingslijn trekt en die ons 
aldus met de beste bedoelingen aan het ongeloof prijsgeeft. Blijkbaar 
ook de Crisis van Ch. de la S" 30). Bij die richting voelde ook Gefken 
zich steeds meer thuis; hij volgde haar, al sinds 1842, zonder zich 
bij haar aan te sluiten. Ook in de zaak van het onderwijs. De ver
gadering van "Christelijk Nationaal" van 1869 woonde hij bij; hij 
stemde er, zijn verleden niet geheel getrouw, tegen de voorgestelde 
wijziging van art. 23 der schoolwet, vóór die van art. 194 der grond
wet 31). Beets en De Ia Saussaye volgde hij niet in hun uitgang uit 
de vereeniging, maar toen "Christelijk Nationaal" kwam met een 
politieke geloofsbelijdenis, door Groen tot die der Christelijk-historische 
richting verheven, achtte Gefken als een der "hooggewaardeerde 
ketters" 32) het ook voor zich moeilijk om te blijven. Een ketter toch 
kon alleen worden geduld op voorwaarde dat hij zich wilde stil 
houden, en daaraan dacht hij niet. Nochtans bleef hij lid der ver
eeniging. 

In hetzelfde jaar, 1869, is veel te doen geweest over de oprichting 
van een christelijk-historisch blad. Van twee zijden is daaraan ge
werkt. Er was een U trechtsch Comité, bestaande uit de heeren Van 
Boetzelaer van Dubbeldam, Van Beeck Cal koen , De Geer van jutfaas 
en E. van Lynden, dat in overleg met Groen bij de verkiezingen wilde 
leiding geven, en ook het plan had om een tweemaal per week te 
Utrecht verschijnend weekblad uit te geven. In Amsterdam hadden 
de heeren j. j. Teding van Berkhout, Josua van Eik, Koenen en Van 
Oosterwijk Bruyn zich vereenigd, om tot een dagblad te komen. Laatst-
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genoemde zond herhaaldelijk kleine stukjes hierover aan De Her a u t. 
Gefken, die door het "Haagsche dagblad" met Groen en Gunning ~ls 
toekomstige oprichters van een antirevolutionnair dagblad was ge
noemd 33) schreef erover "Vluchtige gedachten" 34), waarin hij be
toogde, dat het op te richten blad geen partijblad moest zijn, en zich 
niet "christelijk" moest noemen maar zijn. In latere nummers, 18 Juni 
en 9 Juli 1869, bestreden Ds. van Rhijn en Js. van Beek Ezn. uit 
Weesp Gefkens opvattingen, zoowel wat het zich aandienen als partij
orgaan als wat den door Gefken klein gewenschten opzet betreft. 
Van Oosterwijk Bruyn moest in De Her a u t van 1 October 1869 
vast stellen, dat de pogingen aanvankelijk mislukt waren. 

Toen de verkiezingen van 1871 naderden, dacht Nederland en Oranje 
te Zwolle weer aan Gefken. Groen had nog niet gekozen voor niemand 
anders dan Keuchenius, Otterloo en Kuyper. Trouwens den lOden 
Januari van dat jaar 35) had Groen aan Kuyper Gefken nog genoemd 
als den gewenschten candidaat voor Dordrecht, toen Blussé in Thor
becke's derde ministerie de portefeuille van financiën gekregen had, 
Iilet deze woorden: "Sedert 1840 was hij onze medestander. In de 
Tweede kamer heeft hij met warmte de zaak van Wons enz. bepleit. 
Hij was een der eerste verdedigers van de Afgescheidenen". Ons publiek 
is nog niet op de hoogte van het verschil over art. 23. Maar in de aan
beveling moet naast het parceque het quoique zeer duidelijk uitkomen. 
Onze bedenkingen zullen een aanbeveling zijn bij de conservatieven; 
"onze toegeeflijkheid een waarschuwing voor de weifelende en af
vallige vrienden tegen Julyen een point de départ om hen te doen 
gevoelen dat zij niet grenzenloos noch langdurig zijn zal" ... Gefken 
werd candidaat, maar moest het afleggen tegen den liberalen heer 
Bredius. 

In April 1871 nu vroeg het Zwolsche kiesvereenigingsbestuur aan 
Gefken een nadere omschrijving van zijn standpunt, in het bÎj~onder 
ten opzichte van de door Groen beleden beginselen. Reeds in 1832 
antwoordt Gefken, was ik volkomen vereenigd met die beginselen, 
zooals zij sedert 1829 in de Nederlandsche gedachten waren 
gehuldigd. Ik toonde dit in 1835 en 1841, maar bleef zelfstandig, in 
1842 en 1853, ook in de Kamer. "Onderwerping aan het hoofd eener 
partij of aan de meerderheid in den boezem eener partij komt met mijn 
beginsel niet overeen". Ik ben nog dezelfde als in 1869, alleen is mij de 
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noodzakelijkheid van wijziging van art. 194 nog duidelijker geworden. 
De Her a u t (26 Mei 1871) bleek bereid deze candidatuur te steunen 

op grond van het program van den Zwolsehen kiezersbond "Nederland 
en Oranje": 1. handhaving van de zelfstandigheid der christelijk-histo
rische richting; 2. wijziging van art. 194 der Grondwet, opdat de vrije 
school regel, de staatsschool aanvulling worde; 3. verbetering van het 
kiesstelsel en in afwachting daarvan verlaging van den census; 4. be
hartiging van de stoffelijke en sociale belangen des volks. Maar een 
paar dagen later vergaderde Christelijk nationaal schoolonderwijs, 
waar een voorstel-Kampen aan de orde kwam inzake de herziening van 
art. 194. Oefken voerde het woord en achtte dit voorstel onuitvoerbaar. 
Zijns inziens - het standpunt van 1841 en van 1868 in de Kamer -
mocht de staat alleen onderwijzer zijn "in verband met de kerk" en 
daarin zocht hij weer de eenige oplossing van het onderwijsvraagstuk. 
"De uitdrukking: De Staatsschool aanvulling, de vrije regel", aldus 
Gefken, "bevat een inconsequentie. Mag de Staat werkelijk geen onder
wij zer zijn, dan ook niet ter aanvulling van het ontbrekende". In De 
Heraut van 7 Juni 1871 kwam hij met een nadere verklaring van den 
zin zijner woorden, aldus: "Ik weiger aan den Staat zoowel de School 
als de Kerk. Hieruit volgt dat ik mij met eene wijziging van art. 194 
der Grondwet, in dier voege dat de vrije school regel, de Staatsschool 
aanvulling worde, hoewel volkomen bereid in het belang der vrijheid 
van onderwijs daaraan mede te werken, niet tevreden kan stellen. 
Immers aan de mogelijkheid van neutraal schoolonderwijs geloof ik 
sedert lang niet meer; en daar nu, na de wijziging der Grondwet in 
bovengemelden zin, nogal vrij wat "aanvulling" zal vereischt worden, 
zal ook dan nog de school voor een aanmerkelijk deel aan den Staat 
toebehooren" ... 

Men zou kunnen denken, dat hiermee een oogenblikkelijk bezwaar 
tegen de Zwolsche candidatuur ondervangen was. Maar De Her a u t 
vond haar na de vergadering van Christelijk nationaal" onaannemelijk 
en bleef daarbij, omdat op Gefkens standpunt de oplossing der school
kwestie tot in het oneindige werd verschoven, en de oplossing der 
kerkelijke kwestie volgens dit blad lag in "de vrije gemeente", waar
door Gefkens voornemen onuitvoerbaar zou zijn. "Het is zoo", aldus 
De Her a u t, "ook de individueele geest heeft zijn rechten, maar na 
jarenlang door het individualisme verteerd te zijn, is de tijd van wachten 
op individueele meeningen op de lijn van Ons Program voorbij. 
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Intusschen had de N i e uwe R 0 tt e r dam sc h e Co u r a n t naar 
aanleiding van Gefkens verklaring gejuicht, dat men nu openlijk ervoor 
uitkwam, dat de kerk weer meesteres van de volksschool moest worden, 
en de staatsschool zelfs als aanvulling niet meer geduld werd. 

Groen aarzelt nog, om andere reden; het langst ten aanzien van 
den geliefden aanverwant en van den vriend, wiens uitnemende hoe
danigheden in veeljarigen strijd, in Europa en in de West, voor ge
wetensvrijheid en emancipatie hij steeds hoog gewaardeerd had. Was 
deze vriend ook een jaar te voren, op Groens 70sten verjaardag, niet 
aanwezig geweest in den intiemen kring ten huize van den jubilaris, 
waar men samen rondom de tafel was nedergeknield, toen "de waarde 
broeder Kuyper ... op zoo uitnemende wijze voorging in het gebed 36) ! 

Maar nu: "Geen aanneming des persoons. Geen casus pro amico". 
Niet in de beginselen maar in de gedragslijn moest ditmaal de toets
steen eener candidatuur liggen. Aan Gefken schreef Groen 37): ik 
mocht geen uitzondering maken voor U, "die, in en buiten de Kamer 
een mijner zeer gedecideerde tegenstanders, in de practische gedrags
lijn, wat de onderwijskwestie, en ook principieel, wat het co'nstitutio
neele staatsregt betreft, geweest zijt". Niet zonder hartelijkheid is de 
brief, dien Gefken /onder dit alles (8 Juni 1871) aan Groen schreef. 
Hij bleef in zijn hart dezelfde voor hem, en aan een vriend schreef 
Gefken: "Onze waarde vriend Groen is, dunkt mij, op een glibberige 
baan gekomen. Ik hoop, dat velen, die hem met mij en U liefhebben, 
veel voor hem mogen bidden". 

Gefken bleef candidaat te Zwolle èn in Steenwijk, waar hij achter
eenvolgens 423 en 110 stemmen behaalde. Onder de stembiljetten te 
Dalfsen vond men er een met dit vers: 

"Als schoolwetman kies ik Mr. Van Naamen, 
Anders stel ik hem en Gefken op een lijn tezamen, 
En had ik liever Van Eck of Van Houten, 
Om in de Kamer te kouten. 
Half voldaan werp ik dus mijn biljet in de flesch 
En stem Mr. A. van Naamen van Eemnes". 

\ .-

In 1873 was er nog eenmaal sprake van een candidatuur-Gefken in 
Zwolle. Hij bedankte aanstonds - tot verwondering van Groen, die 
in zijn Nederlandsche Gedachlen nochtans voor alle raadple
ging omtrent personen naar DeS ta n d a a r d verwees - omdat hij 
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als oud-kamerlid en op zijn leeftijd zich voor een proefneming in zoo 
wankel district niet meer wilde leenen. Maar Gefken kwam op zijn 
besluit terug. Elout had hem gezegd, dat hij tot zelfopoffering bereid 
moest zijn. Hij verklaarde in te stemmen met art. 1 der statuten van het 
anti-schoolwetverbond naar Groens uitlegging; had geen bezwaar tegen 
onverwijld aanbinden van den strijd, opgevat in den door Groen aan
gegeven zin. De ontworpen wijziging van art. 194 der Grondwet wilde 
hij nog niet zien als de oplossing van het onderwijsvraagstuk slechts 
als het beste, in den tegenwoordigen toestand van kerk en staat te 
verkrijgen. Gekozen, zou hij den zetel innemen. Niet Gefken maar 
Keuchenius werd de antirevolutionaire candidaat in Zwolle. Desondanks 
was er een deel der antirevolutionairen, dat met de conservatieven en 
roomschen Gefken stelde, maar met zijn 302 stemmen bleef hij er 
270 beneden Keuchenius. De aftredende liberaal Sandberg werd her
kozen. Gefken zelf had zijn voorstanders verzocht op Keuchenius te 
stemmen 38). 

Van het politieke terrein verdwenen, ook met zijn ambities, blijft 
Gefken belangstellend meeleven. In den ouden reveiltijd verwijlt hij, 
als hij bij Oyens in Bloemendaal logeert, of Groens uitgave van 
Wormsers brieven hem dien uitstekenden mensch weer voorstelt met 
diens groote gaven, geheiligd door de vree ze Gods, met diens nederig
heid en bescheidenheid; wanneer Koenen sterft en Hasebroek diens 
levensbeschrijving voor "Letterkunde" bezorgt; wanneer Beets in 1875 
als raadgevend lid der synode een krachtig getuigenis aflegt; als 
Secretan is heen gegaan, door wien getroost Gefkens dochtertje Maria 
blijmoedig hemelwaarts ging. 

Van Kuyper, een "uitnemend man", leest hij Het Calvinisme, oor
sprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden, maar niet met 
onverdeeld genoegen; hij hoopt, dat de schrijver, vóór hij zijn stellingen 
nader uitwerkt, eens naar Amerika zal gaan, om daar het "gerefor
meerd staatsrecht" eens op de keper te bezien. 

Uit dezen tijd vermeldt Prof. Fabius, Dr. Mr. Willem van den Bergh, 
Gefken als lid der "Christelijkee Vereeniging" te 's Hage, en geeft 
Van den Berghs oordeel over hem als "Echt "droite" zoo niet con
servatief" . 

Den 22sten September 1887 overleed Gefken na langdurig lijden, 
ruim 80 jaar oud. Zijn weduwe, die in Suriname al zoo gesukkeld had, 
overleefde hem nog. D~ overlij densaankondiging in 0 eSt a n d a a r d 
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(26 Sept. 1887) vermeldt alleen, dat hij was "oud Procureur-Generaal 
in de Kolonie Suriname". Een In Memoriam in dat blad betreurde zijn 
heengaan als dat van "een onzer beste mannen", ondanks de "conser
vatistische verleiding", waarvoor hij in 1866/69 zou zijn bezweken. 
Dat was met Kuypers zeker ook Groens opvatting, maar Gefken zelf 
had op het laatst van diens leven (26 Mei 1873) nog aan Groen ge
schreven: Ik heb nooit in eenig verband gestaan met conservatieven 
en Roomschen. 

Merkwaardig is, dat het Algemeen Handelsblad (24 Sept. 1887) als 
het belangrijkste van Gefkens altijd met de warmste en diepste over
tuiging voorgedragen kameradviezen dat tegen de afschaffing van de 
doodstraf noemt. Ik heb het niet gevonden. Trouwens, toen het ge
houden had kunnen zijn, was Gefken al geen kamerlid meer. 

Amsterdam, 13 Augustus 1930. 

1) Groen-archief no. 124, 1876. 
2) Zonder de revolutie te willen verdedigen heeft Gefken later, in zijn straks 

te noemen geschrift over het onderwijsvraagstuk, gemeend, de afscheiding van 
België te mogen wijten aan de maatregelen van Willem I met betrekking tot 
het onderwijs, waardoor het achtenswaardigst gedeelte der Belgische natie in 
zeer teedere belangen van moreelen aard gekwetst was geworden. 

3) In den réveilkring, bladz. 52. 
4) 8/9 Febr. en 26 Mrt. 1832; Groen-archief. 
5) Os L. G. james, 1795-1867. Zie N. N. B. W. IV, bladz. 489. 
6)' Pleitrede in de zaak van Hendrik Petrus Scholie, gewezen predikant der 

hervormde gemeente van Doveren, Genderen en Gansoyen, cum suis, appel
lanten van een vonnis, door de correctionnele regtbank te Gorinchem, op den 
7 October 1835, ten hunnen laste gewezen. Uitgesproken in de teregtzitting van 
het Hoog geregtshof te 's Gravenhage, kamer van correctionnele appellen, van 
den 2 December 1835. 's Gravenhage en Amsterdam, 1836. 

7) 17 Dec. 1844; Groen-archief. 
8) 17 Dec. 1840; Groen-archief. 
9) 's Gravenhage, 1841. 
10) In dit geschrift verklaart Gefken zich nog tegen vaccinedwang als ge

wetensdwang, en pleit hij voor christelijke bewaarscholen, een christelijk gym
nasium (gelijk later op de bijeenkomsten der "Christelijke vrienden"), jJ voor 
een christelijke theologische school, onafhankelijk van het gouvernement. 

11) 29 Dec. 1840; Da Costa-archief. 
12) Twee brieven van 1842, een van 15 April, de andere ongedagteekend; 

G roe n - arc h i e f. Aan De Clercq schreef hij, 19 Mei 1842, dat hij zich ver
heugde in de verzending van het adres, en dacht over een eigen adres, waarin 
hij het belang van de herstelling der diaconiescholen voor oogen stellen wilde. 
Archief-De Clercq. 

13) 24 Sept. 1843 aan Groen; Groen-archief. 
14) Weekblad van het recht, no. 651. 
15) Zie De reveilkring na 1840 en zijn arbeid, binnenkort te plaatsen in 

St e mme n des T ij ds. 
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16) In De West-Indische gids, twaalfde jaargang. 
17) 24 Juni 1852 aan Groen; Groen-archief. 
18) Brief van 18 Juni 1854 aan Groen; Groen-archief. 
19) Brief van 24 Juni 1856 aan Groen; Groen-archief. 
20) 22 Dec. 1861; Groen-archief. 
21) 2 April 1865; Groen-archief. 
22) 24 Juni 1856 Gefken aan Groen; Groen-archief. 
23) De minister verweet Gefken, dat hij zijn bezwaren tegen deze artikelen 

niet noemde. Zij zullen, wat 24 en 33 betreft dezelfde geweest zijn, als Groen 
in zijn Nederlandsche gedachten o.a. 25 Sept. 1869 ontwikkelt: "Art. 24. 
Het openbaar onderwijzersambt is onvereenigbaar met kerkelijke bedieningen" ... 

Art. 33. Behoudens nadere redactie, moet het beginsel van schoolgeldheffing, 
'behalve voor onvermogenden, duidelijk worden uitgedrukt." 

24) Over dit debat zie men A. Schimmelpenninck van der Oye, die in De 
Her a u t van 2 Juli 1869 de zijde van Van Wassenaer van Catwijck koos. 

25) Van Wassenaer van Catwijck deelde 16 Juni 1868 in de Kamer mee, dat 
jaarlijks globaal t 300.000 werd besteed voor oprichting en instandhouding 
van bijzondere scholen. 

26) Groen-archief. 
27) 30 Nov. 1868; Groen-archief. 
28) Mackay noemde in een brief van 22 Sept. 1868 aan Groen Gefken "zooals 

meer afgematte strijders, meer individualist geworden". G roe n - arc h i e f. 
29) Over Gefkens houding bij het desbetreffend wetsvoorstel zie men o. a. 

R. Schimmelpenninck van der Oye 'in De Her a u t 7 Mei 1869. Dezelfde over 
Gefken in dat blad van 21 Mei 1869 en 18 Juni 1869. 

30) De Crisis. Tijdvragen vrijmoedig beoordeeld, 1869. 
31) Brief van Gefken aan Nederland en Oranje te Zwolle van 28 April 1871, 

in afschrift in het Groen-archief, en Gefken aan Groen 1 April 1870, aldaar. 
In een brief van 3 April 1870 aan Groen noemt Gefken als "het ongeluk van 
de vergadering", dat men z. i. zonder eenige reden den naam van een overleden 
broeder [Van der Brugghen] in het debat heeft gebracht. 

32) Nederlandsche Gedachten, 25 Sept. 1869. 
33) Ds. Van Rhijn aan Groen 16 April 1869; Groen-archief. 
34) De Heraut, 11 Juni 1869. 
35) Groen aan Kuyper; afschrift in het Groen-archief. 
36) Gefken aan Groen 19 Aug. 1873; Groen-archief. 
37) 10 Juni 1871; Groen-archief. 
38) De Standaard 10 Juni 1873. 



UIT DE GESCHIEDENIS VAN ONS 
PARLEMENTAIRE STELSEL 

DOOR 

PROF. DR. P. A. DIEPENHORST. 

De CrISIS, welke het parlementaire stelsel doorleeft, bevordert het 
verschijnen van studies, waarin wezen en ontwikkeling van dit systeem 
voorwerp van nader onderzoek zijn. Ook in Nederland zagen de 
laatste jaren belangwekkende studies over dit fundamenteel staats
rechtelijk vraagstuk het licht. 

Prof. VAN DER GRINTEN verrijkte de Studia Catholica 1927/1928 
met interessante beschouwingen over het Parlementarisme. Prof. 
SCHELTEMA refereerde in De Gids van 1 Mei 1928 over Het dualisme 
van Regeering en volksvertegenwoordiging. De artikelen-reeks, door 
Prof. VAN VOLLENHOVEN in het Koloniaal Tijdschrift gewijd aan "het 
regeeren overzee" bevat een apart hoofdstuk over Parlementair stelsel 
en het regeeren overzee. Dit opstel, Juni 1929 verschenen, beperkt 
zich niet uitsluitend tot het koloniale vraagstuk, maar levert waarde
volle bouwstoffen voor de ontwikkeling dezer materie in haar geheel. 

Eindelijk dient nog te worden gewezen op de jongste studie, waarin 
talrijke gegevens zijn saamgevat: het dit jaar verschenen proefschrift 
van Dr. F. A. DE GRAAFF, dat ook als zelfstandig boekwerk verscheen 
onder den titel Wordt Nederland parlementair geregeerd? Een o!Jder
zoek naar de verhouding van regeering en parlement. 

Drie voorwaarden worden door den schrijver gesteld voor de aan
wezigheid van een parlementair stelsel in Nederland, welke in de 
literatuur gemeenlijk worden aangetroffen. Hij omschrijft ze aldus: 

"In Nederland kan van een aanwezig zijn van het Parlementaire 
Stelsel worden gesproken, wanneer de volgende voorwaarden bij de 
verhouding van Regeering en Parlement op de drie gebieden van aan
raking zijn vervuld: 
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1. Bij het ontstaan der Regeering: 
a. Een Ministerie wordt gevormd, dat gedragen wordt door 

het vertrouwen van die partij of die combinatie van partijen, 
die bij de verkiezingen een meerderheid heeft verkregen, mits 
deze meerderheid voldoende homogeen is om de regeerings

verantwoordelijkheid mede te dragen; 
2. Bij het aftreden der Regeering: 

b. Een Ministerie treedt af, zoodra het óf door den uitslag 
der verkiezingen Of door een nederlaag op een belangrijk punt 
in één der beide Kamers niet meer een homogene meerderheid 

achter zich blijkt te hebben; 
3. Bij de samenwerking van Regeering en Parlement: 

c. De homogene Kamermeerderheid inspireert de Regeering 
tot het verrichten van bepaalde door die meerderheid gewenschte 
daden van bestuur en oefent beslissenden invloed uit bij de 

wetgeving." 
In deze omschrijving liggen goede elementen, al zouden wij zeker 

niet ieder der gebezigde uitdrukkingen voor onze rekening durven 
nemen. De theoretische afbakening van roeping en werkkring der 
Staten-Generaal ligt echter buiten de orde onzer verhandeling, die 
een uitsluitend historisch karakter draagt. De prachtige, gedocumen
teerde artikelen, door Prof. FABJUS in de eerste drie jaargangen van 
dit tijdschrift geplaatst over Karakter van de Staten-Generaal en 
Kroon en Ministers leveren daarbij vertrouwbaar richtsnoer. 

Tot de beschrijving van de belangrijke momenten uit de geschiedenis 
van het parlementaire stelsel in Nederland werden wij uitgenoodigd en 
tot vervuIling dier taak willen wij ons bepalen. 

* * 
* 

Over de vraag, op welk tijdstip het parlementaire stelsel ten onzent 
gevestigd is, loopen de meeningen uiteen. De meest gehuldigde voor
stelling is deze, dat het in 1848 na de invoering der ministerieele ver
antwoordelijkheid zijn intrede deed en na de mislukte proefnemingen 
van het "ontbindings-ministerie" HEEMSKERK-VAN ZUYLEN zijn syste
matische afronding ontving. 

KRANENBURG vooral heeft in zijn Het Nederlandsch Staatsrecht den 
ontwikkelingsgang op die wijze áangegeven en aan het beslissend 
moment, het K.B. van 3 Juni 1868, waarbij aan de ministers van het 
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ontbindings-kabinet ontslag. verleend werd, deze beschouwingen ge
wijd: "Kroon en ministerie hadden het /op de laatste en aIlergevaar
lijkste krachtproef niet laten aankomen. Daarmee was de parlemen
taire regeeringsvorm· definitief gevestigd. Nooit heeft een ministerie 
weer de gevaarlijke experimenten van het kabinet Heemskerk-van 
Zuylen herhaald. Wanneer voortaan ernstig meeningsverschil tusschen 
de meerderheid der volksvertegenwoordiging en een ministerie bleek 
te bestaan, week het ministerie; althans, wanneer de Tweede Kamer 
inderdaad nog representatief voor de volksovertuiging mocht worden 
geacht. Om dit uit te maken, is nog wel eens een Kamerontbinding 
uitgelokt. Maar nooit meer dan één; aan een werkelijk vertegenwoor
digende Kamer werd geen verzet geboden. Het parlementaire stelsel 
was voortaan gevestigd". 

Dat in 1868 de volle ontwikkeling bereikt was, bestrijdt Dr. DE 
GRAAFF. Hoe dit echter zij, dat naast 1848 ook de periode 1866-'68 
als een der gewichtigste phasen in den ontwikkelingsgang van 
Nederland's parlementaire stelsel moet worden aangemerkt schijnt ons 
voor redelijke betwisting niet vatbaar. 

Even zeker mogen wij beweren dat GROEN VAN PRINSTERER voor 
de fundeering en groei van de zuivere beginselen, waarop dit stelsel 
dient te worden gebouwd, gewichtigen en loffelijken arbeid verricht 
heeft. De wordingsgeschiedenis van ons parlementaire stelsel strengelt 
zich om de figuur van GROEN. Bij schier elk der factoren, waarvan 
de deugdelijkheid van dit stelsel afhankelijk is, ontmoeten wij den 
naam van GROEN, als van eenen, die baanbrekend werk verrichtte. 
Wij noemen de belangrijkste: ruime opvatting der ministerieele ver
antwoordelijkheid, de rechte verhouding van kabinet en Staten
Generaal, gezonde ontplooiing van het politieke partijwezen, ruime 
bevoegdheid der Staten-Generaal. 

Voor alle die streed GROEN zijn gezegenden strijd. Zijn strijd,ook 
tegen THORBECKE, wiens dictatoriale neigingen in menig opzicht de 
positie der Staten-Generaal bedreigde. 

Herhaaldelijk toonde THORBECKE zijn minachting voor hetgeen uit 
de Staten-Generaal tot hem kwam. Kritiek op de samenstelling zijner 
ministeries wees hij af met het bitse dat "voortaan den ministers voor 
hun optreden blijkbaar een examen moest worden afgenomen". Be
spreking van het ministerieele regeerprogram sneed hij af met het 
autoritaire: "Wacht op onze daden". Verwijzing naar Voorloopig 
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Verslag en Memorie van Toelichting op ingediende wetsontwerpen, 
vóór deze in behandeling kwamen, achtte hij uit den booze. Van de 
ministerieele verantwoordelijkheid maakte hij in verschillend opzicht 
een caricatuur. Principieele oppositie verwees hij naar het Koninklijk 
Paleis. 

Bij alle mildheid van oordeel, die GROEN na THORBECKE'S sterven 
betrachtte, kon hij den grooten liberalen staatsman toch niet vergeven 
zijn flauwelijk voelen voor de rechten van volk en Staten-Generaal. 
"Het streven naar billijkheid mag, ook in de parlementaire gedachten-· 
wisseling dezer dagen" - zoo vangen de Nederlandsche Gedachten 
van 25 September 1872 aan - "niet doen vergeten dat Thorbecke, 
in de hoofdgedachte zijner politiek, tegen den eisch ook van een echt
constitutionelen regeringsvorm gekant was". "Hij voelde zich, in een 
fel bewogen tijd, door intellectueele superioriteit en zeldzame veer
kracht, geboren Regent. Hij begreep, in de sfeer van anarchieke be
grippen, de onmisbaarheid aan Dictatuur. Vooral ook was hij over
tuigd dat hij zelf, en niemand anders, opgewassen voor dergelijke 
taak was. 

Iedereen heeft les défauts de ses qualités. Iedereen is gebonden aan 
de eigenaardigheid van den hem ten deel gevallen werkkring. - Naar 
den practischen eisch van het Ipse dixi, heeft Thorbecke, met zorg
vuldige inachtneming van de constitutionele vormen, de ontwikkeling 
van het Jacobinisme gestuit, maar tevens principieel den aard en het 
wezen van het constitutionele koningschap, in verband met de Natie, 
miskend. 

Beschuldiging van anti-koningsgezindheid is onverdiend. Want de 
voortreffelijkheid van een homogeen Ministerie, in betrekking tot den 
persoon des Konings, is ook hierin gelegen, dat, indien de Vorst niet 
wenscht zich persoonlijk met de regering bezig te houden, het 
Ministerie hem eenigermate vervangt. . 

Er was, in den staatsregtelijken plaatsvervanger, een nec plus ultra 
van koningsgezindheid. 

Thorbecke was ultra-monarchaal. Voor~tander van een in zijn eigen 
persoon geconcentreerde Autocratie. 

Thorbecke, in het regtmatig gevoel zijner persoonlijke meerderheid, 
aan het Ken u zelven! gedachtig, dacht er bij: Het Ministerie ben Ik. -
De toespeling op homogeen Ministerie (homo, geen Ministerie) was 
van zinrijke juistheid. 
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Thorbecke dacht ook nog: De Kroon, door 's Konings vertrouwen 
ben Ik. 

Voorzeker, indien de Koning het u voorschrijft of vergunt. 
Doch (en hierin lag de kardinale misgreep en staatsgreep, een 

doorloopende Coup-d' Etat) niet vergund is het (zelfs niet, gesteld 
dat de Koning het voorschreef) het grondwettig gezag der Kroon te 
veranderen in Autocratie. 

Aan onzen eersten ook in zijn dwaling vaderlandlievenden Koning 
heeft men dit gouvernement personnel, waartoe hij door een algemeen 
laissez-faire verleid werd, euvel geduid. 

Onder Thorbecke was er ministeriële, in stede van landsvaderlijke 
autocratie. - Willem I herlevend in thorbeckiaanschen vorm. Een 
ministerieel da capo van het koninklijk wanbegrip". 

THORBECKE'S dictatoriale neigingen en hooghartig karakter ver
scherpten de bedreiging voor de rechten en vrijheden der Staten
Generaal, welke in zijn beginselen besloten lag. Zij verklaren mee zijn 
conflicten met den Koning, de botsingen in bijna .elken kring waaraan 
hij deelnam, de beperking der ministerieele verantwoordelijkheid, de 
wel gecritiseerde samenstelling zijner ministeries waarbij "de ambt
genooten instrumenten werden, door de geniale meesterhand bespeeld". 

Zij verklaren ook zijn geringe sympathie voor het politieke partij
leven. 

Gedurende zijn gansche loopbaan heeft THORBECKE formatie en 
verdieping van de politieke partijen een kwaad hart toegedragen. Het 
standpunt door hem in zijn "politiek testament" ontwikkeld, ademt 
geen milderen geest dan de beschouwing in de Aanteekening op de 
Grondwet. 

Geeft hij in zijn jeugdwerk op de vraag: "Wat zal een goeden 
kiezer, die zijn bevoegdheid niet met die van den vertegenwoordiger 
verwart, bij de keuze leiden?" het antwoord: "Niet wat de man .. dien 
hij in 't oog heeft, over deze of gene punten denkt; hetgeen men ook, 
met name in gewone tijden, zonder innig onderzoek van den persoon 
doorgaans niet kan weten. De vraag zal zijn, of hem het karakter' en 
de bekwaamheid onderscheiden, tot waarneming niet een bepaalde, 
maar der Landszaak in 't algemeen bevorderd", in zijn Narede wordt 
bij dit bescheid volhard. Hij blijft volharden bij zijn ideaal van het 
parlement: "Vrijgekozen vertegenwoordiging, zelfstandig, naar eigen 
inzicht en oordeel besluitende, zonder eenigen band met de kiezers". 
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Nog duidelijker dan in dit stroeve woord sprak hij zich uit toen in 
de Tweede Kamer tegenover de verdediging van het partijwezen de 
waarschuwing klonk: "De natie zal dan werkelijk gaan gelooven dat 
er partijen zijn en een ieder, die op het politiek toneel verschijnt, 
afvragen, welke kleur hij draagt. Wij zullen worden geoordeeld, niet 
naar hetgeen wij denken en zeggen, maar volgens het partijbegrip 
waarin men ons zal willen rangschikken". 

Met die Thorbeckiaansche gramschap tegen het partijwezen waren 
de liberale leidslieden doortrokken. De meest geliefde leerling van 
THORBECKE, Mr. W. OLiVIER, stortte de fiolen van zijn toorn uit over 
de kiesvereeniging de "in alle opzigt verkeerde en slecht werkende 
instelling die ons publieke leven met onze parlementaire instellingen, 
den kiezer verhindert, den man zijner keuze, eerlijk en bekwaam, van 
vaste politieke beginselen, als vrij en onafhankelijk afgevaardigde naar 
's lands vergaderzaal te zenden en hun daarvoor opdringt een man, 
die met verkrachting van art. 86 der Grondwet zijn zelfstandigheid 
prijsgeeft in de beaming eener door zijn kiezers of liever door een 
politieke club in bijzonderheden vastgesteld program". 

In die zelfde sfeer bewoog zich FRUIN, toen hij in 1864 GROEN VAN 
PRINSTERER in naam der politieke moraliteit ter verantwoording riep 
om zijn advies, geen candidaten te stellen, die zich niet beslist vóór 
de herziening der wet op het lager onderwijs verklaarden. 

Aan GROEN was de taak weggelegd tegenover die herhaalde aan
vallen het gezonde constitutioneele beginsel van de noodzakelijkheid 
der partijteekening te verdedigen. Al in 1840 bepleit hij het gewenschte 
van veel meer wezenlijk en blijvend verband "tusschen de Natie en 
de Kamer". Dien band vindt hij in het bestaan van partijen, in het 
getuigenis geven bij de stembus, in rondborstige verklaring van be
ginselen in verband met de vraagstukken, die aan de orde van den 
dag zijn. In de Kamerzitting van 23 April 1849 geeft hij op de vraag: 
"Kunnen partijen ontbreken in een constitutioneelen Staat?" dit on
dubbelzinnig bescheid: "Indien men, krachtens het recht van enquête, 
Engelschen kon laten overkomen, om te vernemen, of er partijen 
moeten zijn, zij zouden vragen: "Wat meent gij, Nederlander? Gij 
zoudt immers niet een lichaam verlangen zonder ziel? Zoo gij geen 
partijen wilt, laat dan - naar eene geliefkoosde leus: bezuiniging 
door vereenvoudiging - het Gouvernement de Kamers ontbinden en, 
kan het zijn, niet meer bijeenroepen". En in 1862 wierp hij in de 
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Kamer dengeen, die er zich op beriep geen partijman te zijn, tegen: 
"Men zegt: ik ben geen partijman. Ik wèl. In den strijd der beginselen, 
die Nederland en Europa verdeelen, heb ik partij gekozen. Aan be
ginselen heb ik mijn leven gewijd". 

GROEN teekende in zijn Nederlandsche Gedachten het verschil 
tusschen hem en THORBECKE ten deze pittig aldus: "In het thor
beckiaansche systeem zijn de Staten-Generaal, is ook de Tweede 
Kamer een talrijke Raad van State, waar de aristocratie des verstands 
zetelt. Niet de hartader van het Nederlandsche Volk, waar de Re
gering aan de Natie de pols voelt". 

De zuivere verhouding tusschen volk en Sfaten-Generaal is door 
GROEN bevorderd, niet minder die tusschen Staten-Generaal en re
geering. Sedert 1829 heeft hij onverpoosd de onmisbaarheid van een 
homogeen Ministerie betoogd en als hij 27 Juli 1849 houdt zijn ver
maarde interpellatie, dan wordt die eisch onder meer verdedigd met 
een beroep op "de werkzaamheid en roeping der Kamer". 

Met dit betoog wordt aan dien eisch kracht bijgezet: 
"Hier stel ik alweder eene belangrijke quaestie ter zijde; namelijk 

of een Ministerie altijd de meerderheid in deze Kamer moet hebben; 
of, naar het constitutionneel beginsel, een Ministerie, zoodra het geen 
afdoende meerderheid heeft, aftreden moet. In zou dit zoo onbepaald 
niet aannemen, doch laat de quaestie in het midden. Hetgeen ik aan 
een niet-homogeen Ministerie verwijt, is niet dat het de meerderheid 
niet heeft, maar dat het zich in de onmogelijkheid stelt de meerderheid 
te verkrijgen. Ik spreek niet van de meerderheid voor deze of gene 
wet, maar van den zedelijken invloed waardoor het Ministerie eene 
meerderheid heeft in de Kamers, ter behoorlijke regeling en afdoening 
van de groote aangelegenheden des lands. 

Ziedaar het kenmerk van een homogeen Ministerie; niet dat het 
altijd de meerderheid heeft, maar dat het naar de meerderheid streeft; 

\ 

naar die meerderheid, welke den boventoon, de overhand, Ifet overwigt 
in de Kamers aan het Bewind . geeft. Om te regeeren, moet het 
Ministerie in de Kamers hebben eene meerderheid die het regelmatig 
ondersteunt; eene meerderheid die, met de beginselen van het Ministerie 
bekend en eensgezind, aan dit Ministerie kracht en bijstand verleent; 
eene partij die, in zaken van mindere aangelegenheid, somtijds in
dividuëele begrippen en meeningen (nooit beginselen), die eigenliefde 
of bedilzucht althans, ten offer brengt aan de instandhouding en 
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waardigheid van het Gouvernement. Nu weet ik zeer goed - de onder
vinding heeft het in menig land geleerd - dat die meerderheid door. 
slechte middelen kan worden verkregen; geen lid dezer vergadering 
zal vermoeden dat ik dergelijke middelen goedkeur; ik zeg alleen dat 
het ondenkbaar is op den duur een land naar de eischen van een 
constitutioneel Gouvernement te bestieren, wanneer het Bewind den 
boventoon en het overwigt in de Kamers niet bezit. - Ziedaar de 
uitnemendheid van het Constitutioneel Gouvernement. Er is eene meer
derheid en eene minderhei~; de minderheid bepleit, en de meerderheid 
beslist, en als de meerderheid over de minderheid klaagt, zeg ik: zie 
wederom de uitnemendheid der constitutionele Monarchie, in de wel
daad der openbaarheid; zoo de meerderheid beslist, zij doet het ten 
aanhoore der Natie, en de minderheid van heden kan morgen de 
meerderheid zijn. 

Wanneer geen meerderheid in de Kamer het bewind ondersteunt, 
wat gebeurt er? wanneer, door het gemis van een homogeen Ministerie, 
ook een ministeriële partij gemist wordt, welke is de toestand van 
Gouvernement en Kamer? hoedanig de houding van den Minister die 
in de Kamer verschijnt om ontwerpen van wet te verdedigen? Dan is 
hij niet meer het hoofd van een ministeriële partij, - in goeden zin 
genomen - dan is hij individu. Verbeeldt u eene vergadering van 68 
leden, - toevallig neemt ik dit getal, want ik beschouw de zaak in 
het algemeen, - verbeeldt u eene vergadering van 68 leden, waar 
de Minister de ontwerpen van wet als individu voorbrengt, en bedenkt 
de moeilijkheid van zijne positie. Nu is de Kamer veranderd in een 
dispuutcollegie, waar alle 68 personen gelijk zijn, geen middelpunt 
hebben, en de Minister is een 6ge buitengewoon lid, zelfs niet aan de 
anderen gelijk. Zijn toestand is veel moeilijker; hij komt als auteur, 
de 68 leden staan tegen hem over als recensenten. Hij is de man der 
Regering en dit geeft, waar geene ministeriëele partij aanwezig is, 
wantrouwen tegen hetgeen door hem in het midden geb ragt wordt. 
Verbeeldt u dergelijke vergadering; dit aantal leden zonder vereeni
gingspunt, zonder eenheid, over de moeijelijkste aangelegenheden 
beraadslagende; houdt in het oog de eigenliefde die ieder in mindere 
of meerdere mate bezit; voeg daarbij voor allen de gelijkheid der 
kansen op triumf van eigen meening. Vergeet niet dat het variis modis 
bene fit, waar men in de keus niet geleid wordt, onzekerheid en 
weifeling verdubbelt. Berekent, zoo gij kunt, hoe nadeelig ook dit zal 
A. St. 3-m. TV 19 
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werken. Als eene zienswijze door de meerderheid ondersteund wordt. 
gaat het wèl; maar alle die zienswijzen, op zich zelve welligt goed, 
worden in beraadslaging geb ragt, en het gebeurt ligt, wanneer wij 
tusschen vele zaken te kiezen hebben, dat de keus zich, na lang 
overleg, juist op het minst goede bepaalt. Verbeeldt u de verwarring 
die op den duur uit dit een en ander ontstaat. Er is geen Bewind, 
geen Bewind in den gouvernementalen zin van het woord, en, omdat 
men geen vat op het Bewind heeft, is er ook geene oppositie. En wat 
zal het gevolg zijn, wat zal de Kamer doen? Eindelijk misschien, 
van telkens meer verwarde beraadslaging afgemat, zal zij, de guerre 
lasse, in een tegenovergesteld uiterste vallen, en, in plaats van alle 
wetten te verwerpen, alle wetten aannemen om tot uitkomst te geraken. 
Maar, zoolang men zoo diep niet is gevallen, zoolang er leven is, 
energie is, wat zal de Kamer doen? zij zal wijziging brengen in haar 
Reglement; zij zal trachten zelfstandige Rapporteurs te hebben; zij 
zal het regt van amendement gebruiken om geheel nieuwe wetten daar 
te stellen; zij zal het wapen van haar initiatief laten blinken; en, als 
ze nog verder wil gaan, zal ze het gemis van een homogeen Ministerie 
aanvullen; zij zal streven om een homogeen Ministerie te hebben, 
niet door de Kroon gegeven, maar door de Kamer opgelegd". 

Het lange citaat geeft goeden indruk van de breede opvatting door 
GROEN omtrent karakter en roeping der Staten-Generaal gehuldigd. 
Deze en andere uitspraken wettigen volkomen het merkwaardige oor
deel door Prof. Buys over GROEN geveld, toen deze in 1864 met 
Prof. FRUIN gewikkeld was in een strijd over Politieke moraliteit, die 
de laatste geschonden achtte door het advies van den antirevolutio
nairen leidsman om de candidaten voor de Tweede Kamer vooraf te 
polsen inzake hun standpunt tegenover de schoolkwestie. 

Toen schreef Buys in zijn Gids-artikel Misverstand: "Misschien 
heeft sedert 1848 geen lid van de Tweede Kamer meer gedaan om de 
bevoegdheid van het parlement uit te breiden dan de- Heer' Groen, 
meer dan hij gebruik gemaakt van al die nieuwe wapenen tot uit
breiding van het parlementair gezag gesmeed, zelfs de verboden 
wapenen niet uitgezonderd: het afstemmen van begrootingen om 
redenen daar buiten gelegen. Niet tevreden met de emancipatie van 
het parlement heeft de Heer Groen, meer dan iemand naar ik geloof, 
ook gestreefd naar de emancipatie van het Kiezersvolk, ja zelfs van 
het volk, dat achter de kiezers staat". 
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Zoo schreef Buys Juli 1865. Ruim een jaar later voltrok zich een 
feit, dat het getuigenis van Buys schitterend bevestigde. "De motie 
Keuchenius" kwam en door de wijze, waarop GROEN in den daardoor 
ontbranden strijd KEUCHENIUS ter zijde stond, heeft hij niet genoeg 
te waardeeren bijdrage geleverd voor de deugdelijkheid van den 
parlementair-constitutioneelen regeeringsvorm. 

* * 
* 

"De motie Keuchenius" en haar gevolgen beteekent een keerpunt 
in onze parlementaire geschiedenis. Slechts met een enkel woord be
hoeft aan de feitelijke toedracht te worden herinnerd, om dan alle 
aandacht saam te trekken op het fundamenteel geschilpunt en GROEN'S 
houding daartegenover. 

Op 1 Juni 1866 trad na den dramatischen ondergang van het 
ministerie FRANSEN VAN DE PUTTE op het conservatieve kabinet, 
waarin de heeren MIJER, VAN ZUYLEN en HEEMSKERK de op den 

voorgrond tredende figuren waren. Vooral de heer MIJER gaf signatuur 
aan het kabinet. De koloniale kwestie beheerschte destijds de staat
kunde; over een punt van koloniaal beleid was het kabinet FRANSEN 
VAN DE PUTTE gestruikeld en Mr. MIJER was de aanvoerder der con
servatieve oppositie, die het ministerie met behulp van enkele liberalen 
ten val bracht. Mr. MIJER was de centrale figuur; van hem werd de 
afdoening van het brandende vraagstuk, de regeling omtrent het 
cultuurstelsel verwacht; hij was de ziel van het kabinet. Op 14 en 15 
September trad hij nog in de Eerste Kam~r op, werden toezeggingen 
gedaan, die elke gedachte aan een spoedig heengaan uitsloten. Den 
dag daarop volgende stond zijn benoeming tot Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indië in de Staatscourant, terwijl de volmaakt onbe
kende N. TRAKRANEN hem 17 September 1866 als Minister van 
Koloniën opvolgde. 

Ongekend fel was de verontwaardiging over deze gedraging, die 
de roeping van het kabinet miskende en de waardigheid van het 
parlement neerhaalde. Mr. KEUCHENIUS, het jonge lid voor Arnhem, 
maakte zich tot tolk dier verontwaardiging door de indiening en ver
dediging eener motie van orde, welke 27 September 1866 met 31 
tegen 23 stemmen door de Tweede Kamer werd aangenomen. Zij 
luidde aldus: "De Kamer, de gedragslijn van het kabinet ten opzichte 
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van de uittreding van den Minister van Koloniën Mr. P. Mijer af
keurend, gaat over tot de orde van den dag". 

De ministers verlieten na de aanneming de vergaderzaal. Twee 
dagen daarna 'kwam het besluit tot ontbinding der Tweede Kamer 
en tegelijk met dit besluit werd gepubliceerd het door alle ministers 
onderteekende Rapport aan den Koning, dat tot de ontbinding advi
seerde. 

In dat Rapport nu werd van de motie KEUCHENIUS een voorstelling 
gegeven, die haar ten eenenmale misvormde en die bewerkte dat tot 
inzet van den verkiezingsstrijd gemaakt werd "het behoud van onze 
constitu tioneele instellingen". 

Het historisch document, dat den grooten strijd over de rechten der 
Staten-Generaal inleidde, laten wij hieronder volgen: 

"AAN DEN KONING. 

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in hare zitting van 
heden met 39 tegen 23 stemmen aangenomen eene motie van den 
afgevaardigde uit Arnhem, den heer Mr. L. W. C. Keuchenius, hou
dende afkeuring van de gedragslijn der Regering ten aanzien van de 
uittreding van den Minister van Koloniën, den heer Mr. P. Mijer, als 
zoodanig onlangs door Uwe Majesteit eervol ontslagen, en bij Hoogst
deszelfs besluit van den 17 den September j .1., no. 77, benoemd tot 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië. 

Door de aanneming van deze motie, welke, in verband met de toe
lichting daarvan door den voorsteller gegeven en met de beraad
slaging daarover gevoerd, niet anders kan worden beschouwd dan 
als eene afkeuring en berisping van de benoeming van den laatst 
afgetreden Minister van Koloniën tot Uwer Majesteits vertegenwoor
diger in Nederlandsch Indië, is de Tweede Kamer, naar ons oordeel, 
met overschrij ding van hare grondwettige bevoegdheid, gett;.eden op 
het gebied der uitvoerende magt bij den Koning berustende en heeft 
zij inbreuk gemaakt op het praerogatief der Kroon, waarvan de uit
oefening, naar de uitdrukkelijke bepalingen der Grondwet, als Hoofd 
der uitvoerende magt en als Opperbestuurder der koloniën, vrij en 
onafhankelijk van elke tusschenkomst of inmenging der Staten
Generaal gewaarborgd behoort te blijven. 

Het is onze overtuiging, Sire! dat voor het behoud van onze consti
tutionele instellingen, waardoor de banden zijn bevestigd, die sedert 
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eeuwen tusschen het Doorluchtig Stamhuis van Uwe Majesteit en het 
Nederlandsche volk hebben bestaan, het vooral noodig is de onder
linge verhouding der onderscheidene Staatsrnagten, zoo als die door 
de Grondwet begrensd is, zorgvuldig te handhaven, wil men niet, dat 
hare, eendragtige zamenwerking voor hetgeen het heil des Vaderlands 
gebiedt, ten eenemale verijdeld worde. 

Wij gelooven dan ook, dat de Vertegenwoordiging, die in strijd 
met eene getrouwe naleving der Grondwet, hare roeping miskent, niet 
meer kan geacht worden de denkwijze en den zin der Natie uit te 
drukken, en dat er voor Uwe Majesteit, onder zulke omstandigheden, 
alleszins redenen aanwezig zijn om, met gebruikmaking van het regt 
daartoe aan het Hoofd van den Staat toegekend, eene duidelijke ver
klaring van de Natie te vragen en te erlangen. 

Het is tot dat einde, Sire! dat wij in het diep gevoeld besef der 
verantwoordelijkheid, die op ons rust, ons verpligt achten aan Uwe 
Majesteit in overweging te geven, tot de ontbinding der Tweede 
Kamer te besluiten. 

Wij veroorloven ons tevens Uwer Majesteit voor te stellen om goed 
te vinden, dat deze voordragt van Uwer Majesteits Ministers, door 
Hoogstdezelve goedgekeurd, in de Staatscourant worde opgenomen 
te gelijk met het besluit tot ontbinding der Tweede Kamer". 

* * 
* 

Een hartstochtelijke verkiezingsstrij d werd het, vol van emotioneele 

momenten. 
De daad van KEUCHENIUS vond bij lang niet alle christelijke vrien

den instemming. Merkwaardig is dat in alle aan GROEN in October 
1866 gerichte brieven, die de motie aanroeren ontstemming betuigd 
wordt. Zoo in de in het Rijksarchief bewaarde brieven van Ds. VAN 
RHIJN van 17 October, van LYNDEN VAN SANDENBURG 13 October; 
KOEN EN 23 October; Ds. BUYTENDIJK 29 October, Ds. VAN TOOREN
BERGEN 29 October; RAU 29 October; VAN LOON 30 October; GUNNING 
October; BODEL NYENHUIS 6 November; MERENS 9 November; BRUM
MELKAMP 13 November; BEYNEN November; BRUGMANS November 
1866. 

MACKAY geeft in de brieven van 9 October en 21 October van zijn 
misnoegen blijk, o. a. in de woorden: "Keuchenius had de motie niet 
moeten doen, waar hij was in zijn grondwettig regt". "Ik trek een 
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. scherpe lijn tusschen het Regt, en de wijze van het gebruik van het 
regt, dat altijd een delikate zaak is. Het bewijs dat Keuchenius niet 
voorzigtig is geweest, is de candidatuur te Arnhem. Het non taU 
auxilio had hij moeten voorzien, maar voorzie eens iets, als passie 
(hier voor een vrijen Javaan) domineert!" 

Belangrijk is dit schrijven van ELOUT VAN SOETERWOUDE, d.d. 
6 October 1866: 

"Het doet mij leed dat onze vriend Keuchenius de motie voorstelde; 
het doet mij leed dat de benoeming van den heer Mijer zoo overhaast 
geschiedde en nog meer dat het Ministerie gemeend heeft tot de ont
binding te moeten overgaan. Het had de aanneming der motie, zoo 
het die als inbreuk op het koninklijk prerogatief beschouwde [even
eens zoo hebben?] kunnen beschouwen en dus zijn aangebleven. Nu 
vrees ik voor de gevolgen. 

Steeds heb ik (moge ik ook daarin al dwalen) een groot onderscheid 
gemaakt tusschen de beoordeeling van regeeringsdaden door de indi
vidueele leden en die van de Kamer als Iigchaam. De eerste achtte 
ik over alle punten geoorloofd, de tweede slechts over dat wat de 
Kamer grondwettig onderworpen is, en dan nog binnen zekere grenzen. 
Nu kan wel de motie Keuchenius worden beschouwd als alleen te 
betreffen de handelingen van het ministerie, gelijk de bewoordingen 
luiden, maar de toelichting verzwakt die beschouwing; ik herhaal 
echter: zoowel motie als gevolg betreur ik. Vergeef die ietwat opper
vlakkige beoordeeling" ... 

Neen, waarlijk, de daad van KEUCHENIUS vond bij lang niet alle 
christelijke vrienden instemming. Ook het tweede deel der Parlemen
taire Studiën en Schetsen bevat onderscheidene uitingen van afkeuring, 
afkomstig uit een kring, die GROEN zeer na stond. Zijn "jeugdige 
vriend" A. SCHIMMELPENNINCK VAN DER OVE, Ds. HELD RING, Ds. 
BUYTENDIJK, Ds. SCHWARZ komen in verzet tegen de herkiez.!ng van 
KEUCHENIUS omdat deze "zich afscheidende van de christelijk-his
torische partij, de banierdrager is geworden van eene revolutionaire 
factie" . 

Wat hen bezwaarde wordt door Ds. SCHWARZ in deze klacht neer
g€'legd, die het verzet van niet zoo kleinen kring typeert: 

"Voor zoo ver ik zien kan, mogen de ministers onstaatkundig, ver
keerd zelfs gehandeld hebben, nogtans wordt de motie Keuchenius, 
te midden van een adres aan den Koning, niet geregtvaardigd. De 
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benoemingen zijn een koninklijk privilege, en aan den Koning wordt 
bijna ook het weinige, het laatste ontnomen, wat hem nog overgebleven 
is, als de Kamer met deze zich mag bemoeijen. Er waren ge ene 
genoegzame motieven dunkt mij, in deze benoeming, om een wan
trouwen-votum aan het ministerie en bedektelijk aan den Koning te 

geven. 
"Mij dunkt, men kan de benoeming van den heer Mijer afkeuren 

en veel in het Ministerie vinden dat men niet beaêmt; nogtans grijpt 
de motie Keuchenius veel te ver, zoodat men daartegen moet stemmen. 
Maar nu heeft de meerderheid der Kamer hare goedkeuring daaraan 
gehecht, en het schijnt mij toe, dat geen Nederlander, die de grondwet 
eerbiedigt, ook in de weinige waarborgen, welke zij aan het gezag van 
Z. M. geeft, of laat; dat geen Nederlander, die nog eenige waarde 
hecht aan het vorstelijk gezag van Oranje, dat geen Nederlander, die 
niet de Tweede Kamer opperrnagtig maken wil, en ook de laatste 
sporen van een monarchischen regeringsvorm wil uitwisschen, voor 
de leden, welke voor de motie Keuchenius gestemd hebben, stemmen 
kan. Elke stem aan een dier leden gegeven, is dien ten gevolge eene 
beleediging Z. M. den Koning aangedaan. Wie heeft den moed dit 

te doen?" 
Trouwe vrienden alzoo keurden de handelwijze van KEUCHENIUS af. 

Sterker nog, ook bij GROEN VAN PRINSTERER rees ernstige bedenking 
tegen de door KEUCHENIUS op 27 September gevolgde taktiek. Als 
"een hooggeschatte vriend" aan GROEN schrijft: "De motie van onzen 
vriend Keuchenius heeft op mij een pijnlijken indruk gemaakt. Evenals 
von Bismarck, heeft onze vriend zich aan het hoofd der democraten 
geplaatst, en heeft hij kunnen goedvinden den Koning onverdiend een 
snede door het gezicht te geven, waaraan Z. M., blijkens zijn antwoord 
op het Adres, dan ook diep gevoelig schijnt te wezen. Mij dunkt, dat 
zoudt gij niet gedaan - zeker niet gedaan hebben" - dan teekent 
GROEN in een noot aan: "Misschien had ik, onder het gelach der 
Kamer, de motie, nadat miin doel bereikt was, ingetrokken." Ook 
verzekert hij zijn vriend: "Van de motie heb ik niets vooraf geweten. 
Dat de interpellatie van 23 Augustus zou geschieden, vernam ik, eerst 
nadat het verlof was verleend." 

In zijn geschrift Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders in 1869 
herhaalt GROEN, wat hij reeds vroeger opmerkte: "Het in stemming 
brengen van de motie moge een misgreep zijn geweest; maar het 
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was een misgreep die voor de Regeering de oorzaak niet van haar 
val, maar van haar levensverlenging geweest is. De exploitatie van 
de motie als vermeende aanranding van het recht der Kroon is een 
wanbedrijf met de parlementaire misgreep van Keuchenius, als de 
Kemel, dien men verzwelgt en de mug die men uitzijgt, vergelijkbaar; 
een ontheiliging der Oranje-banier, een onverantwoordelijk spel met 
de edelste gevoelens van het N ederlandsche volk". 

Het sterkst laat hij zich uit in de laatste van zijne Parlementaire 
Studiën en Schetsen, waar het heet: "Adhaesie aan de motie heb ik 
niet geschonken. Zelfs zou ik er waarschijnlijk tegen hebben gestemd. 
Niet voor de motie ben ik opgekomen, maar voor het beginsel der 
vrije beoordeeling door de Staten-Generaal, dat men in de motie aan
gerand heeft. AI zou men de motie afkeurenswaard achten, als parle
mentaire feil van een meer cordaat dan voorzichtig man, dan nog 
behoorde men niet voorbij te zien, vooreerst, dat zij de aanleiding, 
niet de oorzaak geweest is van den losgebarsten stormj ten anderen, 
dat de exploitatie van de vermeende aanranding van het regt der 
Kroon, is en blijft van hen, die gedwaald hebben, een misverstand, 
uit hartstogtelijke overijling, omtrent een hoogst eenvoudige vraag; 
van hen, bij wie de onderstelling van onkunde ongerijmd is, een wan
bedrijf, met de parlementaire misgreep van Keuchenius, als de kemel 
dien men verzwelgt en de mug die men uitzijgt, vergelijkbaarj een 
ontheiliging der Oranje-banier, een onverantwoordelijk spel met de 
edelste gevoelens van het Nederlandsche volk." 

Het schijnt wonderlijk: met GROEN pleegde KEUCHENlUS geenerlei 
overleg omtrent het indienen der motie, niet onduidelijk gaf GROEN 
te verstaan dat KEUCHENIUS' beleid bij het doorzetten der motie had 
gefaald, en toch in den verkiezingsstrijd, na de aanneming der motie 
ontbrand, had KEUCHENIUS geen warmer, geen genialer bondgenoot 
dan GROEN. Hoe is dit te verklaren? Het wonderlijke valt weg" indien 
gelet wordt op den aard van den strijd, gelijk die op instigatie van 
het kabinet door de conservatieve partij. werd gestreden. 

Niet de motie was in gedingj het ging niet om het vóór of tegen 
de motiej het ging niet om het vóór of tegen de benoeming van 
Mr. MIJERj het ging niet om het vóór of tegen KEUCHENIUSj het ging 
niet om het vóór of tegen het kabinet. Het ging om een staatsrechtelijk 
vraagstuk van de allereerste orde, om de vrijheid en het recht der 
Staten-Generaal, die men door een gekunstelde theorie omtrent 
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de "praerogatieven der Kroon" ten doode toe zocht te verminken. 
"Inbreuk is gemaakt op het praerogatief der Kroon" - met die 

strijdleuze zochten de ministers eerst, de conservatieve partij daarna 
de Oranje-gezinde goe-gemeente te hoop te doen loopen. 

In zijn kamp tegen dit wanbedrijf gaf GROEN geen kwartier. 

* * 
* 

Bijkomstig, schoon niet zonder belang is de kwestie van toelaatbaar
heid van motiën van orde in het algemeen. Haar bestaansrecht vond 
bestrijding; de voorzichtige DE BOSCH KEMPER en ook Mr. HUBER in 
zijn proefschrift achtten haar in strijd met de grondwet. GROEN, 
schoon de misbruiken van de parlementaire motie erkennend, ver
dedigt haar in deze gedrongen zinsneden: "Misbruik mag niet leiden 
tot onbruik. De motie van orde strekt enkel ter openbaarmaking van 
het gevoelen der leden van de Kamer. Zij is het eenige middel waar
door, als er anders niet zou worden gestemd, het gevoelen van ieder 
lid, zonder dat iedereen eene redevoering behoeft te houden, gecon
stateerd wordt. Zij verbindt niemand, zij maakt ieders meening, op 
een gegeven oogenblik, bekend. Iedereen is, zoo hij van dwaling over
tuigd wordt, tot herroeping vrij. Zij heeft geenerlei staatsregtelijke 
beteekenis dan haar zedelijke kracht". 

Wij zeiden het reeds: van ondergesèhikt belang is de vraag van de 
toelaatbaarheid der parlementaire motie als zoodanig, in vergelijking 
met de groote staatkundige vraag, die als de konsekwentie van de 
motie KEUCHENIUS verkeerdelijk aan de orde gesteld werd. 

Een rechtsvraag van gansch bijzondere beteekenis kwam aan de 
orde. Daardoor achtten dertien hoogleeraren in de rechtswetenschap 
zich verplicht tot eene geconcentreerde actie en gaven gemeenschappe
lijk dit geruchtmakend advies uit: 

ADVIES VAN HOOGLEERAREN IN DE RECHTS
GELEERD HElD. 

De zeker zeer opmerkelijke bijzonderheid, dat aan de ontbinding 
van de tweede kamer der staten-generaal geschil van meening over 
eene zuivere regtsvraag ten grondslag ligt, geeft den ondergeteekenden, 
door hunnen maatschappelijken werkkring in verschillende betrek
kingen geroepen tot de studie der regtswetenschap, eene gereede aan
leiding, omtrent die regtsvraag - maar ook uitsluitend omtrent deze -
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openlijk hun oordeel uit te brengen, en dit met te meer vrijmoedigheid, 
naar mate zij levendiger overtuigd zijn, dat die vraag niet tot de 
ingewikkelde en moeilijke, maar tot de zeer elementaire hunner weten
schap behoort. Zij gaan uit van de onderstelling, dat alle eerlijke 
lieden, welke overigens ook hunne politieke zienswijze zijn moge, de 
overtuiging deelen, dat het hoogste staatsbelang altijd hierin bestaat: 
regt te noemen wat regt is; en daar nu de loop der omstandigheden 
medebrengt, dat de kiezers die vraag van regt of onregt te beslissen 
hebben, terwijl de tweede kamer, van grondwetschennis beschuldigd, 
de gelegenheid mist zich althans als zoo danig te verdedigen, zoo 
noemen zij het burgerpligt van allen, die om hunne maatschappelijke 
betrekking geacht kunnen worden over de hangende regtsvraag eene 
eigen meening te bezitten, die meening tot voorlichting der kiezers 
open en duidelijk uit te spreken. 

Den 27sten September 1.1. heelt de tweede kamer met 39 tegen 23 
stemmen beslotl:m af te keuren de gedragslijn der regering ten aan
zien van de uittreding van den minister van koloniën, mr. P. Mijer. 
Door dit votum van afkeuring, dat naar het oordeel van den minister
raad, in verband met de toelichting daaraan door den voorsteller 
gegeven, en .met de beraadslaging, daarover gevoerd, niet anders kan 
worden beschouwd dan als eene afkeuring en berisping van de be
noeming van mt:. P. Mijer tot 's konings vertegenwoordiger in Neder
landsch Indië, is de tweede - het zijn de eigen woorden van de 
regering, die wij aanhalen - "met overschrijding van hare grond
wettige bevoegdheid, getreden op het gebied der uitvoerende magt, 
bij den koning berustende, en heeft zij inbreuk gemaakt op het praero
gatief der kroon, waarvan de uitoefening, naar de uitdrukkelijke be
palingen der grondwet, aan den koning als hoofd der uitvoerende 
magt en als opperbestuurder der koloniën, vrij en onafhankelijk van 
elke tusschenkomst of inmenging der staten-generaal, gewé\.arborgd 
behoort te blijven." 

De regtsvraag komt dus eenvoudig hierop neer: Is de tweede kamer 
door haar votum gekomen op het gebied der uitvoerende magt, en 
heeft zij zoo doende het praerogatief der kroon, en dus ook de grond
wet, geschonden? 

De ondergeteekende moeten al dadelijk opmerken, dat de regering 
uitgaat van eene praemisse, welke juridisch onverdedigbaar is. De 
kamer veroordeelt het gedrag van het kabinet ten aanzien der aftreding 
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van mr. P. Mijer als minister van koloniën; de regering karakteriseert 
dit votum als eene afkeuring der benoeming van mr. Mijer tot gouver
neur-generaal; noemt dan die laatste afkeuring ongeoorloofd, en con
cludeert daaruit ten slotte, dat het votum ongrondwettig zoude zijn. 
Tegen zulk eene wets-interpretatie kan, dunkt ons, niet krachtig genoeg 
worden geprotesteerd. Van de 39 leden, die de motie Keuchenius 
goedkeurden, hebben ongeveer 30 hunne stem uitgebragt zonder ze 
toe te ligten. Hoe zij dachten over de bijzondere gevoelens, door mr. 
Keuchenius ontwikkeld, werd niet gevraagd; zij hebben gestemd over 
het voorstel gelijk het daar lag, en niemand is bevoegd hen aan eene 
geheel andere verklaring gebonden te achten dan duidelijk en met 
ronde woorden in de motie staat uitgedrukt. Als de kamer afkeurt het 
aftreden van den minister van koloniën, dan volgt daaruit niet nood
zakelijk, dat zij ook afkeurt de benoeming van een gouverneur
generaal. 

De ondergeteekenden willen intusschen hier, waar het te doen is 
om inlichting van de kiezers, volkomen duidelijk spreken en in geen 
geval het vermoeden we.kken, als wenschten zij door het opwerpen 
van zuiver formeele bezwaren, hoe gewigtig ook, de behandeling van 
de hoofdkwestie af te snijden. Zij aarzelen daarom niet te zeggen, 
dat, ook al had de kamer haar besluit geheel anders geformuleerd dan 
werkelijk het geval geweest is, al had zij eenvoudig verklaard: "De 
benoeming van mr. P. Mijer tot gouverneur-generaal verdient afkeu
ring," dit votum ook dan nog volkomen constitutionneel zoude zijn 
geweest. Of zulk eene afkeuring billijk of onbiIIijk moet heeten, is 
eene zuiver politieke vraag, waarmede wij ons hier niet bezig houden 
en die dan ook trouwens niets afdoet, want de regter kan competent 
zijn, al is het vonnis, dat hij velt, slecht. Alleen dit wordt bedoeld: 
wanneer de kamer in gemoede gelooft, dat door de benoeming van 
eenig persoon 't zij tot gouverneur-generaal, 't zij tot welk ambt ook, 
de belangen van den staat worden miskend, dan is zij niet alleen 
bevoegd, maar zelfs verpligt, van die meening te doen blijken, wil 
zij werkelijk doen "wat goede en getrouwe staten-generaal schuldig 
zijn te doen." 

Deze eenvoudige en naar het oordeel van de ondergeteekenden on
betwistbare waarheid vloeit reeds voort uit het algemeen karakter van 
de constitutionneele monarchie. De onschendbare koning rege~rt, maar 
kan geen enkel regeringsregt uitoefenen, zonder dat eenig minister 
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daartoe zelfstandig medewerke; die minister draagt de volle verant
woordelijkheid voor die medewerking, zonder dat hij zich in een enkel 
geval achter het recht van de kroon mag verschuilen. De verant
woording geschiedt in bijzondere gevallen aan den burgerlijken of 
strafregter, in den regel aan de staten-generaal, en dit krachtens het 
doel hunner instelling, dat toch wel vóór alles zijn zal: te waken voor 
de handhaving der wetten en de behartiging van het algemeen beiang. 
Waar, tegenover de regering, een regt te verdedigen of een belang 
te behartigen valt, al geldt het slechts een enkel individu, daar is ook 
voor de staten-generaal het regt van kritiek. Aan middelen om die 
kritiek uit te oefenen heeft de grondwet het niet laten ontbreken; het 
regt van petitie bij de kamer; het regt van enquête en dat van inter
pellatie; de verplichting der ministers om mondeling of schriftelijk 
al de noodige inlichtingen te geven, waar althans het staatsbelang 
niet gebiedt te zwijgen, - al die middelen en regten wijzen op de 
bevoegdheid van de staten-generaal tot het uitoefenen van kritiek in 
den ruimsten omvang. 

Deze opvatting van de constitutioneele I!l0narchie, welke tot nog 
toe altijd gehouden werd overeen te stemmen met het pos-itieve Neder
landsche staats regt, is op zich zelve reeds eene afdoende regtvaardi
ging, niet van het besluit der kamer - want, nog eens, dit blijve hier 
buiten aanmerking - maar van hare bevoegdheid om het te nemen. 
Wat nu heeft de ministerraad hier tegen aangevoerd? Dat de kamer 
door haar besluit zou gekomen zijn op het terrein van de uitvoerende 
magt, en dus zou geschonden hebben het koninklijk praerogatief. 
De ondergeteekenden moeten rondborstig verklaren, dat zij zelfs den 
zin van dergelijke beschuldiging niet vatten kunnen. Wie beweert, dat 
de eene magt, komt op het gebied van de andere, bedoelt zeker dit: 
dat de eene magt verrigt wat alleen de andere magt verrigten kan. 
Welk is nu in casu het regt van den Koning, bijgestaan C\oor zijn 
ministerraad? Een gouverneur-generaal te benoemen. Wat heeft de 
kamer gedaan? De benoeming van een gouverneur-generaal afgekeurd. 1 
Is nu dit afkeuren een daad van uitvoerend gezag? Een van beiden: . 
of men bewijze, dat eene benoeming doen en eene benoeming afkeuren . 
twee namen zijn voor eene dezelfde handeling ,of men bewere niet 
langer, dat in dit bijzonder geval de kamer een regt zou hebben uit
geoefen?, dat alleen den koning toebehoort. 

Zeker, de uitvoerende magt - hieraan twijfelt niemand - moet 
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vrij en zelfstandig zijn op haar gebied. De koning, geholpen door 
zijne ministers, benoemt wie hij wil, voert oorlog zooals hij wil, en 
leidt ook de buitenlandsche politiek naar welbehagen; maar wanneer 
er slecht is benoemd, wanneer de oorlog of de diplomatie slecht is 
geleid, dan mag, dan moet de vertegenwoordiging slecht ook slecht 
noemen. In één woord, naast het regt en den pligt van de uitvoerende
magt, om vrij en zelfstandig te handelen, het regt en de pligt van de 
vertegenwoordiging, om vrij en zelfstandig kritiek te oefenen. Zoolang 
aan deze onderscheiding wordt vastgehouden, zoolang alleen de uit
voeren de magt handelt en de vertegenwoordiging louter oordeel velt, 
tot zolang is verwarring van attributen ondenkbaar. Om eene motie 
als hier bedoeld worr!.t, inconstitutionneel te maken ,zou zij derhalve 
dus moeten luiden: "De kamer keurt af de benoeming van A en is 
van oordeel, dat B moet worden benoemd". Ziedaar de kamer gekomen 
op het gebied, dat alleen aan de uitvoerende magt behoort. 

Aangezien 'elke regeringsdaad des konings de handeling is van twee 
personen, een onverantwoordelijk en een verantwoordelijk persoon, zoo 
wordt de kritiek van dergelijke handeling altijd geacht te gelden uit
sluitend den verantwoordelijken persoon. Heeft dit axioma van het 
constitutionneele staatsregt opgehouden een axioma te zijn? En zoo 
niet, hoe kan men dan beweren, gelijk nu onlangs in de tweede kamer, 
dat de kritiek van de staten-generaal in sommige gevallen hooger 
reikt dan den minister en den koning treft? Ligt er dan in het regt 
des konings om een landvoogd voor Indië te benoemen iets zó6 geheel 
eigenaardigs, dat het boven alle andere praerogatieven de eigenschap 
verkrijgt, dat het zonder eenige controle hoegenaamd kan worden uit
geoefend? Of is niet bijna elke kritiek van de kamer kritiek van de 
wijze, waarop een koninklijk praerogatief gebruikt werd? Van waar 
ontleenden sommige leden der tweede kamer, en onder deze tegen
woordige ministers, eenige jaren geleden het regt om den toenmaligen 
minister van koloniën te verwijten het niet eervol ontslag, aan den 
heer Stieltjes verleend? Het regt des konings om dien heer te ontslaan 
is toch volkomen hetzelfde praerogatief als zijn regt om den heer 
Mijer te benoemen. Nog eens, waarom staat de eene handeling boven 
de kritiek der kamer, terwijl de andere daarbinnen valt? Wil men een 
ander voorbeeld, dan wijze wij op de ministers. Geen stelliger praero
gatief van de kroon, dan het regt om ministers te benoemen. Wie 
den gouverneur-generaal benoemen zal, laat de grondwet in het midden, 
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maar zij zegt zeer uitdrukkelijk en in zeer absolute woorden: "De 
koning benoemt de ministers en ontslaat die naar welgevallen". Welnu, 
is deze bepaling ooit een belemmering geweest voor de kamer of voor 
de drukpers, om de benoeming van dezen of genen minister te be
oordeelen en af te keuren? 

Van waar dan het verschil? vragen wij nog eens. Immers, het kan 
niet dáárin gelegen zijn, dat de koning in de koloniën eene bijzondere 
magt zou uitoefenen, niet onderworpen aan de controle der vertegen
woordigers, want, om te gelden, zou zulk eene uitzondering toch 
ergens moeten geschreven staan. De grondwet geeft - dus zegt 
men - den koning het opperbestuur in de koloniën. Zeer zeker; maar 
is dan niet elk koninklijk besluit uit zijn aard opperbestuur over de 
buitenlandsche betrekkingen en van zijn opperbestuur over de geld

middelen? 
Hoe men ook zoeke, 't is niet mogelijk eene reden aan te wijzen, 

waarom juist dit groote regeringsregt, de benoeming van een land
voogd in Indië, eene uitzondering zoude maken op den algemeenen 
regel, dat de uitoefening van alle regeringsregten ter verantwoording 
komt van het ministerie, en dat in de eerste plaats de kamer die 
verantwoording vorderen mag. 

Op al de bovenstaande gronden zijn wij ondergeteekenden van 

oordeel: 
10. Dat ook al mogt de tweede kamer de benoeming van mr. Mijer 

tot gouverneur-generaal hebben afgekeurd, wat wij ten stelligste 
ontkennen, zij daartoe dan nog volkomen bevoegd zoude zijn 
geweest. 

20. Dat de vraag - de eenige vraag, door de regering zelve ge
steld - of de tweede kamer van de staten-generaal de grondwet ge
schonden heeft, naar onze innige overtuiging, niet met ja kan worden 
beantwoord, zonder regt te noemen wat onregt is; 

eindelijk 
30. Dat men op die zelfde vraag niet met ja kan antwoorden -

en hierop worde uitdrukkelijk gelet - zonder de Nederlandsche 
grondwet omver te halen. Immers, eenmaal het antecedent gesteld dat 
men nu stellen wil, zal de regering met volkomen regt en naar de 
regelen eener onberispelijke logica kunnen betoogen de onbevoegdheid 
van de kamer tot ongeveer elke kritiek; want, nog eens, schier elke 
critiek van de vertegenwoordiging lost zich ten slotte op in eene kritiek 
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van de wijze, waarop koninklijke regeringsrechten onder medewerking 
van verantwoordelijke ministers worden uitgeoefend. 

S. VISSERING. 
Leiden, 8 October 1866. VAN BONEVAL FAURE. 

J. E. GOUDSMIT. 
J. T. BUYS. 
B. J. GRATAMA. 

Groningen, 8 October 1866. B. D. H. TELLEGEN. 

Amsterdam, 8 October 1866. 
Deventer, 8 October 1866. 
Delft, 8 October 1866. 

T. M. C. ASSER. 
A. E. J. MODDERMAN. 
J. DUYMAER VAN TWIST. 

J. L. DE BRUIJN KOPS. 

Te Leiden was het initiatief genomen, door Buys werd het opge
steld; van alle universiteiten, except Utrecht, van het Athenaeum te 

Deventer, van de Polytechnische School te Delft kwamen onderteeke
ningen in. Bovendien betuigden nog drie hoogleeraren in de rechts
wetenschap te Utrecht, FRUIN, DE GEER VAN JUTPHAAS en VAN REES 
hunne instemming met de rechtsgronden van het advies. 

De geestverwanten GRATAMA en DE GEER VAN JUTPHAAS waren 

al zoo eenstemmig met GROEN in de bestrijding van de stelling van 
het Kabinet. De stelling van het Kabinet was: Omdat de Koning 

alleen beslist, is aan de Kamer het beoordeelen ontzegd. Dit - zoo 
oordeelde GROEN - is wegcijfering van het constitutioneel gouverne
ment; dit is het praerogatief der Kroon maken tot een wapen van 
autocratisch willekeur, en niet van vorstelijk gezag, vermits de con
trole van den zedelijken invloed der volksvertegenwoordiging wegvalt. 
Dit is de bescherming van het gezag door miskenning der vrijheid. 
Dit is het tegenovergestelde der roeping waardoor het Huis van 

Oranje in de wereldgeschiedenis vermaard is. 
Kordate beoordeeling van regeeringsdaden, ook die uitvloeisel van 

het Koninklijk praerogatief zijn, ligt in de lijn der antirevolutionaire 
beginselen. V rij moedig uitkomen voor hetgeen men in het belang des 
Konings rekent, zoo het noodig is, zelfs tegenover den Koning, niet 
vreezende den toorn des Konings, is een grondregel zoowel van evan
gelische plichtsbetrachting als van antirevolutionaire politiek. 

Aan die hooge opvatting was GROEN geen oogenblik ontrouw ge
weest. Hij waarschuwt tegen misleiding van een Oranjelievend volk: 



312 PROF. DR. P. A. DIEPENHORST 

"Van de liefde voor het Huis van Oranje kan, in oogenblikken vàn 
spanning schromelijk misbruik worden gemaakt. Vooral wanneer daar
bij, en ter goeder trouw, een beroep op de Heilige Schrift en op de 
protestantsche suprematie van vroeger dagen geschiedt". 

Met een aanmaning tot bedachtzaamheid worden door hem 2 Octo
ber de verki~zingen met deze puntige zinsneden ingeleid: 

"Eerst op 30 October heeft de verkiezing plaats. - "Haast u dus 
langzaam" . 

Laat de constitutionele vraag, in bijeenkomsten ad hoc door de 
kiezersvereenigingen, in 's Hage en elders, zonder overijling, zooveel 
doenlijk zonder hartstogtelijkheid, worden onderzocht. 

Is een regeringsdaad, krachtens het praerogatief der Kroon ge
schied, reeds hierdoor buiten het bereik der beoordeeling van de 
Kamer? 

Dit te beweren is, ook naar mij voorkomt, ontzieling van het con
stitutioneel Gouvernement. 

Keuchenius is in zonderling gezelschap, zegt men, en staat met de 
liberalen alleen. - Dit is zoo. Maar op welken grondslag? Op het 
christelijk-historisch beginsel, dat, zoowel de vrijheid verdedigt, als 
het gezag beschermt. 

Met de liberalen. Dit is zoo. Maar ditmaal zeilen de-liberalen onder 
antirevolutionaire vlag. 

Onder anti-thorbeckiaansche vlag. 
Mijn strijd tegen Thorbecke, ook en vooral sedert 1862, is geweest 

tegen een ministeriële dictatuur die, meesteres van het praerogatief 
der Kroon, niet ongaarne de volksvertegenwoordiging, mijns inziens. 
volksorgaan, zou doen ontaarden in een legislatief collegie, zoo niet 
in een regerings-instrument". 

Houdt het gezag der volksvertegenwoordiging hoog, verdedigt de 
rechten der Staten-Generaal - dat is de leidende gedachte, welke 
GROEN in allerlei toonaard de vrienden op het harte bindt. Als hij 
"van alle zijden bestormd wordt met de vraag naar zijn meening in 
dezen zonderlingen toestand", dan vat hij het practisch resultaat zijner 
overdenking saam in deze ééne zinsnede: "De voorstelling der motie 
van orde als inbreuk op het regt der Kroon, is een inbreuk op het regt 
van de Tweede Kamer, en Keuchenius is, voorzeker niet enkel daarom. 
maar thans bij uitnemendheid daarom de kandidaat der christelijk
historische richting". 
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In breeder vertoog richt hij zich aldus tot de kiezers: 
"I. Het eerste dat ik u aanraad is bedachtzaamheid, als waarborg 

tegen noodlottig misverstand. 
Er is, tot 30 October, tijds genoeg, zoo men van deze weken een 

goed gebruik maakt. 
Ik bid u, neem geen onherroepelijk besluit, eer de laatste week 

daar is. Veronderstel niet dat, in ééne bijeenkomst, in een vlugtig 
uurtje, eene zaak die met de gewigtigste vraagpunten van staatsregt 
en met de teederste snaren van het vaderlandsch gevoel in verband 
is, afgedaan wordt. 

11. Ten anderen: breng de christelijke volksbelangen weder op 
den voorgrond. 

Laat u geen shibboleth opleggen. 
Wilt gij doen wat met den ernst der omstandigheden overeenkomt, 

wilt gij inderdaad voor Nederland en Oranje in de bres staan, 
Vergeet dan niet dat, waar God verloochend wordt, voor volken 

en dynastiën geen zegen kan worden gewacht: "Aan Gods zegen is 
alles gelegen". 

Ons shibboleth zij, gelijk het jaren achtereen was: "de vrijheden 
ter christelijke pligtbetrachting onmisbaar"; eerlijke naleving en dege
lijke herziening van de schoolwet. 

111. Neem vooral niet de motie van orde tot shibboleth. 
Vooreerst, omdat gij dan uw eigen zaak, de hoofdzaak voor den 

Christen, prijs geeft, en een uitmuntende gelegenheid laat voorbijgaan 
om, in christelijk-nationalen, anti-modernen zin en geest, de Kamer 
te zuiveren en te versterken. 

Ten anderen, omdat in het gestelde shibboleth de Regering m. i. 
ten een erna al ongelijk heeft. 

De felheid waarmee men deze motie van orde, als banier, aangrijpt, 
is verklaarbaar uit de zucht tot redding, kon het zijn van een weg
stervend ministerie en van eene (te regt of ten onregte, dit laat ik 
voor het oogenbIik daar) wegstervende koloniale politiek, en ook bij 
velen uit loffelijken ijver voor Oranje en Nederland tegen de ont
wikkeling van de revolutionaire theorie. 

Maar nu kon het Ministerie, in de keus van het middel, niet onge
lukkiger zijn. 

Het staatsregtelijk verschilpunt, behoorlijk toegelicht, is niet boven 
het bereik van de meeste kiezers. 
A. St. 3-m. IV 20 
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De thesis van het Kabinet is: Omdat de Koning alleen beslist, is 
aan de Kamer het beoordeelen ontzegd. 

Dit is m. i. wegcijfering van het constitutioneel Gouvernement. 
Dit is het praerogatief van de Kroon maken tot een wapen van 

autocratische willekeur en niet van vorstelijk gezag; vermits het con
fróle van den zedelijken invloed der volksvertegenwoordiging wegvalt. 

Dit is de bescherming van het gezag door miskenning der vrijheid. 
Dit is het tegenovergestelde der roeping waardoor het Huis van 

Oranje in de wereldgeschiedenis ,vermaard is. 
Het tegenovergestelde der christelijk-historische staatkunde, die in 

Nederland, in Engeland, in Noord-Amerika, op den Bijbel gesteund, 
het gezag, door vereenzelving met de vrijheid, beschermd heeft. 

IV. Onvoorwaardelijk vertrouwen heb ik nooit van iemand uwer 
begeerd. Eenig vertrouwen bègeer ik wèl, nu het Land in zorgelijken 
toestand, althans in voorbeeldelooze verwarring, geraakt is. 

Zooveel doenlijk, in korten tijd en onder velerlei afleiding, zal ik 
ontwikkelen wat ik hier onverwijld (uitstel is onraadzaam) ter neer 
schrijf. 

Bedachtzaam en ernstig onderzoek verlang ik. 
Laten onze christelijke vrienden, door kunde en stand geroepen leids

lieden der kiezers, wat meer dan tot dus ver, gedachtig zijn aan de 
verantwoordelijkheid die op hen rust. 

Laat het kiezerspersoneel (volgens de onderstelling der grondwet 
de kern der Natie) niet ontaarden in een kudde verleidbaar naar een 
gegeven wachtwoord. 

Laat vooral de nationale leus niet worden misbruikt voor een op
winding waarvan de terugslag Natie en Stamhuis straks aan de Revo
lutie prijs geeft. 

Mij dunkt dat ik geen revolutionair, noch ook een tegenstander van 
de nationale dynastie ben. Vergeet niet dat de achtenswaardige conser
vatieve mannen, die, in hun ijver voor het praerogatief, dè vrijheid 
voorbij zien, mij, jaren achtereen, weerspraken of alleen lieten in den 
strijd tegen Thorbecke en in de verdediging van de grondwettige 
souvereiniteit van Oranje en van het grondwettig overwigt van de 
Kroon." 

"De Kamer is bevoegd rekenschap te vragen van elk gecontrasig
neerd besluit". "De onschendbaarheid cijfert niet den persoon des 
Konings of stelt niet met een aziatischen opperheer gelijk; maar veel-
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eer is beoordeeling, goed- of afkeuring zelfs van des Konings per
soonlijke daden (in beginsel, de modus quo daargelaten) aan de volks
vertegenwoordiging en aan den minsten der getrouwe onderdanen ver
gund" - zoo luiden de theses die door GROEN ter bespreking op de 
kiezersbijeenkomsten en vooral ter overweging in het binnenvertrek 
gegeven werden. 

Blijft er toch nog aarzeling in de gelederen dan wordt in een apart 
geschrift Onze vrienden in tweestrijd nog eens helder in den breede 

aldus de casus-positie uiteengezet: 
Niet om zijns zelfs wille, 0 neen, maar ter verdediging van het regt 

der Kroon, heeft het kabinet de ontbinding der Tweede Kamer ge
provoceerd. 

De motie luidt aldus: 
"De Kamer, de gedragslijn van het kabinet ten opzigte van de uit

treding van den minister van koloniën, Mr. P. Mijer, afkeurende, gaat 
over tot de orde van den dag". 

De motie keurt af wat, volgens alle rigtingen in de Kamer, af
keurenswaard is. 

Maar afkeuring van een regeringsdaad, zegt men, door de Kamer 
geschied, is een vergrijp. - De benoeming van Gouverneur-Generaal 
is afgekeurd, blijkens toelichting en discussie. 

Ik laat, nu althans, de vraag daar in hoe ver met de motie kan 
worden vereenzelvigd wat bij de gedachtenwisseling door de verdedi
gers werd gezegd. Veel liever wil ik de beschuldiging opnemen in 
haar volle kunstmatige felheid. 

Er is hier schennis van majesteits-regten. Waarom? omdat de motie 
de kritiek is van eene benoeming door den Koning. Het betoog hiervan 
nam de heer de Brauw aldus op zich. 

"Wanneer de heer Mijer weg wilde gaan, was het onmogelijk hem 
te houden, en dan kunnen wij alleen vragen: heeft het Kabinet wel 
gedaan den heer Mijer te benoemen? Dat .oordeel nu komt mijns 
inziens aan de Kamer niet toe. Dit heeft de geachte spreker wel zelf 
gevoeld en daarom heeft hij niet durven voorstellen en zal hij ook 
voorstellen eene kritiek van de benoeming van den Heer Mijer, en 
bepaalt hij zich tot eene kritiek van diens uittreding, waarop dan de 
benoeming is gevolgd. Nu acht ik die motie onopregt tegenover de 
Kamer, omdat zij eigenlijk is eene kritiek van de benoeming onder 
een anderen vorm. Als gij de benoeming hadt willen critiseeren, hadt 
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gij dit zonder omwegen moeten voorstellen; dan hadt gij gehandeld 
zoo als een eerlijk man behoort te doen, zonder dat ik daarom wil 
zeggen de geachte spreker een oneerlijk man zou zijn. Maar, gedreven 
door de omstandigheid, dat hij de benoeming niet durft critiseeren, 
tracht hij dit door een omweg te doen. Houdt gij de Kamer voor 
onbevoegd in eene kritiek van de benoeming te treden, dan moet gij 
dit ook niet voorstellen; want dit doet gij, al is uwe motie in een 
anderen vorm ingekleed. Welligt zou ik, indien de motie anders ware 
ingerigt, er mij mede hebben kunnen vereenigen, maar nu is het, als 
ik het zoo zeggen mag, eene soort van kwaadaardige kritiek en ik 
mogt wel vragen: "Tant de fiel entre-t-il dans I'ame d'un dévot?" 
Het is eene kritiek die niet alleen zoo als zij in de motie, maar ook 
zoo als zij in de toelichting is nedergelegd, meer aanduidt dan eene 
bloote afkeuring van eene regeringsdaad" . 

Derhalve is er strijd tegen het praerogatief der Kroon. Volgens den 
heer Rochussen, tegen art. 59 der Grondwet. 

"De benoeming, ofschoon op ministeriële voordragt, is niet van het 
Kabinet, maar van den Koning, den opperbestuurder van onze kolo
niën, en zoo wij in ons antwoord op de troonrede herinneren aan de 
oude nationale spreuk Eendragt maakt magt, zoo wensch ik ook 
vooral hier in herinnering te brengen het: Je Maintiendrai". 

Mij dunkt hier is een kolossaal misverstand. Het prerogatief der 
kroon is onaanrandbaar, maar de uitoefening formuleert zich telkens 
in een regeringsdaad, waarover de volksvertegenwoordiging toezigt en 
kritiek heeft. 

Zonderlinge verwarring. Door de miskenning der hoofdgedachte van 
artikel 59 cijfert men sedert lang het praerogatief zelf weg. De Kamer 
is feitelijk opper-bestuurderes, en, terwijl men dit lijdelijk aanzag, 
wordt haar nu, als wanbedrijf, toegerekend het gebruik van haar eigen 
regt. 

De prijsgeving van het praerogatief aan de Staten-Generaàl, ziedaar 
wat Keuchenius (evenzeer als ik zelf steeds gedaan heb) bestrijdt. 

Onze vriend van Lijnden van Sandenburg heeft dit opgemerkt. 
"Het heeft mij eenigszins bevreemd dat mijn geachte vriend juist 

ter zake van deze Indische aangelegenheid dit terrein heeft betreden; 
wij herinneren ons toch hoe hij, bij de discussien over de Indische 
begrootingswetten, zich beklaagd heeft over de Indische begrootings
wetten, zich beklaagd heeft over de vaststelling der Indische compta-
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biliteitswet; hoe hij het heeft betreurd, dat de 75 Wijzen van,' het 
Westen zich mengden in de zaken van het Oosten; dat hij zelfs zoo 
ver is gegaan van eene motie voor te stellen, weinig overeenstemmende 
met art. 57 van het re gerings-reglement, strekkende om een uitge
breider magt toe te kennen aan den Gouverneur-Generaal als ver
tegenwoordiger des Konings, dus aan het opperbestuur; met welke 
motie de Kamer zich echter niet heeft vereenigd. En nu komt van 
diezelfde zijde een voorstel, waarbij dat opperbestuur in nog veel 
grooter mate zou worden ingekort!" 

De tegenstelling, dunkt mij, zal bij nader indenken, zich oplossen 
in een schoon accoord. Naar ik vertrouw, zal onze vriend zelf zien 
en erkennen dat Keuchenius, waar men inconsequentie vermoedt, in 
beide opzigten gelijk heeft. Hij misprijst de vermeestering van het 
praerogatief door het Parlement, maar zijne motie is de praktische 
handhaving van de vrije beoordeeling, zonder welke de constitutionele 
staatsvorm de slechtste soort van revolutionaire autocratie wordt. 

Wij hebben hier nu un procès de tendance. Onze vriend "gelet op 
de strekking" der motie, heeft, als het ergste vergrijp ontdekt een 
verlangen om op de benoeming te doen terugkomen. 

"Ik zeide dat ik in de motie eene strekking zie om af te keuren 
de benoeming van den heer Mijer tot Gouverneur-Generaal. Ik ga 
zelfs verder. Ik zie er min of meer in een bedekten wensch om op de 
benoeming te doen terugkomen; omdat de geachte voorsteller de be
noeming zoo zeer in strijd acht te zijn met de belangen van Neder
landsch Indië en omdat - ik moet het erkennen - ik anders aan 
die motie eene zeer geringe portée ten deze zou moeten toekennen, 
hetgeen in de bedoeling van den voorsteller niet kan zijn gelegen. 
Maar juist hiertegen moet ik opkomen. Ik beschouw de strekking van 
de motie in dit opzigt als eene constitutionele ketterij, als een aller
gevaarlijkst middel om een waarborg uit ons constitutioneel staats
regt te doen verdwijnen, en om eene vrucht te plukken van een revo
lutionairen bodem, waarop ik geene enkele schrede wensch te zetten". 

Welnu I ik neem het bedrijf aan, in de gansche door U beweerde 
revolutionaire afschuwelijkheid, en dan zeg ik dit: 

Cijfer voor een oogenblik de ministeriële verantwoordelijkheid weg. 
Stel dat wij nog waren onder de Grondwet van 1815 en het bestuur 
van Koning Willem I. 

Zou het inconstitutioneel, zou het revolutionair zijn geweest te ver-
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langen dat, door vrije.gedachtenwisseling in de Staten-Generaal, een 
onschendbare, maar niet onfeilbare Koning op een reeds genomen 
beslissing terugkwam?" 

Naarmate de verkiezingen naderen wordt de toon vuriger. Zoo 
wordt het derde deel van Parlementaire Studien en schetsen ingeleid 
met dit woord aan de kiezers: 

"Thans, indien ooit, geldt voor ieder staatsburger, het bevel van 
den atheenschen wetgever: Niemand mag neutraal zijn! Iedereen, niet 
ten eenemaal onwaardig stemgerechtigde te zijn, moet, in deze èn 
hoogstbelangrijke èn hoogsteenvoudige zaak, zich onverwijld een eigen 
meening vormen en die tot voorlichting van anderen duidelijk uit
spreken. 

Geen kiezers-vereeniging moet tot een definitief aanwijzen van 
candidaten overgaan, eer zij, in den zin en geest der oproeping èn 
van het Kabinet èn van den Koning, ook zelf, na opzettelijke over
weging, eene duidelijke verklaring afgelegd heeft omtrent de vraag 
of, in dit vrije Land, aan de Staten-Generaal, omtrent een daad des 
Konings waaronder het ministerieel contraseign staat, geen afkeuring 
of berisping vergund is? 

Geen candidaat mag worden gesteld, die niet, door duidelijke ver
klaring (geenszins belofte) deze conditio sine qua non der candidatuur 
beaêmt". 

De propaganda draagt vrucht. Dat blijkt uit enkele tijdingen, die 
GROEN bereiken en met dankbaarheid door hem worden vermeld. Zoo 
het schrijven van den heer CAPADOSE, aldus luidend: 

's Gravenhage, 23 October 1866. 

Hoog Edel Gestrenge Heer I 

De kiezersvergadering Christen-en Burgerplicht, die in hare vorige 
bijeenkomst als de uitdrukking harer overtuiging de volgènde ver
klaring aannam: 

De Kiezersvereeniging: Christen- en Burgerpligt, geloovende dat het 
Goddelijk regt der Souvereiniteit in het Huis van Oranje door de ge
schiedenis van eeuwen is bevestigd, verklaart juist daarom op grond 
dierzelfde geschiedenis, zoowel als van Gods woord, te gelooven aan 
de grondwettige. vrijheid der Staten-Generaal tot beoordeeling eener 
daad des Konings, waaronder het ministerieel contraseign staat; 
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heeft in hare zamenkomst van gisteren tot candidaten bij de aan
staande keuze voor het lidmaatschap der Tweede Kamer geproclameerd: 

Mr. G. Groen van Prinsterer 
Mr. L. W. C. Keuchenius. 

Al ontveinst zij zich de naar den mensch onmogelijke kans van 
slagen niet, zij heeft het als Christen- en Burgerpligt beschouwd, dit 
antwoord te geven· op de vraag, elders gedaan, of gij "het vertrouwen 
uwer geestverwanten in het geheete vaderland verbeurd hebt?" -
Zij heeft zulks gedaan, vertrouwende op uw eigen woord: "Mannen, 
bij onze geestverwanten algemeen geacht en geliefd, kan men aanbe
velen, ook zonder hun verlof. Ik vlei mij, dat niemand hunner daar
tegen zal opkomen. Ik acht, dat de regelmatige uitoefening van het 
stem regt geen weigering van kandidatuur. duldt". 

Het is mij een voorregt u van deze benoeming kennis te mogen 
geven en daarbij de vernieuwde verzekering te voegen der ware hoog
achting van hem, die zich teekent 

Namens het Bestuur: 
IS. CAPADOSE." 

Zeer verheugd is hij vooral met een brief uit Ede, die van groote 
aanhankelijkheid blijk geeft en in extenso door GROEN wordt mee
gedeeld: 

Ede, Provo Gelderland, 26 October 1866. 

HoogEd.Gestr. Heer! 

"De motie Keuchenius heeft mij, die in staatszaken een vreemdeling 
ben, in verwarring geb ragt. 

Ik ben kiezer, maar voor wie moet ik als positief Christen stemmen? 
Mijn verstand en hart zeggen mij beiden, dat ik ook voor den heer 

Keuchenius stemmen moet. Ja! wat meer is, godsdienst en vaderlands
liefde gebieden mij om voor dien heer te stemmen. Maar nu zeggen 
menschen die ik als positieve Christenen ken, dat het in de gegeven 
omstandigheden niet raadzaam is den heer Keuchenius te helpen her
kiezen. 

Ja, men gaat zóó ver, van den heer Keuchenius en met ZEd. de 
geheele antirevolutionaire partij, voor eene jezuitische fractie te houden. 

Ik heb hier op mijn schrijftafel een Circulaire van "Eendragt maakt 
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magt" uit Arnhem, geteekend E. van Lijnden liggen. Daarin lees ik 
pagina 2 het volgende: 

"Laat uw gezond oordeel, getoetst aan uw geweten en bovenal aan 
Gods woord, de uitspraak doen, en dan zult gij bemerken, dat de 
weg ter verkrijging van onmisbare vrijheden voor den Christen en 
herziening der schoolwet, niet mag loopen over de puinhoopen van 
ons volksbestaan en koningshuis; met andere woorden dat het middel 
het doel niet heiligt". 

Wat wil de heer E. van Lijnden met die laatste uitdrukking? 
Ten slotte raadt de heer E. van Lijnden de herkiezing ten sterkste 

af. "De heer Keuchenius", zegt ZEd. verder, "hetzij hij dit alles ge
weten en berekend heeft - de motie - in beide gevallen is, in dit 
oogenblik voor ons district hij niet op zijne plaats, en behoort hij door 
u niet herkozen te worden". 

Ik kan in gemoede den raad van den heer E. van Lijnden niet op
volgen. 

Ik acht, naar mijn dom en klein ambtenaarsbegrip, de motie van 
den heer Keuchenius even opregt en zuiver van beginsel, als de groote 
motie van Luther tegen het Pausdom. 

Fais ce que do is 
Advienne que porra. 

Ik heb de eer den heer Keuchenius reeds sedert 1850 te kennen, 
en zou aan mijne zintuigen beginnen te twijfelen als ZEd. niet een 
even geloovig Christen als kundig regtsgeleerde en staatsman was. 

Ik heb daarom, na ingewonnen advies van mijn geweten, bij mij 
zelven geconcludeerd, om mijn stembriefje aldus in te vullen: 

Mr. G. Groen van Prinsterer en Mr. L. W. C. Keuchenius. 
Ik doe al wat ik kan om anderen tot gelijke stemming te bewegen. 
Maar ik heb het deze keer hard te verantwoorden. De motie Keuche-

nius heeft velen in de war geb ragt. 

En daarom recapitulerende wat ik de eer had u hiernevens te schrij
ven, is dit schrijven strekkende om u te doen zien dat wij hier VOor 
de goede zaak niet stilzitten. 

Ik heb gisteren nog aan een boer gezegd die de klok had hooren 
luiden, dat de Kamer de daden der Regering niet mogt afkeuren, dat 
hij, als ouderling op de leer passende, dan ook geen regt had, om 
eene motie tot verwijdering van een modern predikant te stèllèn. 



UIT DE GESCHIEDENIS VAN ONS PARLEMENTAIRE STELSEL 321 

Vergeef mij, HoogEd. Gestr. Heer! mijne genomen vrijheid, maar 
ik moest u mijne gedachte mededeelen. 

Ik heb kinderen die ik lief heb als het daglicht, en is het mij niet 
onverschillig wie onze representanten worden. 

Gods geest blijve u en den heer Keuchenius bezielen en schenke u 
eenmaal, ter wille van den Heere Jezus Christus, de palm der over
winning, dáár waar geen miskenningen het deel meer zijn zullen van 
iemand. 

Met onderscheidende hoogachting heb ik de eer te zijn, 
Van u de zeer gehoorzame Dienaar 

P. KNUTTEL DZN." 

Maar niet door de heftige bewogenheid over een incident heeft 
GROEN zich bij zijn worsteling voor de rechten der Staten-Generaal 
laten drijven. Is de verkiezing voorbij dan constateert hij: "De kracht 
van onze rigting is gebleken te midden van haar betreurenswaardige 
verdeeldheid. Ondanks de felle tegenwerking van velen onzer vrienden, 
heeft zij merkwaardige voordeelen be.haald". "Vrije beraadslaging der 
Staten-Generaal is een regt, in vereeniging met de onafhankelijkheid 
der Kroon, ter handhaving van het constitutioneel gouvernement on
misbaar". 

Wat later vat hij zijn houding nog eens kort saam: 
"Adhaesie aan de motie heb ik niet geschonken, Zelfs zou ik er 

waarschijnlijk tegen hebben gestemd. 
Niet voor de motie ben ik opgekomen, maar voor het beginsel der 

vrije beoordeeling door de Staten-Generaal, dat men in de motie aan
gerand heeft. 

AI zou men de motie afkeurenswaard achten, als parlementaire feil 
van een meer cordaat dan voorzigtig man, dan nog behoorde men niet 
voorbij te zien, 

Vooreerst, dat zij de aanleiding, niet de oorzaak geweest is van 
den losgebarsten storm; 

Ten anderen, dat de exploitatie van de vermeende aanranding van 
het regt der Kroon is en blijft 

van hen die gedwaald hebben, een misverstand, uit hartstogtelijke 
overijling, omtrent een hoogsteenvoudige vraag; 

van hen, bij wie de onderstelling van onkunde ongerijmd is, een 
wanbedrijf, met de parlementaire misgreep van Keuchenius, als de 
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kemel dien men verzwelgt en de mug die men uitzijgt, vergelijkbaar; 
een ontheiliging der Oranje-banier, een onverantwoordelijk spel met 
de edelste gevoelens van het nederlandsche volk". 

De laatste woorden, waarmee de uitgave der Studien en schetsen 
15 November 1866 gestaakt wordt, luiden aldus: 

"Mijne hoofdgedachte komt hierop neer. 
Het ministerie heeft, zonder bij de conservatieven weerspraak te ont

moeten, een anticonstitutioneel dwaalbegrip, door tegenstelling van 
Factie en Oranje, tot leus en kiem eener niet bestaande partijschap 
gemaakt. 

Met onze beginselen van Souvereiniteit van Oranje, van zelfstandig 
Koningschap, van overwigt der Kroon, gesierd, heeft men zich, in 
dezen antirevolutionairen dosch, uitgegeven voor de nationale partij. 
Ook tegenover elk die vroeger (ook tegen u, loyalisten en royalisten 
van den huidigen dag I) voor de regten van den Koning, en nu voor 
het regt der Staten-Generaal in de bres stond. 

Deze spraa~verwarring moet, hoe eer hoe liever, ophouden. 
Alleen door het peilen van de kWetsuur, alleen door het uitrukken 

van den angel, is ze voor genezing vatbaar. Doch voorwaar ge zijt 
kranke heelmeesters, indien uw laten voortwoelen van het gif in de 
wond haar, zonder noodzaak, ongeneeslijk maakt". 

* * 
* 

Principieel in in 1866 de worsteling voor de zuiverheid van den 
constitutioneel-parlementairen regeeringsvorm gestreden en gewonnen. 

Zeker, het Kabinet HEEMSKERK bleef aan, maar zedelijk ten doode 
verzwakt. Een laatste stuiptrekking van de oude dwaalleer, die de 
deugdelijkheid onzer constitutioneele instellingen bedreigde, bracht op 
3 Januari 1868 na de verwerping der begrooting van Buitenlandsche 
Zaken nogmaals een ontbinding der Kamer. _ 

Ook toen stond GROEN op de bres. Zelfs stelde hij zich opnieuw 
verkiesbaar voor de Tweede Kamer. Gekozen werd hij niet; wat hij. 
indien hij gekozen ware, over de brandende kwestie zou hebben gezegd, 
heeft hij in zijn geschrift February 1869 uiteengezet. Daar lezen wij 
onder meer: 

"Ik zou mij niet hebben laten verhinderen deel te nemen aan het 
staatsregtelijk debat. 

Ter ontwikkeling van de zinsnede in mijn program: "De deugde-
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lijkheid der constitutionele instellingen is op het spel.·' Ongeveer aldus. 
Uit het oogpunt van dit Kabinet, zou ik gezegd hebben, wordt bij

kans elke daad van de Tweede Kamer wandaad. Afkeuring van een 
regeringsmaatregel is aanranding van de Kroon; eene motie van orde 
is een wanordelijk bedrijf; het afstemmen van eene begrooting, om 
redenen buiten de begrooting euvelmoed zonder weerga. Wandaad al 
wat tot dus ver, als gevestigde parlementaire usantie, als constitutio
neele pIigtsbetragting, nemine contradicente beschouwd werd. Wandaad 
al wat door de politieke leidslieden van het kabinet, zonder eenig ge
wetensbezwaar, jaren achtereen, met voorbeeldigen ijver en con amore 
verrigt is. 

Menigwerf heb ik mij, onder een liberaal bewind, over het neutra
lizeeren van de Tweede Kamer beklaagd. Wanneer men de roeping der 
Staten-Generaal enkel in het maken van wetten erkent, kan de volk:,
vertegenwoordiging zeer ligt, in stede van volksorgaan te blijven, ont
aarden in regeringsinstrument. Evenwel ik herinner mij, toen Thorbecke 
aldus deed wat hij goed vond, niets dat eene zoo regtstreeksche en 
ik zou bijkans zeggen naieve wegcijfering van het gemeen overleg 
evenaart. 

Voor de Tweede Kamer (ook dit zou ik mij veroorloofd hebben te 
doen opmerken) is hier a question fo be or not to beo Zij kan, dunkt 
me, niets verrigten, eer de vraag omtrent haar eigen staatsregtelijke 
bevoegdheid tot klaarheid gebragt is. Immers het is niet om de juiste 
afbakening van grenzen, het is om haar zelfbehoud in den schakel 
der constitutioneele magten te doen. Zijt voor hartstogtelijkheid niet 
al te zeer beducht! Veeleer zal, door ernstige behandeling dezer 
quaestie van constitutioneel staats regt en parlementaire bevoegdheid, 
door den strijd der beginsels, de Kamer minder dan anders het geval 
zijn zou, op het terrein van persoonlijke recriminatiën worden gebragt. 

Onverwijld is het stellen dezer preliminaire vraag: "Is inderdaad 
de Tweede Kamer veranderd van natuur? heeft men tot dus ver omtrent 
haar bevoegdheden in dwaling verkeerd?" onmisbaar. 

Ook wanneer (zoo als deze en gene voorspelt) het Kabinet zeer 
spoedig valt. 

Immers er zijn een aantal leden, die zich, reeds ten vorigen jare, 
door apologetisch betoog of door lijdelijkheid (door toezien, in stede 
van toezigt) voor de nieuwerwetsche theorie aansprakelijk hebben ge
steld. De eventuele val van het Minsterie is (vergelijkender wijs met 



324 PROF. DR. P. A. DIEPEN HORST 

een vraagstuk dat de hartader van de staatsregeling raakt) een weinig 
beteekenend incident. Bijkans de helft der vergadering heeft het kabi
net in eene, schijnbaar althans, onverantwoordelijke handelwijs ter 
zijde gestaan. Er kan dus, al vertrekt het, geen reden zijn tot verzuim 
of verdaging van dit allerbelangrijkste debat. 

Gaarne zou ik elke motie van orde hebben ondersteund ter bespre
king der oorzaken van den hachelijken toestand. Ook in Nov. 1866 
heb ik mijn gevoelen omtrent het periculum in mora niet ontveinsd. 
De slapheid, die het peilen van de wond niet aandurft, heeft toen 
(ik vreesde het wel) de overhand behaald. Drie maanden later, ~it is 
zoo, werd het Bijblad met een reeks van adviezen verrijkt, ook met 
zeer belangrijke, doch waarop het publiek, helaas! nauwelijks acht 
gaf. Waarom nauwelijks? omdat de tijd der gespannen attentie sedert 
lang voorbij was, en OIndat de losbandige discussie niet op deze of 
gene motie en aldus op een veelbeduidenden volzin (ter onontwijkbare 
aanneming of verwerping aan ieder lid voorgelegd) geconcentreerd 
werd. Eene meer cordate houding der Tweede Kamer, na de eerste 
crisis, zou ons misschien voor de tweede hebben behoed. Eene volks
vertegenwoordiging miskent het schoonste gedeelte van haar gewich
tige roeping, wanneer zij, in kritieke tijdsgewrichten, de volksleiding 
aan de journalistiek, hoe voortreffelijk ook, overlaat; zich zelve aldus 
mede stelt onder haar voogdijschap, en geenerlei licht of teregtwijzing 
geeft aan het land." 

De aangehaalde plaatsen zijn wellicht vermoeiend door de veelheid, 
overtuigend zeker. Overtuigend voor de eereplaats, die GROEN VAN 
PRINSTERER inneemt in den strijd voor de deugdelijkheid van ons 
parlementair systeem. 
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111. 

C. De positivistische bronnentheorie en kritiek op haar. 
Positivistisch kunnen wij iedere rechtsbronnentheorie noemen, die 

het stellig (positieve) recht los van zijn materieelen zin poogt te vatten, 
een boven den subjectieven willekeur der rechtsvormers verheven, in 
dien zin zelve gegronde innerlijke wetmatigheid van de rechtsorde 
loochent en het positiviteitselement in het rechtsbegrip verabsoluteert. 
Een positivistische bronnentheorie opereert als zoodanig noodwendig 
met een bloot formeel begrip van rechtsbron. 

Het is licht aan te toonen, dat zulk een positivistische rechtsbronnen
theorie, consequent doorgedacht, zich zelve in innerlijke tegenspraak 
moet ontbinden. Immers zij heft het begrip des rechts op. Het begrip 
toch staat en valt met de wetmatige bepaaldheid van het object, 
waarvan men een begrip wil verkrijgen. Is echter de rechtsorde iden
tiek met den subjectieven willekeur der rechtsvormers, dan bezit zij 
geen innerlijke wetmatigheid en is geen rechtsbegrip mogelijk. Be
gripsmatige bepaaldheid van zuiveren subjectieven willekeur is een 
tegenspraak in zich zelve. 

Er bestaat in de tijdelijke werkelijkheid geen subjectieve willekeur 
zonder gebondenheid aan eene boven-subjectieve wetsorde. 

Het positivisme vindt bewust of onbewust zijn consequente kennis
theoretische basis in het empirisme, dat in zijn verwerping van een 
vóór alle subjectieve ervaring aanwezige objectieve wetmatigheid der 
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waargenomen verschijnselen, zich zelve in een scepticistisch subjecti
visme ontbindt. 

Wil het empirisme de klip van het volmaakt negatieve scepticisme 
vermijden, dan moet het op een "bepaald punt met het empiristische 
dogma breken. Dat kritieke punt is reeds in een der meest scherp
zinnige kennistheorieën "van empiristisch karakter, in die van DAVID 
HUME aan te toonen. Wanneer Hume de objectieve gelding van de 
(mechanische) causaliteitswet langs empiristischen weg poogt te be
strijden, dan loopt zijn betoog uit op een herleiding van die zgn. 
causaliteitswet tot subjectieve associaties van psychische voorstellings
functies. 

Dit betoog kan alleen dan hout snijden, wanneer men uitgaat van 
een psychische associatiewet, die zelve nimmer langs empiristishen 
weg valt aan te toonen. Aanvaardt men deze boven-subjectieve asso
ciatiewet niet, dan valt ook de clou van het geheele betoog, dat er 
immers op uit is de voorgewende causaliteitswet uit psychische asso
ciatie van voorstellingsfuncties te verklaren. 

Op soortgelijke wijze moet de positivistische bronnentheorie, wil ze 
niet tot een nihilistische rechtsbeschouwing leiden, op een kritiek punt 
met het positivistisch gronddogma breken en onvoorziens een boven 
den subjectieven willekeur der rechtsvormers verheven wetmatigheid 
in de rechtsorde aanvaarden. 

Het bedoelde kritieke punt ligt verschillend al naar gelang we met 
het naief-positivisme dan wel met het moderne zgn. kritisch positivisme 
te doen hebben. 

Wij willen deze beide richtingen een oogenblik nader afzonderlijk 
beschouwen. " 

a. De naief-positivistische theorie in monistische en dualistische 
gedaante. 

N aief positivistisch kunnen wij die positivistische rechtsbeschoû"wing 
en dientengevolge ook die bronnentheorie noemen, voor welke het 
positieve recht als zoodanig nog niet tot probleem geworden is. 

Ze is ontstaan uit een samenstel van factoren, die geleidelijk tot 
een ontzenuwing van de leer der historische school hebben gevoerd en 
de stelling dezer school, waarmede zij het pleit tegen de natuurrechts
theorie opnam, n.1. dat er geen ander recht is dan positief recht, in 
positivistischen zin omduidde. 
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De overgang van de historische tot de positivistische bronnentheorie 
was voltrokken, toen de historisch-idealistische grondslag der histo
rische school: de leer van een aanvankelijk onbewuste organisch
historische ontwikkeling van het recht uit den boven-individueelen 
volksgeest was losgelaten, zonder dat aanvankelijk een nieuwe rechts
wijsgeerige theorie over den oorsprong van het positieve recht ervoor 
werd in de plaats gesteld. Het bedoelde gronddogma der historische 
school had reeds van meetaf scherpe bestrijding gevonden zoowel van de 
zijde der Kantiaansche als van de zijde der Hegeliaansche philosophie. 

De eerste richting werd in de rechtstheorie onder de bestrij ders 
van VON SAVIGNY vooral vertegenwoordigd door THIBAUT, de tweede 
richting. door GANS. Beide richtingen keerden zich tegen de irrationa
listische en in staatkundigen zin quietistische theorie i. z. den oorsprong 
van het stellig recht uit een aanvankelijk onbewust werkenden volks
geest. THIBAUT had in zijn strijd tegen Von Savigny een onmiddellijk 
politiek doel voor oogen: de codificatie van het gemeen-Duitsche 
privaatrecht. De verschijning van zijn bekend geschrift, Ueber die 
Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland 
waartegen Von Savigny in 1814 zijn Vom Beruf unserer Zeil für 
Gesetzgebung und Rechtswissenschaft richtte, vond haar aanleiding 
in een vlugschrift van A. W. REHBERG getiteld Uber den Code Na
poléon und dessen Einführung in Deutschland (1813). Rehberg had 
zich hierin op hartstochtelijke wijze verzet tegen een algemeene in
voering van de Code Napoleon in Duitschland, eischte afschaffing van 
de Fransche codificatie, waar ze reeds was ingevoerd en overal her
stel van den ouden toestand. 

Daartegenover stelde Thibaut de noodzakelijkheid, om aan de ver
splintering van het toenmalig Duitsche privaatrecht een einde te maken 
door de opstelling van algemeen Duitsche wetboeken, waarin het 
burgerlijk-, straf- en privaatrecht zou worden gecodificeerd. Bij de 
opstelling van dit program vond hij Von Savigny op zijn weg,. die . 
aan de wetgeving in het proces der rechtsvorming slechts een be
scheiden plaats toekende en zich tegen de codificatie als zoodanig 
richtte, als zijnde overbodig in een tijd, waarin de juristen inderdaad de 
historische ontwikkeling der positieve rechtsstof beheerschen of wel 
uiterst schadelijk in een tijd, als den toenmaligen, waarin zulks niet 
het geval was. 

Thibaut, die van de rationeele rechtsvorming langs den weg der 
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wetgeving alles verwachtte, stond inderdaad lijnrecht. tegenover de 
organische ontwikkelingstheorie der historische school. Zulks blijkt uit 
niets zoo duidelijk als uit zijn beschouwing van de rechtsgeschiedenis 
als leervak. Voor hem is de rechtsgeschiedenis hoogstens object van een 
paedagogische hulpwetenschap van het recht, niet een immanente ont
wikkelingsfactor van het positieve recht zelve. Voor de propaedeuse 
tot de beoefening van het positieve recht kon volgens hem evengoed 
een cursus in het Perzisch of Indisch recht als in het Romeinsch of 
Germaansch recht dienst doen. Zijn geheele belangstelling is gericht 
op de practische rechtsbehoeften van zijn tijd en daarin toont hij zich 
een voorlooper van RUDoLPH VON JHERINO in zijn latere periode. Hij 
ziet niet het noodwendig substraatsverband tusschen de historische 
ontwikkeling en het stellig recht. 

In zijn strijd tegen de irrationeele organologische ontwikkelings
theorie der historische school vond hij den Berlijnsehen hoogleeraar 
GANS aan zijn zijde 1), die georiënteerd aan HEoELs rationalistische 
dialectiek, reeds daardoor tegen VON SAVIGNY'S leer van den oor
sprong van het stellig recht gekant moest zijn. HEOEL toch had tegen
over Schelling's leer der onbewuste zelf-ontplooiing van het absolute, 
de dialectische zelf-ontwikkeling der rede gesteld en hij had Von 
Savigny's pleidooi tegen de rationeele codificatiegedachte gebrand
merkt als "einen der gröszten Schimpfe, der einer Nation oder jenem 
Stande (dem juristischen) angetan werden könnte" 2). 

In den gemeenzamen strijd tegen de historische school delfden de 
beide phiIosophisch georiënteerde juristen Thibaut en Gans het onder
spit. De codificatiegedachte had voorshands geen uitzicht op verwezen
lijking. 

In 1839 stierf Gans, in 1840 Thibaut. 
Doch na hun dood werd de historische rechtsbronnentheorie in een 

gevaarlijke crisis verwikkeld door het ontbranden van den reeds be
sproken strijd tusschen Romanisten en Germanisten. 

Weliswaar bleef, gelijk wij zagen, de Germanistische richting in 
haar groote leiders BESELER en GIERKE aan den historisch-idealistischen 
grondslag der school getrouw, maar anderzij ds begonnen zich reeds 
op scherpe wijze positivistische tendenzen in haar rechtsbronnentheorie 
baan te breken, gelijk wij hierboven aan BESELER'S en GIERKE'S theorie 
1.Z. wettenrecht, gewoonte- en juristenrecht uitvoerig hebben aangetoond. 

De grondstelling der historische rechtsbronnentheorie: de opvatting 
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van den nationalen volksgeest als eenige materieele rechtsbron was 

ondermijnd. De codificatiegedachte, die na het ineenzinken der ratio

nalistische natuurrechtstheorie, de krachtigste motor voor de positivis

tische rechtstheorie zou worden, werd door de Germanisten opnieuw 
naar voren gebracht. In 1854 voorspelde WINDSCHEID, dat de tijd 

Georg Beseler zou volgen. 
Voeg daarbij de lange reeks geschriften over de methode en taak 

der rechtswetenschap, welke sinds het revolutiejaar 1848 in steeds 

scherpere mate tegen de historische school positie kozen 3) en last 
not least den afval van RUDOLPH VON JHERING van de historische 

school, en ge hebt een duidelijk beeld van den overgang van de histo

rische tot de positivistische theorie. Met name de ontwikkelingsgang 

van Von Jhering vraagt in dit verband onze aandacht. 
Terwijl deze in zijn vroegste periode (1842-1852) nog geheel in 

de romantisch-organische theorie der historische school bevangen 

was, welker oorspronkelijken gedachtengang hij tegen haar epigo~en 
krachtig verdedigt in dé groote verhandeling uit het jaar 1844: Die 
historische Schule der Juristen (anoniem verschenen in de "Literarische 
Zeitung" 4), begon hij reeds in zijn tweede periode, aanvangend met 

de verschijning van den eersten band van zijn Oeist des römischen 
Rechtes (1852) principieel zich van de romantiek af te wenden. In 
dien eersten band van zijn beroemd werk, waarin hij het program der 

historische school: het verstaan van een rechtssysteem uit den volks
geest wilde verwezenlijken ten aanzien van de ontwikkeling van het 

Romeinsche recht, bestreed hij Von Savigny's poging, de receptie van 
dit recht in de Germaansche landen als product van den nationalen 

volksgeest te duiden en wees hij op de groeiende beteekenis van het 
internationale recht. 

In de "Inleiding" vinden wij de stoute uitspraak: "Die welt
historische Bedeutung und Mission Roms in ein Wort zusammenge

faszt ist die Ueberwindung des Nationalitätsprinzips durch den ge

danken der Universalität" 5), in welke uitspraak VON JHERING zich 

bewust tegen den romantischen trek in de historische bronnentheorie 

keert. De historische school, die zich zoo uitnemend verdienstelijk heeft 

gemaakt door het historisch onderzoek van het Romeinsche recht, heeft 

de receptie niet wetenschappelijk kunnen verstaan en rechtvaardigen: 

"durch das Tor der Nationalität kommt das römische Recht nie in 

unsere Wissen schaft hinein" 6). 

A. St. 3-m. IV 21 
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Von jhering zelf grondt de receptie op de algemeene kuItuurwet 
van de gemeenschap der volkeren. Dezelfde wet, die voor de stoffe

lijke wereld geldt, bestaat ook voor de geestelijke: "Leben ist Auf
nahme von auszen und innerliche Aneignung; Rezeption und Assimi
Iation sind die beiden Fundamentalfunktionen, auf deren Dasein und 
Gleichgewicht das Bestehen und die Gesundheit jedes Iebenden Orga

nis mus ruht. Die Aufnahme von Auszen verwehren und den Organismus 
zur Entwicklung "von innen heraus" verurteiIen heiszt ihn toten -
die Entwicklung von innen heraus beginnt erst bei der Leiche". 7) 

Eerst door zijn universaliteit is het Romeinsche recht een kuItuur
element der moderne wereld geworden. 

Von jhering verwerpt geenszins de opvatting, dat de eerste ont
wikkeling van het positieve recht uit den nationalen volksgeest voort
komt Integendeel juist op dit punt tracht hij het program der his
torische school te volvoeren: het positieve recht in zijn aanvankelijke 
ontwikkeling uit den nationalen volksgeest te verstaan. Hij wijdt zelfs 
een geheel hoofdstuk in het eerste boek aan het wezen van den Ro
meinschen volksgeest, een hoofdstuk, dat hij met verontschuldiging 
voor zijn dilettantisme op dit gebied, als een schets van geschied
phiIosophie aandient en waarin hij de constitueerende kenmerken van 
dezen volksgeest tracht te ontdekken, terwijl VON SAVIGNY C. s. zulks 
nimmer beproefd hadden. Doch daarbij blijkt tevens, dat Von jhering 
principieel gebroken heeft met de irrationalistische opvatting van het 
aanvankelijk onbewust ontstaan van het recht uit den moederschoot 
van dien volksgeest. 

Bij de objectiveering van den Romeinschen volksgeest, wiens essen
tieel karakter Von jhering samenvat als "das System. des diszipli
nierten Egoismus" 8), heeft ook de reflexie, de bewuste berekening 
haar aandeel. "Den Römern was es Bedürfnis, die Dinge selbsttätig 
zu gestalten, es widerstrebte ihnen, sie nach der Theorie der Natur
wüchsigkeit sich selbst zu überlassen" 9). En die reeds in den -eersten 

band van den "Geist" aanwezige tegenstand tegen de irrationalistische 
opvatting van den volksgeest voerde, gelijk Von jhering's leerling 
ADOLF MERKEL terecht opmerkt, ook vanzelf tot een andere ontwikke
lingsgedachte in de rechtsgeschiedenis 10). 

Had deze gedachte bij Von Savigny en zijn volgelingen een on
tegenzeggelijk conservatief karakter gedragen, bij Von jhering wordt 
zij progressief. Daarmede hangt weer samen zijn tegen de historische 



DE BRONNEN VAN HET STELLIG RECHT IN HET LICHT DER WETSIDEE 331 

school gerichte beschouwing over de verhouding van wettenrecht en 
gewoonterecht in de Romeinsche rechtsontwikkeling. Wat Von jhering 
in deze zijn tweede periode nog aan de historische school bond, was 

. veeleer PUCHTA'S "Begriffsjurisprudenz" in de poneering van de 
theoretische wetenschap als rechtsbron 11 ), dan de door hem reeds 
toen verworpen romantisch-irrationeele theorie van een "naturwüchsig" 
ontstaan van het positieve recht uit den volksgeest. 

In den derden band van zijn "Geist des römischen Rechtes" , ver
~chenen in 1858, heeft Von jhering Puchta's opvatting gefundeerd 
door een uitgebreide theorie over de rechtstechniek, waarin met name 
de natuurhistorische beschouwing van de juridische constructie het 
mikpunt van scherpe aanvallen van verschillende zijden werd, gelijk 
hij zelf in zijn lateren tijd deze beschouwing van de productiviteit 
der logische constructie met matelooze ironie heeft bespot in zijn 
Scherz und Ernst in der Jurisprudenz. 

Het krasse naturalisme en begrippenrealisme dezer natuurhistorische 
methode, waarin de rechtsbegrippen en rechtsinstituten als juridische 
lichamen met een eigen organisch leven worden beschouwd, waarin 
gezocht wordt een "anatomische" en "physiologische beschouwing van 
het rechts organisme" en van zijn "Aggregatzustände" in de begrip
pen 12) heeft inderdaad met de historische theorie van den orga
nischen samenhang van het positieve recht in zijn gemeenzame 
materieele rechtsbron "den volksgeest" weinig meer van doen, doch 
is in waarheid niet anders dan een natuurwetenschappelijke denatu
reering van de historische organismegedachte 13). 

Eerst door de natuurhistorische opvatting der rechtsbegrippen als 
levende lichamen acht VON jHERING de opvatting van de theoretische 
wetenschap als rechtsbron te fundeer.en: "Haben wir einmal die Vor
stellung der Rechtskörper adoptirt, die Idee des individuellen Seins 
und Lebens auf den gegebenen positiven Stoff angewandt, so müssen 
wir dieser Idee auch da treu bleiben, wo der positive Stoff uns im 
Stich läszt, d. h. das Fehlende in irgend einer Weise ergänzen. Das 
Material aber zu dieser Ergänzung gewährt uns theils der einzelne 
Körper selbst, seine Natur und innere Dialektik, theils die allgemeine 
Theorie der j uristischen Körper" 14). 

Intusschen had Von jhering reeds in zijn inleidingsartikel tot de 
door hem in samenwerking met GERBER uitgegeven Jahrbücher für 
die Dogmatik (verschenen in 1857) bij de onderscheiding van de 
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receptieve en productieve werkzaamheid der rechtswetenschap het 
parool gegeven: "door het Romeinsche Recht boven het Romeinsche 
recht uit!" 15) en daarmede blijk gegeven van een vooruitstrevende 
opvatting der rechtsontwikkeling, welke wij bij PUCHTA voor wien 
het Romeinsche recht langzamerhand de "ratio scripta" geworden was, 
te vergeefs zoeken. 

De natuurhistorische methode, in dienst gesteld van dit vooruit
strevend ideaal typeert Von jhering's tweede periode, waarin de afval 
van de grondgedachten der historische school zich reeds scherper be-. 
gint te openbaren 16). 

Men heeft den gedachtegang, welke aan deze methode ten grondslag 
ligt, terecht in verband gebracht met het geschrift van j. H. VON 

KIRCHMANN: Ueber die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissen
schaft, oorspronkelijk een voordracht in het jaar 1847, dus vlak voor 
het uitbreken van den revolutiestorm, in de "juristische Gesellschaft" 
te Berlijn gehouden en die door LANDSBERG niet onaardig de grafrede 
der historische school genoemd wordt 17). 

Dit geschrift, geheel beheerscht door het naturalistisch wetenschaps
ideaal der humanistische levens- en wereldbeschouwing beteekende 
primair een aanval op de opvatting der historische school in zake de 
taak der rechtswetenschap, doch is in' wezen een "ad absurdum" 
voeren van de positivistische richting in de rechtswetenschap, welke 
hier ten onrechte met de historische richting wordt vereenzelvigd. De 
veel geciteerde woorden "Drei berichtigende Worte des Gesetzgebers 
und Bibliotheken werden Makulatur" bedoelden niet anders dan aan 
een wetenschap, welke geen ander object kiest dan de producten eener 
steeds wisselende wetgeving, gebrek aan een objectieve wetmatigheid 
te verwijten. Doordat zulk een wetenschap het "toevallige" tot voor
werp van onderzoek kiest, wordt zij zelve tot toevalligheid: "Die 
Gegenwart ist allein berechtigt; die Vergangenheit is tot, sie !Jat nur 
Wert, wenn sie das Mittel ist, die Gegenwart zu verstehen und zu 
beherrschen". De rechtswetenschap echter komt tot een waarlijke be
heersching van de rechtsstof altijd eerst dan, wanneer die stof dood 
is. Daarom stelt zij zich gaarne vijandig tegenover de rechtsontwikke
ling. "ja, diese, aus der Eigentümlichkeit ihres Gegenstandes für die 
Wissenschaft hervorgehende Gefahr hat die Wissenschaft schon öfter 
verleitet, über das vergangene Recht das der Gegenwart völlig zu 
vergessen, stolz das gegenwärtige Recht dem verachteten Handwerke 
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des Praktikers zu überlassen ... Die geschichtliche Schule liefert hier
für der Belege genugj kaumdasz die Koryphäen derselben einen 
mittleren Weg haben einhalten können". 

Von Kirchmann kent slechts één soort ware wetenschap, n.l. de 
natuurwetenschap, die "eeuwige", onver.anderlijke wetten opspoort, 
daardoor de natuur door het denken leert beheerschen en zoo practisch 
de menschheid tot hooger kultuurtrap voert 18). In mijn Beteekenis 
der Wetsidee voor Rechtswetenschap en Rechtsphilosophie en mijn 
studiereeks In den strijd om een Christelijke staatkunde heb ik de 
wetsidee, welke achter dit humanistisch wetenschapsideaal verscholen 
ligt, uitvoerig ontleed. 

Het is de natuurwetenschappelijke pool in deze wetsidee, welke in Von 
Kirchmann's geschrift overheerscht, terwijl in de romantiek veeleer het 
humanistisch vrijheidsideaal of persoonlijkheidsideaal overweegt. 

Zoo wordt ook gesproken van een "natuurlijk" recht, levend in het 
volksbewustzijn, dat de rechtswetenschap, die aan de toevallige 
luimen van den wetgever gebonden is, niet kan vatten en wordt aan 
de rechtswetenschap met name haar inproducfiviteit verweten: "Was 
hat die Rechtswissenschaft für Werkzeuge erfunden, für Einrichtungen 
geschaffen, urn ihren Oegenstand, das Recht, den Menschen zugäng
licher zu machen, die Last, den Schmerz der Entwicklung ihnen zu 
mildern? Alle anderen Wissen schaf ten haben hierin der Menschheit 
die glänzendste Dienste geleistetj ihre Schöpfungen grenzen an das 
Wunderbare. Die Naturwissenschaften und Mathematik stehen oben
an ... Was sind dagegen die Leistungen der Rechtswissenschaft ? Ich 
suche eifrig nach allen Richtungen, und was ich finde, sind Formulare 
zu Rechtsgeschäften und Prozeshandlungenj eine Menge von Verwar
nungen, Belehrungen, Formeln und Klauseln ... j endlich Oebäude 
des gemeinen Prozesses voll Oründlichkeit, kurz alles, nur nicht den 
Weg, bei seinem Leben zu seinem Rechte zu kommen ... Dagegen sucht 
man vergeblich, nach einer Leistung der Wissenschaft an den Orten, wo 
es wahrhaft Not tut, bei der Fortbildung des Rechts im allgemeinen". 

Een naturalistisch utilitarisme spreekt uit deze rede en Von Jhering's 
"natuurhistorische methode", hoezeer in zijn tweede periode nog 
dienstbaar aan de logos-overschatting van Puchta's "Begriffsjuris
prudenz", is toch reeds in verband met de nieuwe ontwikkelingsgedachte 
der biologie als een optimistisch antwoord op VON KIRSCHMANN'S scep
tische kritiek op de waarde der rechtswetenschap te verstaan. En het 
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verdient ongetwijfeld de aandacht, dat Von jhering's vriend en leerling 
ADOLF MERKEL in Von jhering's productieve rechtswetenschap reeds 
als nauwe aanraking met de positivistische rechtsphilosophie consta
teert 19). Met dit al is Von jhering in zij n tweede periode nog in 
dezen zin tot de historische school te rekenen, dat hij de historische 
ontwikkeling, zij 't al niet langer in den romantisch-irrationalistischen 
zin, als een immanente wetmatigheid van het stellig recht beschouwt 
en de moderne ontwikkeling des rechts nog van een dogmatiek in 
den zin der "Begriffsjurisprudenz" verwacht. De radicale breuke met 
de historische school en Puchta's "Begriffsjurisprudenz" volgt eerst 
in de derde periode van Von jhering's wetenschappelijken arbeid. 
Deze derde periode, die ongeveer in 't jaar 1859 in Von Jhering's 
ontwikkeling tot doorbraak is gekomen, is gekarakteriseerd door een 
volledige afkeering van de "Begriffsjurisprudenz", door een natura
listische opvatting van de rechtsontwikkeling in nauwe aansluiting bij 
DARWIN'S evolutie-theorie, gepaard met een scherpe bestrijding 21) 
van de eenzijdig organologische ontwikkelings-theorie der historische 
school en een sociaal utilarisme, dat zijn bekende uitdrukking heeft 
gevonden in het motto van Von jhering's tweede hoofdwerk: "Der 
Zweck ist der Schöpfer des ganzen Rechts" 21). 

Von jhering zelf geeft in de voorrede bij de eerste druk van zijn 
Der Zweck im Recht, waarvan de eerste band in het jaar 1877 ver
scheen, van de verandering in zijn opvattingen deze verklaring, dat 
hij bij de behandeling van de theorie der subjectieve rechten in den 
4en band van zijn Geist (waarvan de eerste druk in 1865 verscheen) 
op het belangenelement in het recht gestuit was. Aan den volgenden 
(nimmer verschenen) band was de uitwerking en rechtvaardiging van 
dit gezichtspunt voorbehouden. Maar bij die uitwerking drong hij 
verder door tot het doel van het recht, zoowel in subjectieven als 
objectieven zin. "Nachdem diese Frage mir einmal entgegen getreten 
war, war ich nicht mehr imstande, ihr auszuweichen, überall fauchte 
sie in dieser oder jener Gestallt wieder auf, es war die Sphinx, welche 
mir den Weg vertrat, und dezen Rätsel ich lösen muszte, wenn ich 
meinen wissenschaftlichen Frieden wiedergewinnen wollte". 

De waarheid is, dat Von Jhering's omkeer in zijn derde periode, 
, gelijk uit het 4e hoofdstuk van zijn Scherz und Ernst en uit zijn brief

wisseling blijkt, veeleer te danken was aan het voortdurend verkeer 
met de rechtspractijk 22). 
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De nieuwe richting, welke het eerst in 1861 haar neerslag vond in 
de beide eerste "brieven van een onbekende over de tegenwoordige 
rechtswetenschap" (later weder afgedrukt in "Scherz und Ernst"), 
openbaart zich ook in den in 1865 verschenen 4en en laatsten band van 
den Geist des römischen Rechts. 

Het gewichtigste gedeelte van dezen band, begint met § 58, waar
mede een overgang wordt gemaakt van de schildering van het objec
tieve rechtssysteem tot de theorie der subjectieve rechten. Nadruk wordt 
(in § 59) gelegd op het historisch wisselend karakter der rechts
begrippen en hun teleologisch karakter en dan volgt een uiteenzetting 
van het aandeel "der juristischen Logik am Recht", waarin een ver
nietigend oordeel wordt geveld over de methoden der "Bègriffs
jurisprudenz". "Es ist das Blendwerk der juristischen Dialektik, weIche 
dem Positiven den Nimbus des LOGISCHEN zu geben versteht, weIche 
indem sie das Vorhandene vor unserem U rteil als vernünftig zu recht
fertigen sucht, dabei nicht DEN Weg einschläge, dasz sie die HISTO
RISCHE, PRAKTISCHE oder ETHISCHE Berechtigung ader Notwendigkeit 
desselben nachweist, sondern den, dasz sie mit Hilfe von Gesichts
punkten, die erst für diesen Zweck erfunden sind, die LOGISCHE Not
wendigkeit desselben darzutun" ... 

"Geblendet durch den Glanz des Logischen, der das römische Recht 
bedeckt und jedem, der sich ihm naht, zuerst in die Augen fällt, wird 
das Wahrnehmungsvermögen des Augen, wenn nicht die frische Luft 
des Lebens es wieder kräftigt, nur zu leicht für alles andere ab ge
stumpft; statt der wirklichen Welt, in der die realen Mächte des Lebens 
regieren, erblickt es ausschIieszIich nur noch die Fata Morgana einer 
Welt, in welcher der abstrakte Gedanke das Szepter führt. Da schwingt 
sich denn der Begriff zur Rolle des Demiurgen auf: Er hat die Welt 
des Rechts gemacht, er regiert sie. An die Stelle der realen Kräfte, 
weIche im Schosze des R~chts walten setzt sich die Dialektik des Be
griffes; was JENE geschaffen und hervorgebracht, gibt sie für IHR Werk 
aus, indem sie, je nachdem es positiver oder negativer Art ist, das 
eine als logisch NOTWENDIG das andere als logisch UNMÖGLICH dedu
ziert. Die Stellvertretung und die Uebertragung bei Obligationen ist 
ausgeschlossen, weil der Begriff der Obligation sie nicht verstattet, 
der Erblasser kann nicht zum Teil aus dem Testament, zum Teil nach 
Intestaterbrecht beerbt werden, weil die testamentarische und Intestat
erbfolge logisch inkompatible Begriffe sind ... 23). 
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Deze aanval van Von jhering op de "Begriffsjurisprudenz", gelijk 
zij door Puchta's invloed een tijdlang de rechtswetenschap beheerscht 
had, heeft gevoerd tot een definitieve schrapping van de theoretische 
wetenschap onder de rechtsbronnen en de vervanging der Begriffs
jurisprudenz" door de zgn. "Interessenjurisprudenz", gelijk zijn sociaal
utilaristische rechtsbeschouwing de definitieve opruiming beteekende 
met het gronddogma der historische school: de poneering van den 
nationalen volksgeest als "naturwüchsig" organisme qua eenige materi
eele rechtsbron van het stellig recht. 

Wat VON jHERINO voor de theorie der historische school in de 
plaats stelde, was rechtswijsgeerig te weinig doordacht, om een be
hoorlijk fundament voor een nieuwe rechtsbronnentheorie te leveren. 
En zoo heeft Von Jhering's machtige invloed de opkomst van dat 
naieve "empiristisch" positivisme in de hand gewerkt, dat men de 
"euthanasie der rechtsbronnentheorie" kan noemen, ook al zijn bij Von 
Jhering zelve te veel ernstige wijsgeerige motieven werkzaam, dan dat 
men hem zonder meer tot de naieve positivisten zou mogen rekenen. 

Wij willen dezen ontwikkelingsgang nog kort aanduiden aan de 
hand van enkele hoofdgedachten van VON jHERINO'S werk: Der Zweck 
im Recht. 

De grondslag van geheel dit werk is de onderscheiding van tweeër
lei causaliteitswet, welke alle gebeuren bepaalt, t. w. de mechanische 
en de psychologische. Beide zijn volgens Von jhering een toepassing 
van de logische denkwet van den toereikenden grond, volgens welke 
iedere verandering eel) toereikende oorzaak vereischt. Op de zinnelijke 
natuur toegespitst levert dit principe de mechanische causaliteitswet : 
geen (stoffelijke) werking zonder (stoffelijke) oorzaak. Op den wil 
toegespitst de psychologische causaliteitswet of de doelmatigheidswet: 
geen handeling zonder doel. Bij de mechanische oorzaak is de door 
haar in beweging gezette stof passief, lijdend; bij de doeloorzaak 
daarentegen is het handelend wezen actief werkzaam. De mechanische 
oorzaak behoort tot het verleden, het doel tot de toekomst. Waar het 
leven in de natuur zich tot zielsactiviteit ontwikkelt, begint ook de 
zelfbepaling en zelfhandhaving van het levende wezen in den wil en 
de doelstelling. Reeds bij het dierlijk leven is een zich doeleinden 
stellende wil aan te wijzen: geen wil zonder doelstelling! De wil is het 
vermogen der eigen causaliteit tegenover de buitenwereld, waarin tegelijk 
de vrijheid van den wil tegenover die buitenwereld ligt opgesloten 24). 



DE BRONNEN VAN HET STELLIG RECHT IN HET LICHT DER WETSIDEE 337 

Het is van belang er op te wijzen, dat deze geheele tegenover

elkander stelling van mechanische causaliteit en teleologische causali
teit in den grond der zaak van naturalistischen huize is, en met den 

idealistischen gedachtengang der na-kantiaansche philosophie niets 
meer van doen heeft. Von jhering's doelmatigheidsbegrip is van bio
logischen oorsprong en duidelijk georiënteerd aan DARWIN'S evolutie

hypothese : "Mag die Materie dem einen (scl. dem Kausalitätsgesetze) 
gehorehen, der Wille dem andern (scl. dem Zweckgesetze), beide voll

führen jedes in seiner Weise und Sphäre nur die Werke, die ihnen von 
Anfang an durch den Zweck aufgetragen sindi mit derselben Not
wendigkeit mit der sich nach der Darwinschen Theorie die eine Tierart 
aus der andern entwickelt, erzeugt sich aus dem einen Rechtszweek 
der andere, und wenn tausendmal die Welt so erschaffen würde, wie 

sie es einmal ward, nach Milliarden jahren müszte die Welt des Rechts 
stets dieselbe Gestalt an sich tragen, denn der Zweck hat für die 
Schöpfungen des Willens im Recht dieselbe unwiderstehliche Gewalt 
wie die U rsache für die Gestaltung der Materie .... Das Recht kennt 
ebensowenig Sprünge wie die Natur, erst musz das Vorhergehende 
da sein, bevor das Höhere nachfolgen kann. Wenn· es aber einmal 
da ist, iso ist das Höhere unvermeidlich - jeder vorhergehende Zweck 

erzeugt den folgenden - und aus der Summe alles einzelnen ergibt 
sich später durch bewuszte oder unbewuszte Abstraktion das Allge
meine: die Rechtsideen, die Rechtsanschauung, das Rechtsgefühl" 25). 

Ook het recht is zoowel naar zijn subjectieve als naar zijn wetszijde 
een schepping der doelmatigheid. De vraag is slechts welke doeleinden 
de rechtsorde scheppen en welke het subject dezer doeleinden is. 

De geheele vraagstelIing voert, gelijk men gemakkelijk inziet, reeds 
als zoodanig boven de grenzen van het natief-positivisme uit. Het 

stelIig recht wordt hier naar zijn rèëelen oorsprong tot probleem ge
maakt. Men zou kunnen zeggen, dat hier het probleem van de 
materieele ontstaansbronnen (in causaal-teleologischen zin) van het 
positieve recht wordt opgeworpen, gelijk zulks later meer methodisch 
in de rechtssociologie van EUGEN EHRLICH zou geschieden. 

Wij zullen intusschen zien, hoe deze naturalistische sociologie Von 
jhering slechts dient tot fundeering van een positivistisch en dies ter 

laatste instantie formeel bedoeld begrip van rechtsbron, blijkend in 
zijn uitspraak, dat de staat als monopolistisch dwanginstituut "de 
eenige bron des rechts" is 26). 
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Het kritieke punt van het positivisme, de noodwendige breuk met 

zijn eigen grondstelling, waarop wij reeds vroeger wezen, is bij Von 

Jhering niet, gelijk bij het eigenlijk naieve positivisme verborgen, maar 

openlijk en bewust op den voorgrond gesteld. 

De naturalistische sociologie dient bij Von Jhering in waarheid, om 
in positivistischen lijn den materieelen zin des re,chts te elimineeren. 

Er zijn volgens hem vier doel-oorzaken of motieven voor het sociale 
handelen. Twee daarvan hebben het egoïsme, de uitsluitende wils

richting op het eigenbelang tot motief, het zijn loon en dwang; zonder 

deze is geen samenleving denkbaar; zonder loon geen verkeer, zonder 

dwang geen recht en staat. 
De beide andere motieven zijn niet op het individueele eigenbelang 

gericht, doch op de objectieve levensvoorwaarden der samenleving 
als zoodanig; zij zijn het plichtsgevoel en de liefde 27), die echter op 

haar beurt slechts een hoogere vorm van egoïsme, n.l. van het egoïsme 

der maatschappij zijn. Het recht is in zijn ontwikkeling slechts te 
verstaan als de in het welbegrepen eigenbelang van de macht beperkte 

wet van den sterkste, die ook in de dierenwereld geldt. Terwijl in de 

dierenwereld de sterkste ten koste van de zwakkeren leeft en de laatste 

bij conflict van belangen vernietigt, leerde de historische ervaring aan 

de menschheid het inzicht, de zwakkere vijanden niet slechts on

schadelijk, maar ook dienstbaar te maken aan het belang van den 

sterkere. De eerste schrede op dezen weg was de slavernij; de volgende 
schrede was de beëindiging van den strijd met een vredesverdrag. 
dat de verhouding der beide partijen regelt en de zwakkeren als vrijen 
laat bestaan: "Wir haben damit den Weg angegeben, auf dem die 

Gewalt ohne Zuhilfenahme ei nes andern Motivs als ihres eignen In
teresses zum Recht gelangt. Die Form, in der das Recht hier in die 

I 

Erscheinung tritt, ist, wie bereits bemerkt, der FRIEDE: die Beilegung 

des Kampfes durch Herstellung eines modus vivendi, den beige Teile 

als für sich verbindlich anerkennen. Die Gewalt setzt sieh damit ein 

Masz, das sie beachten, sie erkennt eine Norm an, der sie sich unter
ordnen will, und diese von ihr selbst genehmigte Norm ist das 
Recht." 28) 

Niet aan de ethische overtuiging zijner verhevenheid en majesteit 

dankt het recht de plaats, die het in de moderne wereld inneemt, deze 
laatste is veeleer het eindresultaat van een langdurig ontwikkelings

proces. Het begin is het naakte egoïsme, dat eerst in den loop der 
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tijden voor de zedelijke idee en de zedelijke gezindheid plaats maakt. 
Zoo is het recht dus de "Politik der Oewalt". 

Het recht als norm voor de macht behoeft den staat als de mono
polistische organisatie van den socialen dwang in mechanischen zin: 
"Der Staat ist wie der berufene so auch der einzige Innehaber der 
sozialen Zwangsgewalt - das Zwangsrecht bildet das absolute Mo
nopol des Staates" . De staat als hoogste machtsorganisatie is als 
zoodanig souverein. Alle andere macht binnen het staatsgebied, die 
der individuen of der velen is haar onderworpen, haar onderdaan. 

leder verband, dat de aanspraken tegen zijn medeleden langs den 
weg van mechanischen dwang wil geldend maken, is op medewerking 
van den staat aangewezen. "Dasz heiszt aber mit andern Worten: 
der Staat ist die einzige Quelle des Rechts, denn Normen, welche von 
demjenigen, der sie aufsteIIt, nicht erzwungen werden können, sind 
keine Rechtssätze. Es gibt daher kein von der Autoritä,t des Staates 
unabhängiges, sondern nur ein vom ihm abgeleitetes Vereinsrecht. 
Damit hat der Staat, wi'e der Begriff der höchsten GewaIt es mit sich 
bringt, den Prinzipat der sämtIichen Vereine auf sein Oebiete, und dies 
gilt auch für die Kirche" 29) 

Zoo komt Von jhering van zelf tot de definitie van het recht, waarbij 
hij zich aan de gangbare positivistische opvatting aansluit: 

"Recht ist der Inbegriff der in einem Staate geItenden Zwangs
normen" . Deze definitie is louter formeel bedoeld. Zij wordt eerst in 
het vervolg van het onderzoek door Von jhering gecompleteerd met 
het materieele doelelement. De volledige definitie luidt nu': 

"Recht ist der lnbegriff der mittels äuszeren Zwanges durch die 
Staatsgewalt gesicherten Lebensbedingungen der Gesellschaft im 
weitesten Sinne des Wortes" 30). 

Ondanks den logisch zeer bedenkelijken vorm dezer definitie, is het 
duidelijk, dat hier een zgn. genetische definitie wordt gegeven, het 
recht naar zijn inhoud wordt gedefinieerd met behulp van zijn mafe
rieele onfsfaansbronnen, gelijk het naturalisme van Von Jhering, die 
als doeloorzaken ziet, terwijl dan die materieele ontstaansbr.onnen 
tegelijk als ideëele geldigheidsbron of beoordeelingsmaatstaf van het 
positieve recht naar zijn gerechtigheidsgehaIte dienen. 

Zulks blijkt nog duidelijker, wanneer Von jhering in den tweeden 
band van Der Zweck im Recht zijn opvatting van de levensvoorwaarden 
der maatschappij als bron niet slechts van het recht, maar ook van de 
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zeden en de moraal 31), stelt tegenover de opvatting van de historische 

school, volgens welke de volksgeest de eenige materieele rechts
bron is 32). 

Daar intusschen die materieele ontstaansbronnen dezelfde zijn voor 

recht, sociale zedenormen, en moraalnormen, zoo blijkt het recht als 
zoodanig bij Von jhering een louter formeel begrip, dat opnieuw met 

behulp van zijn bron, maar ditmaal met behulp van de schijnbaar for
meele ontstaans- en geldingsbron, t. w. den machtswil van den staat 

wordt gedefinieerd. 
Zoo wordt de staat als machtsorganisatie inderdaad de eenige bron 

des rechts. 
Zulks heeft voor de ontwikkeling der rechtsbronnen theorie in positi

vistischen zin inderdaad de grootste consequenties. Zuiver juridisch 

beschouwd, is alle positief recht nu staatswil. 
Een streep. wordt gehaald door de ontdekking van de Germanis

tische richting in de historische school: de AUTONOMIE als niet tot 
den wil van den staatswetgever te herleiden RECHTSBRON 33) : 

"Das Recht der Selbstgesetzgebung (AUTONOMIE) für ihre eignen 
Angelegenheiten, welches tatsächlich manche andere Vereine auszer 
dem Staat ausgeübt haben, steht damit (scl. met de opvatting van den 

staat als eenige bron des rechts) nicht im Widerspruch, denn es hat 
seinen juristischen Grund in der ausdrücklichen Verleihung oder der 

stillschweigenden Duldung von Seiten des Staates, es besteht nicht 
aus eigner Kraft, sondern durch Ableitung von seiten des Staates. 

Dies gilt auch von der christlichen Kirche. Ob ihre eigene Auffassung 
eine andere ist, und ob der mittelalterliche Staat diesel be anerkannte, 
ob ein jahrtausend hindurch das jus canonicum als selbständige 
Rechtsquelle galt, kann für die heutige Wissenschaft, wenn sie sich 
überzeugt, dasz diese Auffassung mit dem Wesen des Staates und Rechts 
unvereinbar ist, ebensowenig maszgebend sein, als die Lehre der Kirche 
von der Bewegung der Sonne urn die Erde für die heutige Astronómie" 34). 

Nu wordt consequent ook het gewoonterecht op den staatswil 
teruggevoerd 35). 

En zoo vinden wij hier inderdaad de positivistische rechtsbronnen
theorie in consequenten zin belichaamd. Het juridisch begrip van 
rechtsbron is schijnbaar louter formeel geworden, doch is inderdaad 
materieel, wijl meta-juridisch gevat. Alle competentie tot rechtsvorming 
is in beginsel geconcentreerd in de staatsmacht. Het recht is als dwang-
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norm wil van den staat, en de staat als zoodanig is als machts

organisatie een buiten-rechtelijke grootheid. 
Intusschen schuilt in deze positivistische opvatting van het begrip 

rechtsbron een aperte antinomie. Immers, wanneer Von jhering het 
recht wil afgrenzen tegen "Sitte" en "Moral" , dan heeft hij geen ander 
kriterium dan den staats dwang. "Der jurist, der nicht allen festen 
Boden unter den Füszen verlieren will, darf in einem solchen Falie 
(scl. bij door den staat niet erkende normen) nicht von Recht sprechen, 
für ihn gibt es kein anderes Kriterium des Rechts als Anerkennung 
und Verwirklichung desselben durch die Staatsgewalt" ... "Der vom 
Staate in Vollzug gesetzte Zwang bildet das absolute Kriterium des 
Rechts, ein Rechtssatz oh ne Rechtszwang ist ein Widerspruch in sich 
selbst, ein Feuer, das nicht brennt, ein Licht, das nicht leuchtet" 36). 

Maar anderzijds wordt het recht als norm voor de uitoefening der 
staatsmacht duidelijk van den staat onderscheiden: 

"Die Gewalt kann zur Not ohne das Recht bestehen und hat tat
sächlich den Beweis dafür erbracht. Das Recht ohne die Gewalt ist 
ein leerer Nahme ohne alle Realität, denn erst die Gewalt, welche die 
Normen des Rechts verwirklicht, macht das Recht zu dem, was es 

ist und sein solI" 37). 
En op een andere plaats 38): "Die Organisation der sozialen 

Zwangsgewalt schlieszt zwei Seiten in sich: die Herstellung des 
äuszeren Mechanismus der Gewalt und die Aufstellung von Grund
sätzen, welche den Gebrauch derselben regeln. Die Form der Lösung 
der ersteren Aufgabe ist die STAATSGEWALT, die der zweiten das 
RECHT. Beide Begriffe stehen im Verhältnis gegenseitiger Bedingtheit: 
die Staatsgewalt hat das Recht, das Recht die Staatsgewalt nötig." 

Von jherings definitie ontbindt derhalve zich zelve in logische 
tegenspraak: R (recht) = S (staatsmacht) én R is non S. 

Weliswaar schijnt een oogenblik Von jhering aan het recht een 
ander kriterium dan den staatsdwang te geven, wanneer hij bij de be
handeling van het formeele normkarakter des rechts, drie ontwikke
lingstrappen van het staatsgebod onderscheidt, t. w. die van het "In
dividualgebot", die van de abstracte eenzijdig verbindende norm en 
die van de tweezijdig verbindende norm, en alleen in den laatsten 
vorm het recht "seine vollendete Gestalt" laat bereiken, doch deze 
uitspraak ziet klaarblijkelijk reeds niet meer op het rechtskarakter als 
zoodanig, doch veeleer op het gerechtigheidsgehalte van het positieve 
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recht. Von jhering erkent dit zelve, als hij van het onderscheid tusschen 
eenzijdig en tweezijdig (d. w. z. ook den wetgever) verplichtende 
gelding van de rechtsnorm spreekt "der für die vollständige Verwirk
Iichung der Rechtsidee (ik cursiveer!) in der Oesellschaft von äuszer
stem Belang ist." 39) 

En ook, wanneer Von jhering het alleen eenzijdig de onderdanen 
bindend despotisch recht bespreekt en daarbij wijst op de zelfs daarin 
voorhanden kiemen van orde en gelijkheid, dan zijn ook hier slechts 
gerechtigheidsmomenten, niet wezenlijke begripsmomenten van het 
positieve recht gemeend, gelijk blijkt uit de volgende passage: "Kann 
man in einem solchen Zustande bereits van einem RECHT sprechen? 
Insofern man darunter lediglich einen Inbegriff von Zwangsnormen 
versteht: ja! Insofern man den Maszstab dessen anlegt, was das Recht 
sein kann und sein soU: die gesicherte Ordnung der bürgerlichen Oe
sellschaft: Nein! Aber die Keime des Rechts in den letzteren Sinn 
sind doch selbst hier schon vorhanden. Ich meine damit selbstver
ständlich nicht die blosze Form desselben: die Norm, sondern das 
substantielIe des Rechts: die Zwecke, die dasselbe zu verwirklichen 
hat." 40) (Ik cursiveer!) 

Het positivisme eischt een formeel begrip van rechtsbron. Het naief 
genetisch positivisme, dat het positieve recht als wil van den staat om
schrijft, heeft echter inderdaad de grenzen van het positivisme over
schreden, in zooverre het nl. het positieve recht metajuridisch definieert 
en daarmede tegelijk een naturalistisch materieel begrip van rechts
bron invoert. 

In welke verhouding staat nu bij Van jhering het juridisch bedoeld 
begrip van rechtsnorm (de staatswil als formeele ontstaans- en gel
dingsbron van alle recht) tot het blijkbaar sociologisch bedoeld mate
rieel begrip van rechtsbron (de levensvoorwaarden der maatschappij 
als materieele ontstaansbrol1) ? 

Met een aan Kant herinnerende, maar inderdaad niet kritiséh-idea
Iistisch gevatte onderscheiding, rekent Von jhering het begrip state
lijke dwangnorm tot den vorm, het begrip levensvoorwaarden der maat
schappij tot den materieelen inhoud van het stellig recht, waarbij die 
inhoud zich weder zou dekken met het doel en daarmede tegelijk 
in Von jherings lijn met de materieele ontstaansbron van het stellig 
recht 41) die gelijk we zagen bij hem tenslotte ook de rol van ideëele 
geldigheidsbron speelt! 
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Zoo wordt - en zulks getuigt inderdaad van Von Jherings wijs
geerigen aanleg, die zich overigens bij hem niet boven het peil van 
dilettantisme ontwikkeld heeft - hier het rechtsbronnen probleem op 
methodische wijze in verband gebracht met het rechtsbegrip. 

Onderscheiden wordt een formeel juridisch begrip van rechtsbron 
en een materieel sociologisch begrip van rechtsbron en bovendien wordt 
gezocht naar een systematische verbinding tusschen beide, die reeds 
in het rechtsbegrip tot uitdrukking is gebracht in het verband van 

vorm en inhoud. 
Intusschen vonden wij reeds, dat het zgn. formeel juridisch begrip 

bij Von Jhering' inderdaad in 't geheel niet formeel, doch veeleer zelve 
reeds materieel (zij 't al subjectief) en buitenrechtelijk is gevat, in
zooverre n.l. de machtswil van den staat als geldingsbron van alle 
positieve recht wordt geponeerd. Daarin ligt volstrekt niet meer een 
naief-positivistische aanvaarding van in de ervaring gegeven rechts
bronnen, doch veeleer een politieke theorie, de staatsabsolutistische. 
Door den staatswil tot hoogste geldingsbron van alle stellig recht te 
poneeren, overschrijdt het naieve positivisme aan alle zijden de grenzen 
van het (juridisch) positivisme. 

Het pos i t i v i s mei s "e x 0 ri gin e" 0 n bek w a a mom het 
probleem van de gel,dingsbron van het recht te stellen. 

Het zou - wilde het inderdaad zijn grenzen eerbiedigen - alleen 
een onderzoek naar de formeel-juridische ontstaansbronnen van het 
recht (de subjectieve positiveeringsvormen) mogen instellen. Zoodra 
het immers de vraag naar de onderlinge geldings-verhouding tusschen 
die' formeele ontstaansbronnen opwerpt, komt het op het gebied van 
de kosmische structuur van den rechtskring als zoodanig. 

De valstrik van alle naief-positivistische bronnentheorie (en van 
theorie kunnen wij slechts spreken, inzooverre zij de systematische 
geldingsverhouding tusschen de verschillende rechtsbronnen constru
eert, niet natuurlijk in zoover ze volstaat met een bloote opsomming 
der bronnen) ligt in de vereenzelving van juridische onstaans- en 
geldingsbron van het positieve recht in den rechtsvormenden staatswil 
(de wetgeving). 

Aan de opvatting van den staatswil als eenige (juridische) geldings
bron van het recht ligt weder bewust (gelijk bij VON JHERING), of 
onbewust ten grondslag een individualistische, atomistische beschou-
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wing van het menschelijk gemeenschapsleven, die wij reeds als "mathe
matische methode" bij het rationalistisch humanistisch natuurrecht 
ontdekten. 

Bij VON jHERING is dit individualisme niet een verborgen apriori, 
gelijk bij vele positivistische rechtsleeraars, die hun blik niet buiten 
de grenzen van het positieve recht willen laten wijden, maar een be
wuste "metaphysische" theorie, die zijn geheele rechtsbeschouwing be
heerscht: "Die Gesellschaft" (bedoeld is hier de geheele menschelijke 
samenleving), aldus Von jhering, "ist nichts als die Summe der 
Individuen, und wenn man auch, urn die Bedeutung des Rechts als 
eines Stückes der gesamten menschlichen Ordnung im ganzen und 
groszen darzulegen, von dem einzelnen absehen und ihm die Gesamt
heit substituieren mag, so ist es doch schlieszlich das Individuurn, an 
dem das Recht seine Wirksamkeit äuszert, ihm kommt es zugute, ihm 
legt es Beschränkungen auf." 42) 

Hoezeer dit individualisme Von jherings rechtsbeschouwing be
heerscht, blijkt uit een uitspraak als de volgende: "der Daseinszweck 
des Individuurns ist auf Erden ohne Zwang nicht zu realisieren, er 
ist der erste und in ihm liegt daher der Urkeim des RECHTS als der 
RECHTEN GEWALT." 43) 

Dit alles is zuiver natuurrechtelijk-humanistisch gedacht in den trant 
van HOBBES' machtstheorie. 

Dit individualisme doordringt Von jherings bekende theorie der 
rechtspersoonlijkheid, welke op een negatie van de zelfstandige per
soonlijkheid van het verband uitloopt. Dit individualisme doordringt 
de geheele beschouwing over de structuur van de privaatrechtelijke 
societas (maatschap), in haar verhouding tot de vereeniging en den 
staat. Een wezenlijk structuurverschil ziet Von jhering tusschen deze 
verschillende vormen der maatschappij niet: "Eine Vergleichung der 
privatrechtlichen mit der staatlichen Gesellschaft wird die gleichartig
keit beider dartun. Die Grundzüge beider sind ganz dieselben." 44) 

Het gezag, gelijk wij later bij de behandeling van het probleem der 
zgn. "sociologie" zullen zien, een integreerend kenmerk van het ver
band, in onderscheiding van de maatschap, wordt bij Von jhering 
vernaturaliseerd tot de inderdaad biologisch gevatte macht van den 
sterkste, een quantitatief begrip, dat hij nu consequent ook in de maat
schapsverhoudingen aanneemt, waar immers de contractueel verbönden 
socii te zamen sterker zijn, dan ieder deelgenoot afzonderlijk: "für die 
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gemeinsamen Interessen treten ALLE ein, für das Partikularinteresse 
nur der EINZELNE. Die Macht aller aber ist bei Gleichkeit der Kräfte 
der des einzelnen überlegen und sie wird es urn so mehr, je gröszer 
die Zahl derselben ist." 45) 

De verbanden of vereenigingen wórden van de maatschapsverhou. 
dingen alleen onderscheiden, doordat zij niet berusten op het beginsel 
der exclusiviteit, maar op dat der expansie: Het aantal deelgenooten 
aan de societas is beperkt, zij vormen een gesloten belangengemeen
schap, dat der vereeniging daarentegen in beginsel onbeperkt, zij 
vormt een open belangengemeenschap.46) "Indem der Verein zu den 
Momenten, we1che bereits die Sozietät mit dem Staat teilt, noch das 
öffentliche, d. i. des Offenseins nach auszen hinzufügt, beseitigt er 
den einzigen Unterschied, der zwischen beiden noch übrig war. Mit 
diesem letzten Schritt hat die Form der Assoziation diejenige Brauch
barkeit und Vollend~ng erhalten, we1che sie zur Verfolgung aller 
Zwecke der Gesellschaft, zur Aufnahme eines jeden Inhaltes, des 
reichsten wie der dürfstigsten, tauchlich macht. Der Verein ist die 
Organisationsform der Oesellschaft schlechthin." 47) 

Deze geheele individualistische verbandstheorie is doortrokken van 
hetzelfde staatsabsolutistisch ideaal, dat HOBBES' natuurrechtelijke 
staatstheorie vervulde: "Was war der Unterricht einstens? Privat
sache. Was dann? Vereinsache. Was jetzt? Staatssache. Individuum, 
Verein, Staat - das ist die geschichtliche Stufenleiter der gesellschaft
Iichen Zwecke. Seine erste Aufnahme findet er beim Individuurn; ist 
er gröszer geworden, so übernimmt ihn der Verein, ist er völlig aus
gewachsen, so fällt er dem Staat anheim. Wenn der Schlusz von der 
Vergangenheit auf die Zukunft ein berechtigter ist, so wird der Staat 
am Ende aller Dinge alle gesellschaftlichen Zwecke in sich aufgenom
men haben. Der Verein ist der Pionier, der dem Staat die We ge eb net, 
- was heute Verein, ist nach Jahrtausenden Staat, alle gemeinnützigen 
Vereine tragen die Anweisung auf den Staat in sich, es ist nur eine 
Frage der Zeit, wann er dieselbe honorieren wird." 48) 

Het is van het grootste gewicht vast te stellen, dat deze geheele so
ciaal-politische theorie, welke bij Von Jhering openlijk aan zijn juri
disch positivisme is ten grondslag gelegd, in waarheid de gemeenzame 
grondslag van alle positivistische rechtstheorieën vormt, voor zoover 
zij de gelding van alle positieve recht op een hoogste formeele ont
staans- of geldingsbron terugvoeren, ook voorzooverre zij als "kri-
A. St. 3-m. IV 
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tische" theorieen voorgeven alle politische postulaten uit hun rechts
beschouwing te willen weren. 

In de "kritische" voleindiging der positivistische bronnentheorie, die 
van KELSENS school, bereikt dit staatsabsolutistisch . postulaat zijn 
hoogtepunt in de poneering van de eenzelvigheid van staat en rechts
orde. Wanneer in deze theorie de staatsstructuur wordt ge-elimineerd 
en alle verschil tusschen maatschaps- en verbandsrecht als "van meta
juridischen aard" in de "reine Rechtslehre" wordt uitgewischt, dan is 
het niet de "neutrale" wetenschap, maar een levens- en wereld
beschouwing, die dit "positivisme" zijn stempel heeft opgedrukt. Dit 
zullen wij bij de behandeling der zgn. "kritisch-positivistische" bronnen
theorie nog uitvoerig adstrueeren. 

In dit verband volstaan wij met de volgende opmerking: Het positi
visme redeneert immer als volgt: Formeel juridisch is de competentie 
van den statelijken rechtsvormer onbegrensd. In politieken zin kan 
men het ongewenscht vinden, dat de staat zich met alles bemoeit; 
maar in juridisch en zin staat zijn al-mogendheid vast. 

Dit dogma, met naieve zelfverzekerdheid door het positivisme ver
kondigd, gebruikt in waarheid het "formalisme" ter maskeering van 
een zeer bevoor-oordeelde, ter laatste instantie in een specifiek type 
der humanistische wetsidee verankerde, beschouwing van zin en struc
tuur van den rechtskring en de kosmische verhouding van dezen kring 
tot de andere wetskringen. 

Vraagt men in positivistische lijn: welke positiefrechtelijke gronden 
kan men voor dit dogma aanvoeren? dan heeft men geen anderen 
grond ter beschikking dan de formeel-bindende kracht van de staats
wet zelve. Vraagt men verder: waarop berust dan die formeel-bindende 
kracht van de staatswet ? dan krijgt men weer ten antwoord: op de 
wet (wil men: de "grondwet") zelve 49). 

Het. kritisch positivisme van KELSEN gaat boven dezen openlijken 
"circulus vitiosus" uit, maar belandt dan, gelijk we later zUilen zien, 
bij een natuurrechtelijk, volmaakt boven-positief beginsel. Het naief, 
genetisch positivisme komt hoogstens met Von Jhering tot de in wezen 
naturalistische belijdenis: alle positief recht is staatswil, een belijdenis, 
die zeker niet op het positief recht steunt. 

De naieve verwisseling van juridische geldings- en ontstaansbron 
van het stellig recht, waarop wij reeds vroeger wezen, is het kritieke 
punt, waar het positivisme in het humanistisch natuurrecht uitmondt 50). 
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Aan een kosmologische verbandstheorie kan inderdaad geen enkele 
rechtsbeschouwing ontkomen. Waar zij het structuurprobleem "ne
geert", heeft ze inderdaad reeds positie tegenover dit probleem ge
kozen in een verkapt individualisme. 

Rest ons nog het humanistisch type van wetsidee te ontdekken, 
waarin VON jHERINO'S bronnentheorie uit zijn derde periode, is ge

worteld. 
Von jhering's rechtsbeschouwing is, materieel gezien, sociaal

utilaristisch: de levensvoorwaarden der maatschappij zijn volgens 
hem, gelijk we zagen de bron van alle normen voor het practisch 
handelen. De maatschappij is het "doelsubject" van al deze normen. 

Deze teleologische rechtsbeschouwing had eigenlijk Von jhering 
consequent moeten voeren tot een natuurrechtelijke rechtsbeschouwing : 
immers, als inderdaad de "levensvoorwaarden der maatschappij" de 
ware materieele ontstaans- en geldingsbron van alle positief recht zijn, 
dan ligt de conclusie voor de hand, dat dan ook stelregels, al zijn ze 
honderdmaal door den staat in de wet belichaamd, welke met die levens
voorwaarden in strijd zijn, niet als positief recht kunnen worden aan
gemerkt. M. a. w. het had bij Von jhering's uitgangspunt voor de 
hand gelegen het juridisch geldings- en ontsfaanselemenf in het posi
tieve recht scherp uit elkander te houden en de gelding van het 
positieve recht alleen op de overeenstemming van zijn inhoud met de 
levensvoorwaarden der maatschappij te doen steunen. 

Doch aan deze conclusie staat het rechtspositivisme van Von jhering 
in den weg. De absolute gelding van den staatswil mag niet worden 
aangetast. Von jhering geeft daarom aan zijn teleologische rechts
beschouwing deze subjectivistische wending, dat het niet aankomt op 
de objectieve overeenstemming van het positieve recht naar zijn inhoud 
met de levensvoorwaarden der maatschappij, maar alleen op het 
motief, dat subjectief den rechtsvormer leidt. Op die wijze wordt de 
gelding van middeleeuwsche wetten tegen toovenarij etc. gehandhaafd: 
"das Motiv, das sie subjectiv leitete, war die Sicherung der Lebens
bedingungen der Gesellschaft, und nur in diesem subjektivem Sinne 
ist ja der von mir aufgestellte Gesichtspunkt gemeint, er solle nicht 
aussagen, dasz etwas objektive Lebensbedingung sei, sondern subjek
tiv dafür gehalten werde" 51). 

Daarmede is natuurlijk aan de voor het positivisme gevaarlijke 
consequenties van Von jhering's sociaal utilarisme de spits afgebroken. 
A. St. 3-m. IV .. 
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Tegelijk schijnt hiermede echter iedere materieele wetmatigheid van 
het positieve recht te zijn opgeheven. 

Hoe kan achter een dergelijk subjectivisme, zou men meenen, nog 
een wetsidee verscholen liggen? 

Intusschen is reeds in de humanistische natuurrechtstheorie van den 
Britschen wijsgeer THOMAS HOBBES, welker fundeering in een huma
nistische wetsidee van mechanistisch naturalistisch type, wij in een 
andere studiereeks uitvoerig hebben aangetoond, een soortgelijk sub
jectivisme en positivisme te bespeuren. Hier werd de absolute posi
tieve gelding van iedere subjectieve wetgeverswillekeur als zoo danig 
teruggevoerd op het natuurrechtelijk formalistisch pseudo-beginsel: 
"verdragen behooren te worden gehouden", doch dit beginsel zelve in 
een mechanistische natuurwet van de menschelijke zielsbewegingen 
gefundeerd. 

Bij VON JHERING is de subjectieve opvatting van den statelijken 
rechtsvormer inzake de "levensvoorwaarden der maatschappij" ge
fundeerd in een inderdaad natuurhistorisch gevatte wet van de geschied
ontwikkeling in Darwinistischen trant: "Worein das Wohl und Glück 

. der Gesellschaft zu setzen sei, das ist, wie gesagt eine Frage, welche 
sich nicht von der Theorie in Form einer abstrakten gesellschaftlichen 
Glückseligkeitstheorie beantworten läszt - dieselbe würde bei jedem 
derartigen Vers uche stets nur das etwas idealisierte Spiegelbild ihrer 
eignen Zeit wiedergeben - sondern das ist eine Frage, welche die 
Geschichte der Menschheit beantwortet, indem sie Blatt vor Blatt ihres 
Buches entrollt. Auf jedem Blatte, das sie umwendet, steht bereits 
das "Verte" für die folgende Seite, der erreichte Zweck schlieszt einen 
neuen in sich. Aber bevor die Seite nicht ganz bis zu Ende gelesen 
ist, kommt kein neues Blatt an die Reihe, jeder neue Zweck hat die 
Erreichung des früheren fur unerIäszlichen Voraussetzung" 52). 

Het is een en dezelfde wet, welke de geheele schepping van laag 
tot hoog beheerscht: de wet der zelfhandhaving. "Der Dualismus, 
den die individualistische Theorie der Natur aufbürdet, indem sie das 
sittliche selbständig neben und unabhängig vom Egoismus auftreten 
läszt, ist damit beseitigt, das Sittliche reiht sich dem Egoismus an 
als eine Fortbildung desselben auf der Stufe der Gesellschaft" 53). 

Het middel, dat de natuur toepast, om de wet der zelfhandhaving 
te realiseeren, is de lust. Naar de bloote natuur-orde handhaaft zich het 
leven slechts door het overschot der (individueele) lust boven de onlust. 
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De zedelijkheid, waartoe Von jhering in ruimeren zin ook de rechts
orde rekent, is nu niet het werk der natuur in dien zin, dat de mensch 
haar reeds kant en klaar mede ter wereld brengt, doch het werk der 
historie, dat uit den natuurlijken individueel-egoïstischen, den his
torischen, d.i. den socialen of zedelijken mensch vormt, "die Geschichte, 
welche die Natur ablöst, urn ihr Werk ganz in ihrem Sinn und Plane 
fortzusetzen und den Gedanken der Selbsterhaltung auch in bezug auf 
die Gesellschaft zu verwirklichen" 54). 

Wat is echter die maatschappij in historische ontwikkeling? We 
zagen het, niets dan de natuur op de hoogere ontwikkelingstrap der 
menschelijke samenleving, beheerscnt door dezelfde (natuur)wet
matigheid 55). 

Een naturalistische wetsidee van evolutionistisch-biologisch type 
ligt aan Von Jherings rechtspositivisme ten grondslag. 

Daarbij aan alle zijden wijsgeerige onklaarheden, die den dilettan
tischen geest van Von jhering verraden: Tot een systeem der doel
einden, gelijk het Aristotelisch-Thomisme in de lijn zijner teleologische 
wetsidee zulks gaf, komt het niet en kan het in dit relativistisch 
utilarisme niet komen. De naturalistische overgang van natuurwet tot 
norm wordt in de lijn van het naturalistisch continurteits-postulaat 
zonder schroom gemaakt. 

* * 
* 

Intusschen gaat VON jHERING, doordat hij zijn rechtspositivisme 
uitdrukkelijk wijsgee.rig poogt te fundeeren en zich bewust is van zijn 
naturalistische wetsidee, gelijk we zagen, principieel boven de grenzen 
van het positivisme uit. Het positivisme is hier wijsgeerig "ad absur
durn" gevoerd. 

Veel erger staat het echter met het dorre onwijsgeerig rechtspositi
visrne, dat zich zijn "Voraussetzungen" niet bewust is, en meent het 
probleem der rechtsbronnen alleen met behulp van "het positieve recht 
zelve te kunnen stellen en oplossen. 

Dit positivisme zou consequent doorgevoerd, tot de volgende resul
taten moeten voeren, waarmede het tegelijk van zijn recht als weten
schappelijke theorie zou moeten abdiceeren : 

1 0 het bezit geen rechtsbegrip. Immers een begrip van het posi
tieve recht kunnen wij slechts krijgen, als wij weten, wat het positieve 
recht tot recht stempelt en om dit te weten te komen, moeten wij den 
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blik boven de grenzen van het positieve recht uitwenden en positie 
kiezen in een wetsidee. 

De rechtsvormer kan niet uitmaken wat we onder positief recht 
hebben te verstaan, wijl zijn "wil" zelve aanspraak maakt op de 
gelding als positief recht. 

Het positivisme echter moet consequent doorgevoerd het subjectieve 
positiviteitselement in het stellig recht verabsolufeeren, elimineert 
daarmede alle bovensubjectieve wetmatigheid van den rechtskring en 
maakt daarmede het verkrijgen van een rechtsbegrip onmogelijk. 

20 het bezit geen systematisch begrip van "rechtsbron". Het kan, 
consequent doorgevoerd, van rechtsbronnen slechts spreken in den zin 
van "formeele ontstaansbronnen" van het positieve recht en deze pogen 
op te sommen, waarbij het intusschen weer een rechtsbegrip moet 
hanteeren dat het niet bezitten kan. Iedere conclusie uit een formeele 
ontstaansbron (b.v. de stal:ttswet) tot de geldingsverhouding van de 
bronnen onderling, doorbreekt de grenzen van het positivisme. 

30 Het kan geen systeem van het positieve recht geven. Immers 
een wetenschappelijk rechtssysteem onderstelt oplossing van het pro
bleem inzake de geldingsverhouding van de rechtsbronnen. 

40 Het mag onder geen omstandigheid een materieele geldings
en öntstaansbron onder zijn rechtsbronnen opnemen. 

Op ieder dezer vier punten zondigt het naief positivisme tegen zijn 
eigen grondgedachte en het moet die zonde tegen den "geest van het 
positivisme" begaan, wil het geen geestelijken zelfmoord plegen. 

ad 1 urn Het opereert met een rechtsbegrip, dat als zoodanig wel 
is waar den zin des rechts niet raakt, maar nochtans gewonnen is 
uit een kosmologischen kijk op den samenhang des rechts met de 
andere wetskringen, UIT EEN WETSIDEE. Het recht is wil van den 
staat, waarbij de staat als naturalistisch gevatte machtsorganisatie 
is gedacht. 

ad 2urn Het opereert krachtens dit rechtsbegrip met een syste
matisch begrip van rechtsbron, dat niet slechts de functie van formeele 
ontstaan sb ron, maar tevens die van hoogste formeele geldingsbron 
vervult. Door de formeele gelding, d.w.z. de subjectief gewilde gelding 
voorts te vereenzelvigen met de objectieve (d. w. z. wetmatige) gelding 
is de overschrijding van de grenzen van het positivisme min of meer 
gemaskeerd. 

ad 3urn Het tracht een wetenschappelijk systeem van het stellig 
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recht te geven, door alle niet statelijk recht, samengevat onder den 

verzamelnaam "gewoonterecht" als een delegatie van den staatswil 

te vatten. 
ad 4um Het aanvaardt inderdaad een materieele geldings- en ont

staansbron van het positieve recht, zoodra het aankomt op systema
tische uitlegging van het positieve recht. Dan wordt een beroep gedaan 
op de analogie als rechtsbron, met behulp waarvan men tot de vó6r
positieve materieele beginselen van de wet poogt op te klimmen, om 
daaruit nieuwe rechtsnormen te positiveeren, waaronder een in de wet 
niet voorzien rechtsgeval kan worden gesubsumeerd. 

Of men hierbij met BERGBOHM 56~ weigert van een rechtsbron te 
spreken en op naieve wijze de voorgewend zuiver logische constructie 
als aan het positieve recht inhaerent vat ("die logische Expansions
kraft des positiven Rechtes") , doet natuurlijk niet ter zake. Bij zulk 
een logicistische opvatting van de juridische constructie poneert men 
slechts de theoretische wetenschap als rechtsbron, 't geen merkwaar
digerwijze juist BERGBOHM als een typisch natuurrechtelijke stelling 
heeft gebrandmerkt. Immers de wet zelve als staatswil behoeft niet 
naar de analogie te verwijzen. 

Intusschen, wij geven hier nog slechts die richting in het naief
positivism~ aan, welke uit zijn staatsabsolutistisch rechtsbegrip de 
consequenties voor de rechtsbronnentheorie heeft aangedurfd 57). 

Daarnaast staat echter een andere strooming, de eigenlijke naief
positivistische twee-bronnentheorie, welke wet en gewoonte als de twee 
eenige, onderling volmaakt heterogene rechtsbronnen naast elkander 
laat staan en dat niettegenstaande zij evenzeer het recht naar zijn 
begrip als staatswil vat. 

Deze positivistische richting is m. a. w. zelfs niet toegekomen tot 
een methodisch verband tusschen haar "rechtsbegrip" en haar bronnen
theorie. Voorzoover zij het gewoonterecht vat als een maatschappelijk 
recht, dat zijn geldingsgrond moet vinden in de subjectieve "opinio 
necessitatis" der volksgenooten en zijn formeele ontstaansbron in de 
"longaevus usus", doorbreekt zij zelfs de eenheid van haar rechts
begrip. 

Van een eigenlijke rechtsbronnen theorie kan men hier uiteraard zelfs 
niet spreken, wijl zij de eerste eischen eener theorie: de systematische 
behandelingsmethode, gefundeerd door een eenduidig rechtsbegrip, 
niet vervult. 
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Ze is inderdaad de "euthanasie" der rechtsbronnen theorie ! 
Tenslotte bestaat voor het naief positivisme nog deze mogelijkheid, 

de geldingsverhouding tusschen wettenrecht en gewoonterecht "his
torisch" te bepalen en den staatswil in den vorm der wet alleen voor 
den modernen tijd als geldingsbron van het "gewoonterecht" te laten 
fungeeren, terwijl men toegeeft, dat in vroeger tijd de gewoonte een 
zelfstandige en zelfs de meest gewichtige rechtsbron was. 

Zoo ten onzent b.v. LAND, die met het oog op deze relatieve opvat
ting zijn "rechtsbegrip" laat verwateren tot een niets zeggend algemeen 
begrip, waaronder alle normen vallen: "Onder Recht verstaan wij het 
geheel der regelen, waarnaar min in het maatschappelijk leven ver
plicht is zich te gedragen" 58). 

Intusschen komt de positivistische theorie in dezen vorm inderdaad 
niet boven het onwetenschappelijk dualisme in rechtsbegrip en bronnen
leer uit. Want ofschoon zij voor den modernen tijd de "gewoonte" 
als zelfstandige rechtsbron schrapt, moet zij voor vroeger tijden het 
gewoonterecht met een zelfstandigen geldingsgrond in de rechtsover
tuiging der volksgenooten naast het wettenrecht met zijn geldings
grond in zichzelve handhaven. 

M. a. w. ook zij hanteert tweeërlei toto coelo verschillend begrip van 
rechtsbron: dat van formeel juridische ontstaans- en geldin~sbron en 
dat van een buitenrechtelijke ontstaans- en geldingsbron. Daarnaast 
speelt weer het reeds bij de Germanistisch-historische richting ge
signaleerde begrip van rechtsbron in den zin van ideëelen waardee
ringsmaatstaf of geldigheidsbron zijn verwarrende rol 59). 

Zij onderzoekt niet de competentiegrenzen van de statelijke rechts
vorming en die van de niet-statelijke rechtsvorming, doch poneert als 
dogma, dat uit het begrip van wet haar juridisch alvermogen voort
vloeit 60). Maar ze komt dan in deze impasse, dat de rechtshistorie 
ons in de tijden van de "praevalentie" van het gewoonterecht tal van 
voorbeelden biedt van lands- en . rijkswetten, die plechtig het zgn. 
"gewoonterecht" voor eeuwig afschaften 61), terwijl toch geen jurist 
er aan twijfelde, dat die wetten het niet tot gelding hebben kunnen 
brengen. Hoe kan men dan, gelijk Land, voor onze huidige rechtsorde 
volstaan met een simpel beroep op de befaamde artikelen 3 en 5 van 
de wet A. B. ter adstructie van zijn stelling, dat de wet in den mo
dernen tijd de eenige rechtsbron is? En dat terwijl ook onze tijd 
voorbeelden te over biedt van wettelijke bepalingen, die geen geldend 
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recht meer bevatten, en terwijl Land zelf toegeeft dat gewoonterecht 
"in 't algemeen de kracht kan hebben een bestaande wet op te heffen 
of te wijzigen". Daarop ontvangt men geen ander antwoord, dan de 
uitspraak: "Meer en meer is het gewoonterecht vervangen door het 
geschreven recht: de inhoud kan dezelfde zijn gebleven, maar de ver
andering van vorm heeft ook verandering in de kracht van den regel 
ten gevolge; hij geldt voortaan als wet". 

Uit deze uitspraak is slechts één conclusie te trekken, die echter 
het geheele formeel-juridisch geldingsbegrip van Land overboord 
werpt: de gelding van het positieve recht hangt ter laatste instantie 
niet af van zijn formeel-juridischen ontstaansvorm, maar van de feite
lijke machtspositie der rechtsvorm ers of van andere buiten-rechtelijke 
factoren, waarover Land ons volmaakt in 't duister laat. Doch Land's 
positivistische bronnen"theorie" maskeert deze fundamenteele leemte 
met het panacee der formeel-juridische gelding der wet en laat dus 
rustig de eene formeel-juridische ontstaansbron (de wet) richten 
over de competentie der andere formeel-juridische ontstaarisbronnen, 
zonder het kernprobleem der bronnentheorie: de materieele competentie 
der in hun structuur toto coelo onderscheiden rechtskringen zelfs te 
stellen. Waarbij de in de Nederlandsche positivistische rechtsliteratuur 
geregeld verwaarloosde waarschuwing van GOUDSMIT 62), dat de wet
gever zijn bevoegdheid te buiten gaat, wanneer hij de rechtsbronnen 
beheerschen wil, zonder een woord van behoorlijke weerlegging, in 
den wind wordt geslagen! 

Aan alle zijden beteekent de naief-positivistische bronnentheorie een 
teruggang tegenover de natuurrechtelijke en de historische theorieën: 

Tegenover de natuurrechtelijke: want deze maakte het positieve 
recht althans tot probleem, door de vraag naar zijn boven-positieven 
geldingsgrond te stellen. 

Tegenover de Romanistisch-historische: want deze wierp althans het 
probleem op inzake de verhouding van het positieve recht tot de his
torische ontwikkeling en erkende in deze ontwikkeling een objectieve, 
niet tot de natuur te herleiden wetmatigheid. Het positivisme, meenende 
het waardevolle uit de historische theorie te handhaven, heeft inder
daad allen zin aan de ontdekking van Von Savigny c. s. ontnomen, 
door in positivistische lijn het "geschichtliche" te vereenzelvigen met 
het "geschehene" 63) 64). 

Tegenover de Germanistisch-historische richting: Want deze stelde 
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principieel de kernvraag der bronnentheorie: de materieele competentie 
van den rechtsvormer aan de orde, ook al faalde zij in de systematische 
uitwerking harer gedachte. 

Voorts heeft het naief positivisme, door zijn in wezen statische 
rechtsopvatting, zelfs niets bijgedragen tot onze kennis van de formeel 
juridische ontstaansbronnen van het recht, ofschoon het althans op dit 
punt had moeten toonen, welke resultaten een zuiver empirische op
vatting van het positieve recht kan bereiken. Wet en "gewoonterecht", 

in dit armelijk kader (waarvan het "gewoonterecht" een waar "asylum 
ignorantiae" vormt) worden "cum grano salis" de formeele ontstaans
bronnen ondergebracht. 

Alles, wat figuren als VON jHERINO, MERKEL e. a. voor belangrijke 
nieuwe gezichtspunten tegenover de historische bronnentheorie naar 

voren hebben gebracht, ligt buiten het kader van het formalistisch 
positivisme. Zij hebben beide in de lijn van de zich sedert de tweede 

helft der vorige eeuw krachtig ontwikkelende, maar natuurweten
schappelijke methode werkende wetenschap der zgn. "sociologie" ge
wezen op het nauwe substraatsverband tusschen het recht en de 
sociale en economische functie der kosmische realiteit. Von JHERINO 
heeft met name voor het onderzoek der sociale conventienormen zich 
onvergankelijke verdienste verworven 65). 

Doh dit komt niet op de creditzijde van het naief-positivisme in 
de rechtsbronnentheorie. Integendeel, gelijk MERKEL 66) terecht op
merkt, juist de meer wijsgeerige zijde van Von jhering's arbeid heeft 
in de kringen zijner positivistische vakgenooten weinig waardeering 
gevonden en eerst bij het herleven der rechtsphilosophie sedert het 
laatst der vorige eeuw, is Von jhering op dit punt weer als voorlooper 
gewaardeerd. (Wordt vervolgd). 

1) THIBAUTS' later, van machtelooze afgunst tegen de voorshands zege
vierende historische school getuigend geschrift: "Ueber die sogenannte histo
rische und nicht-historische Rechtsschule (1839) verscheen in hetzelfde jaar als 
GANS' werk Ueber die Grundlagen des Besitzes, waarin Gans' kritiek tegen 
Von Savigny en zijn volgelingen haar hoogtepunt bereikte. 

2) HEGEL, Rechtsphilosophie § 211. 
3) Zie hierover uitvoerig LANDSBERG-STINTZING Gesch. der deutschen 

Rechtswissenschaft, 3e Abt. (1910) S. 745 flg. "Wetter- und Sturmzeichen". 
4) Het is een verdienste van Dr. LANGE'S proefschrift: Die Wandlungen 

jherings in seiner Auffassung vom Recht (1927) deze verhandeling, die tot nu 
toe slechts terloops in een artikel van KANTOROWICZ Die Epochen der Rechts
wissenschaft (1914 S. 361) was vermeld, aan een uitvoerig onderzoek te hebben 
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onderworpen, waardoor het inderdaad noodzakelijk is geworden Von jherings 
ontwikkelingsgang in plaats van in twee, in drie perioden te verdeelen. 

5) R. VON jHERING Geist des römischen Rechts Ier Teil (6e Auf\. 1907) S. 1. 
6) T. a. p. S. 5. 
7) T. a. p. S. 6. 
8) Geist I S. 326. 
9) T. a. p. S. 319 jo. S. 97. 
10) ADOLF MERKEL: Rudol! von ]hering in jherings jahrbücher für die 

Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts" Bnd XXXII 1893 
(opgenomen in de Gesammete Abhand\. S. 743). 

11) Geist 2er Theil, 2e Ab\. S. 386: "Das System ist eine unversiegbare 
QueUe neuen Stotts". Ter illustratie van de overschatting van het logisch denken 
in de rechtswetenschap diene de volgende passage (t. a. p. S. 387) "Wie viele 
Lehren hat die römische jurisprudenz geschaffen, zu denen das positive Recht 
ihr auch nicht den geringsten Anhaltspunkt, den leisesten Anstosz ge geb en hatte ! 
WeJches Gesetz hatte z. B. etwas bestimmt über die Theilbarkeit oder Untheil
barkeit der Servituten, des Pfandrechts u. s. w. ? Und doch ist diese Lehre von 
der Untheilbarkeit eine der feinsten, die es gibt. Oder wo stand etwas über den 
Eigenthumserwerb durch Specification und Accession ? Diese Lehren sind aus
schlieszlich juridische Productionen, gewonnen rein auf dem Wege der ju ris
tischen Speculation. Der Stoff, aus dem die Jurisprudenz, die Lehre von der 
Specification und Accession bildete, war nichts als der aJlgemein logische Be
griff der Jdentität, angewandt auf die Umgestaltung einer Sache" (sic!) 

12) Geist, 2er Theil, 2e Ab\. (5e Auf\. 1898) S. 361. 
13) VON jHERING poogt (t. a. p. S. 360 nooit 506) zich tegen de scherpe 

kritiek op zijn naturalistische theorie eenigszins te dekken door de opmerking, 
dat de opvatting der rechtsbegrippen als reëele lichamen niet van hem stamt, 
doch reeds bij VON SAVIGNY is te vinden. Inderdaad schrijft Von Savigny in 
zijn Vom Berut unserer Zeit, 3e Auf\. S. 29: "Die Begriffe sind den römischen 
Juristen wirkliche Wesen gewesen, desen Dasein und Genealogie ihnen durch 
langen vertrauten Umgang bekannt geworden ist." Doch deze opmerking' is 
bij Von Savigny geenszins in den zin van een naturalistisch begrippenrealisme 
bedoeld. Een van zijn grondstellingen is immers, dat het recht geen bestaan 
"an sich" heeft, doch slechts voor onze beschouwing als een abstracte grootheid 
kan optreden. 

14) T. a. p. S. 388. 
15) Dr. H. LANGE Die Wandlungen ]herings in seiner Auttassung vom Recht 

(1927) S. 44 fig. 
16) LANGE t. a. p. S. 44 dwaalt, wanneer hij in Von jherings poneering van 

de productiviteit der theoretische wetenschap een "bahnbrechende Erkenntnis 
gegenüber dem nur receptiven Verhalten der meisten Anhänger der älteren 
historischen Schule" ziet. Deze uitspraak is onbegrijpelijk in 't licht van 
PUCHTA's opvatting van de theoretische wetenschap als rechtsbron. Deze op
vatting was reeds lang gemeengoed van vele historische juristen geworden. 
Het nieuwe van Von jhering in zijn tweede periode ligt veeleer in de natuur
historische methode in dienst gesteld van een progressieve rechtspolitiek. 

17) LANDSBERG-STINTZING Geschichte der deutschen Rechtswissenschatt, 3e 
Ab\. 1910 S. 737. 

18) Zie THEODOR STERN BERG J. H. v. Kirchmann und seine Kritik der Rechts-
wissenschaft (Berlin-Leipzig 1908) S. 16 fig. 

19) MERKEL GesammeJte Abhand\. aus dem Gebiet der aJlgemeinen Rechts
lehre und des Strafrechts, 2e HaJfb. S. 740), in zijn verhandeling Rudolt von 
]hering. 

20) Met name in zijn bekend, in 1872 verschenen Der Kampt ums Recht. 
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21) Dit "sociaal" utilarisme onderscheidt VON, jHERING zelf scherp van het 
zuiver subjectief individualistisch utilarisme van JEREMIAS BENTHAM en SPENCER 
Der Zweck im Recht, II S. 133 fig. 

22) Hiervoor raadplege men nader LANGE t. a. p. S. 69 fig. 
23) Geist 3er Teil, Ie Abt. (5e Aufl. 1906) S. 318/9. 
24) Der Zweck im Recht I (5e Aufl.) S. 3 fig. 
25) Voorrede bij Der Zweck im Recht I S. IX/X. 
26) Der Zweck im Recht I S. 247 fig. 
27) Der Zweck im Recht I S. 75. 
28) T. a. p. S. 191/2. 
29) T. a. p. S. 247. 
30) T. a. p. S. 399. 
31) Ook van de "gerechtigheid" als beoordeelingsmaatstaf van het positieve 

recht. Zie Der Zweck im Recht I S. 288 fig. 
32) Der Zweck im Recht II S. 150 "selbst aus den Munde der juristen vom 

reinsten Wassèr haben wir den Volksgeist als Quelle des Gewohnheitsrechts 
bezeichnen hören. Ist der Volksgeist bestimmter, als die Gesellschaft ?" 

33) Ditzelfde kan niet zoo sterk gezegd worden van Von jherings leerling 
AOOLF MERKEL, die ook overigens van zijn leermeester afwijkende beschouwin
gen huldigt, waarvan hij rekenschap aflegt in zijn verhandeling Rudolf von 
jhering t. a. p. S. 754 fig. V gl. zijn Elemente der allgemeinen Rechtslehre in 
Gesammelte Abhandl. aus dem Gebiet der allgemeinen Rechtslehre und des 
Strafrechts 2e Theil (1899) S. 579: 

"jede Gemeinschaft, weiche die Macht besitzt, Verhältnisse ihrer Angehörigen 
zu einander und zu ihr selbst in der oberbezeichneten Weise selbständig zu 
ordnen, kann ihr eigenes Recht haben. Ob ihr jene Macht vom Staate übertragen 
und ob die bindende Kraft ihres Rechts in oberster Instanz auf die Autorität der 
Staatsgewalt zurückführen sei, ist ei ne thatsächliche Frage, deren Beant
wortung sich weder aus dem Begriffe des Rechts, noch aus dem des Staates 
herleiten läszt und welche zum Beispiel in Bezug auf das Recht, das sich die 
katholische Kirche bezüglich ihrer Organisation geschaffen hat, zu verneinen 
ist." Zie voorts zijn jur. Enzyklopädie (5e Ausg. 1913 § 66 en § 67 ib. § 867. 

In verband hiermede neemt MERKEL ook niet het statelijk machtselement in 
zijn rechtsbegrip op, terwijl hij in zijn verhandeling Rudolf von jhering t. a. p. 
S. 755 noot 2 aanduidingen geeft in de richting van een overwinning der indi
vidualistische maatschappij beschouwing en toenadering tot het transpersonalis
tische idealisme. 

Intusschen neemt ook Merkel de autonomie niet onder de rechtsbronnen op. 
Hij herleidt de geheele kwestie i. z. de verhouding van statelijk recht en niet 
statelijk verbandsrecht tot een feitelijke machtskwestie en nadert hier dus sterk 
de zgn. sociologische geldingstheorie. Ook bij zijn bespreking van de verhou
ding van wet en "gewoonte" als rechtsbronnen (§ 115 jur. Enzyklopädie) stelt 
hij zich op het standpunt dezer geldingstheorie. Hij neemt n.1. de praevalentie 
van de wet aan, op grond van het feit, dat den in de gemeenschap ,,:Cu höchst 
maszgebenden Wille" de bevoegdheid niet ontzegd kan worden "die Formen im 
Voraus zu bezeichnen, in welchen er Rechtssätze produzieren will, und für seine 
Organe festzustellen, unter welchen Voraussetzungen, sie eine Norm als für sich 
verbindlich anzusehen haben, doch voegt er aan toe "freilich nur insolange als 
das betreffende Gesetz seine Geltung behauptet und nicht etwa selbst der Macht 
des Herkommens erliegt." 

34) Zweck I S. 250. 
35) T. a. p. S. 251. Tegen PUCHTA Pandekten § 11 noot 9. 
36) T. a. p. S. 250/1. 
37) T. a. p. S. 196. 
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38) T. a. p. S. 242. 
39) T. a. p. S. 263. 
40) T. a. p. S. 274. 
41) T. a. p. S. 339: "Die beiden im bisherigen en1wickelten Momente des 

Rechts im objektiven Sinne: die Norm und der Zwang sind rein formale Mo
mente, die uns über den Inhalt des Rechts nichts aussagen: mittels ihrer wissen 
wir nur, dasz die Gesellschaft gewisse Dinge von ihren Mitgliedern erzwingt, 
aber nicht warum und wozu; es ist die äuszere Form des Rechts, die sich über
all gleich bleibt, fähig, den verschiedensten Inhalt in sich aufzunehmen. Erst 
durch den Inhalt erfahren wir, wozu das Recht der Gesellschaft eigentlich 
dient ... " 

42) T. a. p. I S. 399. Op dit punt wijkt VON jHERING'S leerling Merkel niet 
onbelangrijk van zijn leermeester af. Terecht wijst hij er in zijn aangehaalde 
verhandeling Rudolph von jhering S.755 noot 2 op, dat een objectieve teleologie, 
waarvan immer ook Von Jhering uitgaat, zich verzet tegen een individualistische 
maatschappij beschouwing. Hij zelf houdt in afwijking van Von jhering het ger
manistisch begrip "Genossenschaft" aan en schrijft (Elemente der allgemeinen 
Staatslehre, t. a. p. S. 632) ten aanzien van den staat, dat hij noch als een 
bloot gedachte eenheid, noch als de som van zijn leden mag worden beschouwd, 
doch een reëele levenseenheid is. Daar intusschen aan Merkel een behoorlijke 
kosmologische verbandstheorie ontbreekt. weet hij dit inzicht in zijn bronnen
theorie niet vruchtbaar te maken. 

43) T. a. p. I S. 226. 
44) T. a. p. S. 231/2: Die gemeenzame grondtrekken zijn de volgende: 
1. die Gemeinsamkeit des Zwecks, 
2. das Dasein von Normen, welche die Verfolgung desselben regeln, bei der 

einen in Form des Vertrags, der lex privata, bei der andern in Form des Ge
setzes, der lex publica, 

3. als Inhalt derselben: Rechtsstellung, Rechte und Pflichten der Gesamtheit 
wie der einzelnen, 

4. Verwirklichung dieser Normen gegen den widerstrebenden Willen des ein
zelnen mittels Zwanges, 

5. die Verwaltung, d. h. die freie Verfolgung des Zweckes mit den Mitteln 
der Gesellschaft innerhalb der durch die obigen Normen gesetzten Grenzen und 
alles, was sich daran anschlieszt: das Bedürfnis eines besonderen Organs zu 
diesem Zweck bei gröszerer Zahl der Mitglieder (Verwaltungsrat - Regierung), 
daran sich reihend der Gegensatz zwischen denjenigen, duch die, und für die 
Verwaltung geschieht (Angestellte, Beambte - Aktionäre, Mitbürger, Unter
tanen), und die daraus sich ergebende Gefahr einer dem Interesse der GeselI
schaft widersprechenden Verwendung ihrer Mittel im Interesse ihrer Verwalter, 
die bei der staatlichen Gesellschaft nicht minder zu besorgen steht als bei der 
privatrechtlichen und als Schutzmittel dagegen die KontrolIe der letzteren durch 
die Gesellschaft selber (Generalversammlung - Ständeversammlung)". 

45) T. a. p. S. 229. 
46) T. a. p. S. 235. 
47) T. a. p. S. 237. 
48) T. a. p. S. 239. Uit dit citaat blijkt voldoende, dat Von jhering den staat 

niet slechts formeel als dwanginstituut maar ook materieel als "Zweckorgani~ 
sation" in beginsel voor omnipotent houdt. 

Op het eerste gezicht zou men het staatsabsolutistisch karakter van Von 
Jhering's rechtstheorie kunnen ontkennen, door er op te wijzen, dat de schrap
ping van de autonomie onder de rechtsbronnen voor Von Jhering rechtstreeksche 
consequentie is uit de omstandigheid, dat hij in den mechanischen staatsdwana 
het eenig rechtskriterium ziet. Men hoeft nog niet staatsabsolutist te zijn, o~ 
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den staat het monopolie van den dwang van den sterken arm toe te kennen. 
Doch uit Von jhering's individualistische "sociologie" blijkt duidelijk, dat niet 

slechts formeel, maar ook in materieelen zin voor hem de competentie der 
niet-statelijke verbanden tot autonome rechtsvorming op uitdrukkelijke of stil
zwijgende delegatie door den staat berust. Trouwens de formeele zijde is vol
doende, om de materieele te bepalen. Uit Von jherings "formeele" rechtsbe
schouwing vloeit immers voort, dat wanneer b.v. de staat den internen rechts
sfeer van alle niet-statelijke verbanden aan zich wilde trekken en dus b.v. zelve 
aan de R.K. of andere kerken een statelijke rechtsorde voor hare interne organi
satie zou willen opleggen, daarmede voor de bedoelde verbanden alle compe
tentie tot interne rechtsvorming zoowel in formeelen als materieelen zin zoude 
vervallen. Dit is het radicale staatsabsolutisme onder het masker van een 
juridisch formalisme! 

De subjectieve macht beslist, niet de interne rechtsstructuur der verbanden! 
Hierop komt overigens practisch ook MERKEL'S beschouwing neer, ook al 

laat deze het recht niet opgaan in statelijken machtswil. (Zie fur. Enzyklopädie 
§ 80, 5e Aufl., contra de opvatting van het recht als staatswil). 

't Verschil tusschen Von jhering en Merkel is uit 't oogpunt der rechts
bronnentheorie alleen dit, dat Von jhering aan den staat apriori het monopolie 
der macht toekent, terwijl Merkel de machtsverhouding tusschen staat en niet
statelijk verbond als een wisselend-feitelijke ziet. 

49) Zie onder de oudere positivisten b.v. C. G. BRUNS: "Die Frage, wer im 
Staate Gesetz geben kann und in we1cher Form, ist lediglich eine staatsrecht
liche und hängt von der konkreten Staatsverfassung ab"; aangeh. bij Ross, 
t. a. p. S. 181 noot 26. 

Zie t. o. b.v. SUYLINO, Inleiding tot het Burgerlijk Recht 2e dr. (1927), Ie st. 
Ie ged. blz. 9: "Het positieve recht (daarentegen) is een maatschappelijke 
orde, door den Staat ingesteld of erkend". jo. blz. 10 "Geheel in het algemeen 
kan men den staat de eenige rechtsbron in den zin van oorsprongsbron noemen. 
Hij schept toch alle recht of erkent het tenminste als zoodanig. Maar de staat, 
althans de staat onzer rechtsorde, de staat-rechtspersoon, behoort niet tot de 
waarneembare verschijnselen; als zoodanig bestaat hij slechts in de voor
stelling, die wij ons, op grond van het geldend recht, van hem hebben te 
vormen." (!) M. a. w. het recht wordt gedefinieerd door den staatswil, de 
staatswil weer door het recht! 

50) Zeer sterk treedt deze verwisseling op in SUYLINO'S aangehaald werk. 
Hij neemt het begrip rechtsbron wetenschappelijk slechts in den zin van oor
sprongsbron (t. a. p. S. 10), d. w. z. van formeele ontstaansbron en gaat met 
dit begrip gewapend, rustig spreken over de "rangorde der rechtsbronnen", een 
vraagstuk, dat alleen met behulp van het geldingsbegrip is op te lossen. 

51) T. a. p. S. 350. 
52) Der Zweck im Recht II S. 160. 
53) T. a. p. 11 S. 155. 
54) T. a. p. II S. 155. 
55) Dit naturalisme spreekt weder bijzonder sterk bij Von jhering's leerling 

AOOLF MERKEL fur. Enzyklopädie (5e Ausg. 1913) S. 30: "Der kausale Zu
sammenhang (aber) zwischen Zweckmässigkeit und Gerechtigkeit im Bereiche 
des Rechts bestimmt sich so, dasz der im Rechte sich äuszernde Wille seinen 
Zweck im allgemeinen nUf unter der Voraussetzung erreicht, dasz seine Bestim
mungen der Natur der geordneten Verhä1tnisse entsprechen und den darin 
stehenden Menschen als gerecht erscheinen". 

Zie voorts met name zijn verhandeling Ueber das Verhältnis der Rechts
philosophie zur positiven Rechtswissenschaft (Hinterlassene Fragmente und 
Gesammelte Abhandl. 11, Ie Hälfte 1879) S. 318 fig., waar de onderscheiding 
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tusschen normatieve en natuurwetenschappelijke oordeelen aldus wordt opge
heven: "Das "Soli" ist daher nur eine Konsequenz des Urteils über das "Ist" 
und kann daher nicht der Gegenstand einer Disziplin bilden, welche der Wissen
schaft des "Ist" selbständig gegenüber stünde. 

Vielen erscheint es freilich als unbegreiflich, wie das Bestehende den Masz
stab für seine U mbildung soli an die Hand geben können, und doch handelt es 
sich dabei urn einen Vorgang, zu dem sich Analogien in allen Wissensgebieten 
finden lassen. 

Dem Mediziner entwickelt sich aus der Beobachtung des gesunden und 
kranken Menschen das Bild einer normalen Konstitution und normaler Funk
tionen des menschlicher Organismus, welches ihn krankhafte Bildungen und 
Prozesse als solche erkennen läszt und welche ihm Zielpunkte und Gesichts
punkte für die den Letzteren gegenüber zu entfaItene Thätigkeit abgibt. (Deze 
vergelijking vindt men reeds bij VON JHERING Zweck im Recht). Dem Botaniker 
entwickelt sich ein Bild von den normalen Formen einer Pflanzenspecies, welches 
ihn verkrüppelte und unvollkommene Exemplare von normal gebildeten unter
scheiden läszt U.S.W. Ueberall führt uns die Beobachtung des Lebens dazu, 
uns die Formen zu entwerfen, welche der ungehemmten unter günstigsten 
Bedingungen erfolgenden Entwicklung eines Komplexes von Kräften ent
sprechen". enz. 

56) BERGBOHM, Jurisprudenz und Rechtsphilosophie (1892) S. 387. 
Terecht schrijft Ross t. a. p. S. 182 in dit verband: "Die Analogie - oder, 

wie die historische Schule es ausdrückte, die Wissenschaft - als Rechtsquelle 
bedeutet im System des Positivismus eine formal-naturrechtliche Reminiszenz". 

Eenigszins onhelder is de opvatting van den leerling van Von Jhering ADOLF 
MERKEL in diens Juristische Enzyklopädie (Se Aufl. 1'913) S. 67 fig. ten aanzien 
van de analogie als rechtsbron. 

In § 105 schrijft hij: "Die gesetzgeberische Tätigkeit bringt (aber) zugleich 
Rechtssätze zur Entstehung, welche nicht selbst Bestandteile eines Gesetzes 
sind und für welche die aufgestellten Sätze keine Geltung haben, Rechtssätze, 
für deren Existenz nicht der Inhalt der gesetzgeberischen WiIlensäuszerungen, 
sondern deren Voraussetzungen entscheidend sind". 

Daarna in § 106: "Eine gesetzliche Bestimmung nämlich stellt sich, logisch 
betracht et, als eine Anwendung eines allgemeineren, als gültig vorausgesetzten, 
U rteils auf besondere Verhältnisse dar. Dieses allgemeinere U rteil nun - der 
Obersatz in dem Syllogismus, welcher jener Bestimmung zugrunde liegt -
nimmt unter gewissen Bedingungen selbst die Bedeutung eines Rechtssatzes 
bzw. einer QueUe vom Rechtssätzen in Anspruch". 

Hier schijnt dus de analogie als rechtsbron aanvaard, waarbij we moeten 
bedenken, dat Merkel in positivistisch en trant onder rechtsbron verstaat de 
formeele ontstaansbronnen (Entstehungsformen) van het positieve recht, die 
tegelijk als juridische geldingsbron optreden (zie § 101). Dit geeft reeds moei
lijkheden, want welken juridischen ontstaansvorm heeft het langs den weg der 
analogie gepositiveerde recht? De analogit: zelve is zeker niet juridische ont
staansbron. Intusschen wordt in § 111 de geldingsvraag van dit soort recht 
opgeworpen: "Die Rechtssiitze, welche in dieser Form einer analogen Anwen
dung gegebener Gesetze wirksam werden, leiten ihre positive Gültigkeit aus 
aUgemeinen, gesetzlich oder gewohnheitsrechtlich sanktionierten Grundsätzen, 
her. Wo ein besonderer, die Gültigkeit statuierender Rechtssatz nicht vor
handen ist, da ergibt sie sich aus den Grundsätzen, welche für die Stellung der 
Gerichte zum objektiven Rechte bestimmend sind, und nach welchen diese die 
Entscheidung von Rechtsfragen nicht mit Berufung auf Lücken im Inhalte der 
Gesetzgebung ablehnen dürfen, den Maszstab für die Entscheidung dieser Fragen 
aber soweit immer möglich dem geItenden Rechte entnehmen sollen. Diesen 
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Maszstab vermögen sie, wo der Inhalt der Gesetzte versagt, auf dem bezeich
neten We ge zu gewinnen". 

Hier wordt duidelijk op materieele rechtsbeginselen teruggegaan, maar alleen 
op bij de wet of de erkende rechtsgewoonte gesanctioneerde. 

Dubieus blijft hierbij, of de gelding van het aldus gepositiveerde recht op 
de formeele ontstaansbron of op de materieele rechtsbeginselen als materieel
juridische geldingsbron wordt teruggevoerd. Alleen de eerste opvatting past in 
Merkel's positivistische theorie. 

Overigens heerscht bij Merkel ten aanzien van de geldingsvraag de grootst 
mogelijke onklaarheid, waardoor zijn geheele rechtsbronnenleer in verwarring 
komt. 

Eenerzijds grondt hij de gelding in den zin van "de verplichtende kracht" 
van het positieve recht in de "ethische macht" van het recht: 

fur. Enz. § 49: "Die Rechtsvorschriften können eine verpflichtende, d. i. mora
Iisch bindende Wirksamkeit nur äuszern, sofern gewisse Eigenschaften bei ihnen 
vorausgesetzt und anerkannt sind, die ihnen unsere Achtungsgefühle zuwenden 
und die moralische Kräfte unserer Natur für sie tätig werden lassen." 

Hier wordt het begrip "gelding" dus blijkbaar in den zin van "ideëele geldig
heid" gebezigd. 

Anderzijds wordt de gelding van het positieve recht genomen in den zin 
van de natuurcausaal bedoelde sociologische gelding: de causaal dwingende 
macht van het sterkste verband. Op dit geldingsbegrip grondt Merkel, gelijk wij 
in noot 48 zagen de praevalentie van het wettenrecht boven het gewoonterecht 
in den modernen tijd. 

Tenslotte wordt "gelding" door hem genomen in den zin van formeel juri
dische gelding, welke teruggevoerd wordt op de wet, resp. het gewoonterecht. 

In dien zin wordt de "gelding" van constante jurisprudentie en verdragen, 
die hij beide als rechtsbronnen, in den zin van formeele ontstaansbronnen erkent, 
teruggevoerd op de hoogste formeele geldingsbron: de wet, of bij 't ontbreken 
van een wetgever (gelijk in het volkenrecht) op het gewoonterecht (zie ib. 
§ 118 en §121). 

In verband daarmede heeft het begrip rechtsbron bij Merkel niet minder dan 
vier of vijf verschillende beteekenissen en wel die van: I ° formeel juridische 
ontstaanshron, 20 formeel juridische geldingsbron, 3° materieel-buitenrechtelijke 
ontstaansbron in natuur-causalen zin (de machtspositie van den rechtsvormer), 
49 materieel buitenrechtelijke geldingsbron (ideëele geldigheidsbron : de moreele 
volksovertuiging), waarbij eventueel (t. a. van de analogie) nog als 5° ware 
toe te voegen: die van materieel-juridische geldingsbron (de rechtsprincipia). 

Tot een systematische zin-eenheid zijn al die verschillende beteekenissen niet 
samengevat, en kunnen zij niet worden samengevat, daar zij elkander "per 
definitionem" uitsluiten. 

Aan dezelfde onklaarheid en tegenspraak lijdt ook Merkels rechtsbegrip, 
waarin, evenals trouwens bij Von jhering natuurcausale naast normatieve ele
menten optreden (het recht is tegelijk "ethische" en natuurnoodwendig dwingende 
("materieele") macht. V gl. fur. Enzykl. Hoofdstuk I § 22 fig. Das Recht als 
Lehre und Macht. . 

57) Zie voor deze richting het zeer instructieve overzicht bij Ross Theorie 
der Rechtsquellen (1929) S. 435 fig. over de literatuur i. z. de theorie van het 
gewoonterecht. 

In Duitschland noemt men de theorie, welke het gewoonterecht naar zijn 
gelding op den staatswil terugvoert de "Gestattungstheorie". 

Onder de Duitsche aanhangers dezer theorie zijn te noemen: KIERULFF Theorie 
des gemeinen Zivilrechts (1839) S. 13. REINHOLD SCHMID Theorie und Metho
dik des bürgerl. Rechts (1878) S. 224; BRUNS Geschichte und QueUen des 
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Röm. Rechts (Holzendorffs Enzyklopädie der R. W.) S. 224; ERNST MEIER Die 
Rechtsbildung in Staat und Kirche (1861) S. 24; BINDING Handbuch des Straf
rechts I (1885) S. 200 fig. HERZFELDER Gewalt und Recht (1890) S. 149-150; 
J. RÜMELIN Das Gewohnheitsrecht (Jherings Jahrbücher, Bnd 27, 1189 S. 186); 
BRUNO SCHMIDT Das Gewohnheitsrecht als Form des Gemeinwillens (1899) 2, 
29-30; LABAND Das Staatsrecht des deutschen Reiehs (1911) I S. 75; WALTER 
JELLINEK Gesetz, Gesetzanwendung und Zweckrriäszichkeitserwägung (1913) 
S. 177 fig. 

H. NAWIANSKY Bayerisches Verfassungsrecht (1823) S. 341-342; SEYDEL 
Grundzüge einer allgemeinen Staatslehre (1853) S. 13. 

PFENNIGER Uebung und Ortsgebrauch im schweizerischen Zivilgesetzbuch 
(1911) S. 82 fig. 

GMÜR Die Anwendung des Rechts nach Art. 1 des schweizerischen Zivil-
gesetzbuches (1918) S. 82 fig. 

Onder de Fransche schrijvers huldigden de oudere auteurs meest de theorie: 
DELISLE Traité de l'interpretation juridique (1849) p. 21. OUDOT Philosophie 
de droit (1846) p. 66. La Bigne de Villeneuve Elements de droit civil I 
(1883) p. 2. Huc Commentaire théorique et pratique du Code Civil (1892) I 
p. 58--60. BAUDRY LACANTINERIE Precis de droit civil t. 1, p. 27 etc. 

Voorts is er een geheele reeks schrijvers, die op het voetspoor van AUSTIN 
"het gewoonterecht" opvatten als "judge-made law" welker gelding op den 
souvereinen staatswil wordt teruggevoerd. 

58) LAND Inleiding tot de Verklaring van het Burgerlijk Wetboek (1899) bI. 1. 
59) T. a. p. blz. 13 noot 1: "Daarmede is nog niet gezegd, dat wij den wil 

van de overheid aanzien voor "het eigenlijke recht"; ... Wij erkennen, dat de 
wetgever, of wil men zeggen de overheid, uiting geeft aan het recht; das Gesetz 
ist das Organ des Volksrechts, zegt ook Savigny, System I blz. 39. Dit kan 
intusschen niet wegnemen, dat de afstand tusschen het eigenlijke recht en de 
wet dikwijls zeer groot is, dat zelfs het eerste door het laatste soms geheel 
wordt verlaten, en ook dan hebben wij het positieve recht te volgen, al is het 
geen Organ des Volkrechts dan in theorie. 

"Dit aan te nemen is nu niet het huldigen van een theorie van het positieve 
recht; in dien zin alsof de grond van de rechtskracht der wet gelegen is in het 
bevel van den Staat. Zeker wordt zij daardoor bindende; maar zeker ook heeft 
de Staat en zij die voor hem spreken, zijn steun te zoeken in dat "eigenlijke 
recht". 

60) LAND Inleiding tot de Verklaring van het Burgerlijk Wetboek (1899) 
blz. 12: "Wat de wet of een geldend gewoonterecht voor ons bepaalt, geldt 
voor ons als recht, en het blijft zijn kracht behouden totdat het positieve recht 
zelf het heeft afgeschaft." 

Even verder (bI. 14) volgt de uitspraak: "Ook zal een verstandig wetgever 
bedenken, dat hij maat heeft te houden; met het vaststellen van eiken regel 
wordt ook het recht vastgelegd, tot schade allicht van zijne verdere ontwikkeling". 

Beide uitspraken implieeeren de in juridischen zin onbeperkte competentie 
van den statelijken wetgever. Want het positieve recht wordt door Land in 
positivistischen lijn, zuiver formeel genomen. 

61) Zie verschillende voorbeelden bij KOSTERS De Plaats van Gewoonte en 
Volksovertuiging in het Privaatrecht (1912) blz. 14 vlg. 

62) GOUDSMIT Pandekten-systeem I Par. 15 (i. f.). 
63) Men zie de inderdaad droevige passage bij BERGBOHM Jurisprudenz und 

Rechtsphil. S. 549, waar de beteekenis van het echte "historische principe" voor 
de rechtsbronnentheorie aldus wordt omschreven: 

"Damit eine praktische, Handlungen oder Verhältnisse der Menschen und 
ihrer Vereine bestimmende Norm oder Regel positives Recht im Sinne der 
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jurisprudenz und Rechtswissenschaft, in allen ihren Zwei gen und Stufen sein 
könne, ist eine uner1äszliche Bedingung die, dasz sie zu dem wesentlichen norma
tiven Inhalt die ebenso wesentliche Rechtsform erworben habe, was nur auf 
die Weise geschehen konnte, dasz ihr eine kompetente rechtsbildende Macht 
durch einen geeigneten, äuszerlich erkennbaren Vorgang, der als solcher der 
Geschichte angehört (ik cursiveer!) und die formelle Rechtsquelle der betr. 
Norm bildet, die Rechtsqualität verlieh. Der Verzicht auf diese Bedingung da
gegen würde ein Prinzip involvieren, dem ein derartiges geschichtliches Element 
fehlt, und folgeweise auf ein Recht leiten, das nicht durch eine formelle Rechts
quelle hindurch in die Wirklichkeit, wo es seine objektive Verbindlichkeit als 
formelles Recht bewähren könnte (sic!), eingetreten ist d. h. auf ein ungeschicht
liches oder nicht positives oder Naturrecht, das kein Erkenntnisobjekt der Rechts
wissenschaft, weil juristisch überhaupt gar kein Recht ist." 

64) Zeer scherp is BERGBOHM'S denatureering van het historische rechts
beginsel gezien door MERKEL in zijn "Besprechung von Or R. Bergbohm", 
"jurisprudenz und Rechtsph.", opgenomen in Hinterlassene Fragmente und Ge
sammelte Abhandl. (11, 2) S. 730. 

65) Zie de tweede band van zijn Der Zweck im Recht, welke voor het over
groote deel aan dit onderzoek gewijd is. 

66) MERKEL Rudolph von Jhering t. a. p. S. 751. 
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VERSLAG OMTRENT DE VERRICHTINGEN 

DER Dr. A. KUYPERSTICHTING 

OVER HET JAAR 1930. 

Wanneer men het jaar van oprichting medetelt, voltooide de Kuyper
stichting bij het einde van 1930 het.tiende jaar van haar bestaan. Immers, 
op 21 April 1921 werd de stichting te 's-Gravenhage tot stand gebracht. 

Deze tienjarige periode is geweest een periode van geleidelijken groei, 
welke groei - blijkens de zoo straks te vermelden gegevens - nog 
larig niet tot stilstand gekomen is. 

Tal van personen hebben in den loop dezer jaren, hetzij in vasten 
dienst, hetzij ter uitvoering van speciale opdrachten of ook als schrijvers 
van brochures of artikelen in het orgaan der Stichting te haren behoeve 
belangrijken en gewaardeerden arbeid verricht, somtijds geheel belangeloos. 

De omvang van boekerij, archief en administratie breidde zich in deze 
periode zoodanig uit, dat naast het Kuyperhuis een nieuw perceel moest 
worden aangekocht en voor een belangrijk deel ter uitbreiding van 
bibliotheek- en bureauruimte moest worden aangewend. 

Naast wijsgeerige studie, werd ook een breede plaats toegekend aan 
historisch onderzoek, waarvan de resultaten ten deele reeds het licht 
zagen, ten deele binnen korten tijd in nieuwe publicaties zulIen worden 
neergelegd. 

En behalve door dezen arbeid van meer theoretischen aard erlangde 
de Stichting ee.n toenemenden invloed door haar meer practisch werk, 
dat een steeds grooter kring van belangstellenden, niet alleen in ons 
land, doch ook in het buitenland met haar in aanraking bracht en tot 
hartelijke sympathiebetuigingen uitlokte. 

Tenslotte kon het kapitaal der Stichting - dat dank zij een zorgvuldig 
beheer en belangrijke nieuwe giften - niet alIeen intact bleef doch in 
omvang toenam, mede dienstbaar gemaakt worden aan het bijzonder 
christelijk onderwijs door verschaffing van kapitaal aan tal van bijzondere 
scholen. 

Daarom kan aan het einde van 1930 met een gevoel van dankbaarheid 
op deze tienjarige periode worden teruggezien. 

En uit dit aanvankelijk gunstig resultaat mogen [wij zeker de hoop 
putten, dat de Stichting ook in een volgende tien jaren onder Gods zegen 
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haren arbeid ter verdieping en verbreiding van de kennis der antirevolu
tionaire beginselen voor het staatkundig en maatschappelijk leven met 
vrucht zal kunnen voortzetten. 

* * * 
Het jaar 1930 was een jaar zonder verkiezingen voor staten of raden 

en ook zonder schokkende gebeurtenissen op staatkundig en maatschappelijk 
gebied. De z.g. antivlootplan-actie bracht eenige verlevendiging van 
politieken aard en verhoogde de toch reeds tamelijk groote belang
stelling voor het vraagstuk van de landsdefensie. En de depressie op 
maatschappelijk gebied tengevolge van het verder doorwerken der econo
mische crisis vestigde - mede blijkens de bij ons inkomende brieven -
meer dan gewoonlijk de aandacht op vraagstukken van economischen 
aard. Doch afgezien van deze beide omstandigheden was 1930 een vrij 
r.ustig jaar. 

Desniettemin nam de arbeid van het Bureau der Kuyperstichting in 
omvang toe. Het Bureau genoot ook gedurende dit jaar een vrij groote 
en toenemende belangstelling en waardeering, speciaal ook van de zijde 
van kiesvereenigingen en jeugdvereenigingen. Vooral onder jongeren zijn 
er velen, die zich voor politieke en maatschappelijke vràagstukken 
interesseeren en gaarne van de hun geboden hulp bij het bestudeeren 
van dergelijke vraagstukken gebruik maken. 

BESTUUR. 

* * * 

De besturen der Kieskringcentrales, die ten vorigen jare nog niet over
eenkomstig art. 7 van de statuten der Kuyper-stichting in verband met 
de periodieke aftreding, een nieuw lid van den Raad van Beheer hadden 
aangewezen, voldeden dit jaar aan deze statutaire opdracht, zoodat de 
Raad van Beheer thans als volgt is samengesteld: Dr. H. Colijn, voor
zitter, A. W. F. Idenburg, vice-voorzitter, Mr. J. Terpstra, secretaris, 
J. J. C. van Dijk, penningmeester, H. van Andel, Mr. J. J. Croles, Ds. M. 
van Grieken, J. van Andel, A. Bax Cin., Prof. Dr. H. Bouwman, J. Bos Kzn., 
Mr. P. E. BrU~t, Mr. A. Bruch, Mr. H. Bijleveld, J. Deutekom, J. Harms, 
J. A. J. Jansen, A. D. P. van Löben Seis, H. J. van Lonkhuyzen, G. v. d. 
Putte, Ds. G. Renting, J. Schouten, J. G. Schouten en Dr. J. Severijn. 

De eerstgenoemde zeven heeren vormden tezamen het Dagelijksch 
Bestuur. 

De Raad van Beheer vergaderde in Maart en November. Het Dage
lijksch Bestuur kwam in den loop des jaars driemaal bijeen. 

Den Voorzitter van het Bestuur der Stichting, Dr. H. Colijn, werd in 
October van dit jaar door den Senaat der Vrije Universiteit te Amsterdam 
de doctorsgraad in de rechtswetenschap honoris causa verleend. 
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In de plaats van Mej. M. J. Kok, die wegens vertrek naar Indi~ zeer 
tot ons leedwezen genoodzaakt was den dienst der Kuyperstichting te 
verlaten, werd als eerste typiste benoemd Mej. M. S. Berkouwer. Overi
gens onderging de personeelsbezetting geen veranderingen. 

Lokaliteit. 
Het aanvankelijk voor één jaar met de Zuid-Afrikaansche Legatie ge

sloten huurcontract werd, onder gelijke voorwaarden, gecontinueerd. 
Daarbij werd door het Dagelijksch Bestuur de toezegging gedaan dat, 
indien dit met het oog op uitbreiding van [de legatiewerkzaamheden 
noodzakelijk zal blijken, door de Kuyperstichting op nader vast te stellen 
conditi~n nog één lokaal aan het gezantschap zal worden afgestaan. 
Ingeval van deze toezegging wordt gebruik gemaakt, zal één van de 
lokalen, die thans bij ons Bureau in gebruik zijn, ter beschikking worden 
gesteld, hetgeen mogelijk is nu de heer Idenburg Mr. Beekenkamp toe
stond voorloopig van diens kamer in het Kuyperhuis gebruik te maken. 

Enkele noodzakelijke voorzieningen moesten worden getroffen ter 
verbetering van de verwarming van de vertrekken, die door den huis
bewaarder worden bewoond. 

Bibliotheek. 
Door aankoop en gratis-toezending van verschillende boekwerken 

ontving de bibliotheek eenige uitbreiding. 
-Aangekocht werden in totaal 330 nieuwe of tweedehandsche geschriften, 

waarvan op het gebied van binnen- en buitenlandsch staatsrecht, staat
kunde en partijwezen: 58; economie en statistiek: 39; armenzorg, 
sociale organisaties en andere sociale aangelegenheden: 34; administratief 
recht, provinciale en gemeentepolitiek : 24; jaarboeken en verzamelingen: 
31 ; huwelijksrecht e.d.: 10; algemeene, rechts- cultuur- en vaderlandsche 
geschiedenis: 35; algemeene en rechtsphilosophie: 10; financi~n: 10; 
onderwijs, opvoeding en kunst: 13; internationale aangelegenheden: 17; 
Kerk en godsdienst: 6; strafrecht: 3; sociologie: 1; koloni~n: 13; 
diversen 26. 

Daarbij komen nog de gewone periodieken (couranten en tijdschriften), 
die regelmatig worden gecatalogiseerd, of, voorzoover ze van eenig belang 
waren, in dossiers werden opgelegd. 

Het onderhoud der boeken vorderde dit jaar een hooger bedrag dan 
voorafgaande jaren, hetgeen verband houdt met het meer intensief ge
bruik der boekerij. In volgende jaren zullen deze onderhoudsuitgaven 
vermoedelijk nog vrij aanzienlijk moeten stijgen, omdat het doorloopend 
gebruik en het heen en weer zenden van vele geschriften aan het bind
werk hooge eischen stelt en de ervaring heeft geleerd, dat het duurder 
bindwerk op den duur het meest economisch is. 
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De ruimte, voor de opberging van nieuwe aanwinsten beschikbaar, is 
in den loop der laatste jaren uiteraard zienderoogen ingekrompen. Veel 
ruimte is er niet meer over. Echter bevinden zich in de bibliotheek nog 
tal van werken, met name op het gebied van philologie, die zelden of 
nooit worden gebruikt. Het is in verband daarmede wenschelijk een groot 
deel dezer boeken over te brengen naar de zolderverdiepingen van het 
perceel Kuyperstraat 3, zoodat in de bibliotheeklokalen weer de noodige 
ruimte voor plaatsing van meer gevraagde werken verkregen wordt. 

Werkzaamheden. 
Behalve de gewone arbeid aan de bibliotheek bestonden de werkzaam

heden van het Bureau, gelijk in vorige jaren, uit het samenstellen van 
rapporten ter voorlichting over verschillende onderwerpen, het verstrekken 
van advies of inlichtingen en het gereed maken en uitzenden van de 
lectuurdossiers. 

Rapporten werden o. a. gemaakt over de beteekenis van het provinciaal 
en van het gemeentelijk bestuur, over het gemeentelijk belastingstelsel 
volgens de nieuwe wet op de financieele verhouding tusschen rijk en 
gemeenten, over de grondslagen der sociale verzekering, over de behandeling 
van het vraagstuk der z.g. nationale ontwapening bij de jongste begrootings
debatten in de Tweede Kamer, over de vlootplanqurestie, over het vraagstuk 
van het wettig overheidsgezag en over de Zondagsqurestie. 

Voorts werden, gelijk trouwens ook reeds herhaaldelijk in vorige jaren 
geschiedde, afschriften gemaakt van belangrijke series Standaardartikelen, 
0.3. over het leeszaal vraagstuk, over de tooneelqurestie en over bedrijfs
organisatie. 

De adviezen en de informaties liepen als gewoonlijk over de meest 
verscheiden onderwerpen. Een indruk van die verscheidenheid ontvangt 
men bij het raadplegen van het systematisch register op het maandschrift 
der Stichting, dat zijn rijkdom van onderwerpen speciaal aan de adviezen
rubriek dankt. 

De meeste onderwerpen, waaromtrent men raad of inlichting vraagt, 
:liggen op het terrein van het gemeentebestuur. Doch daarnevens bestaat 
toch ook bij velen belangstelling voor meer algemeene vraagstukken. 
Met name uit kiesvereenigingen en jeugdvereenigingen worden ons 
herhaaldelijk desbetreffende vragen ter beantwoording voorgelegd. 

Het aantal zuivere rechtsvragen, waaromtrent advies gevraagd wordt, 
îs betrekkelijk gering. In verreweg de meeste gevallen hebben de mondeling 
of schriftelijk gevraagde informaties betrekking op politieke aangelegenheden, 
zij het ook dat voor een behoorlijke beantwoording onderzoek en uiteen
zetting van de juridische omstandigheden, waarin de vraag zich voordoet, 
gewoonlijk onmisbaar zijn. 

De lectuurzendingen gingen ook dit jaar weer in alle richtingen van 
ons land; in enkele gevallen zelfs over de grenzen. 

Het aantallectuurzendingen steeg dit jaar tot 1579 (vorig jaar 1159). 
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En met dankbaarheid mag worden geconst;lteerd dat de terugzending in 
het algemeen vlotter geschiedde dan in vorige jaren. Niettegenstaande de 
aanzienlijke stijging van het aantal uitzendingen, zijn er van de in 1930 
uitgezonden dossiers slechts 77 tegen vorig jaar 86 (waarvan inmiddels 
52 terugkwamen) niet terugontvangen. Dit aantal is nog veel te groot. 
Doch er is in elk geval eenige verbetering te constateeren. En wij zullen 
blijven voortgaan om alle middelen aan te wenden, die dienstig kunnen 
zijn, om de nalatigen tot het betrachten van meerdere zorg voor de 
tijdige terugzending van de hun toevertrouwde lectuur op te wekken. 

Eenig inzicht in den geleidelijken groei van den arbeid van de Kuyper
stichting verkrijgt men bij vergelijking van de verschillende cijfers der 
correspondentie en lectuurzendingen, die wij hier doen volgen: 

ingekomen brieven uitgezonden brieven lectuurzending 
1923 1184 1454 154 

1924 2083 2088 619 

1925 1614 1752 529 

1926 1630 1693 525 

1927 1724 2057 785 

1928 1815 2303 1018 

1929 2108 2565 1159 

1930 2415 2992 1579 

WETENSCHAPPELIJKE OPDRACHTEN. 
Gelijk reeds in vorige jaarverslagen werd gemeld, ontving Mr. G. M. 

den Hartogh indertijd opdracht om een studie te schrijven over de periode 
uit de geschiedenis der Antirevolutionaire partij van 1857 (na het conflict 
Groen van Prinsterer-Van der Brugghen) tot 1872. Tengevolge van 
allerlei omstandigheden werd de uitvoering van deze opdracht vertraagd. 

Thans is deze studie nagenoeg gereed. Het inleidend deel, handelend 
over de belangrijkste politieke stroomingen hier te lande in de negentiende 
eeuw, zal worden gepubliceerd in de driemaandelijksche uitgave van het 
orgaan der Stichting, Antirevolutionaire Staatkunde, te beginnen bij het 
tweede kwartaalnummer 1931. De studie zelve zal waarschijnlijk in 1931 
als afzonderlijk boekwerk het licht zien. 

Prof. Dr. H. Dooyeweerd voltooide zijn werk over de wijsgeerige 
grondslagen van de Calvinistische rechts- en staatsleer. Over de uitgave 
van dit werk worden thans onderhandelingen gevoerd. 

Dit laatste geldt eveneens voor de bibliographie betreffende den school
strijd, aan welke de heer D. Langedijk in den loop van 1930 de laatste 
hand heeft gelegd. 

PUBLICATIES. 
De publicaties der Kuyperstichting bleven. in 1930 beperkt tot de 

uitgave van de beide edities van het tijdschrift Antirevolutionaire Staat-
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kunde. De maandelijksche uitgave voltooide haar zesden, de driemaan
delijksche haar vierden jaargang. 

Van de belangrijkste onderwerpen, die in het tijdschrift behandeld 
werden, noemen we: de uitvoerige studie over de verhouding van 
rechtsbeginsel en positief recht, de geschiedenis der coalitie, 'de staats
leer van het fascisme, het parlementaire stelsel, Groen van Prinsterers 
bijdrage ter beantwoording van de vraag: welke behoort de betrekking 
van Belgiê tot Holland te zijn, een studie over den a.r. staatsman 
Mr. J. W. Gefkens, het Zionisme, jeugdvereeniging en staatkunde, een 
critische bespreking van de moderne opvattingen omtrent opvoeding en 
huwelijk, oorlog en christendom, het economisch werk van Genève, de 
Romeinsche quaestie, de Zwitsersche graan politiek, de sociale verzeke
ring, natuurrecht en a. r. beginsel, Overheid en Sabbat, patroonsorganisatie, 
herleving van belangstelling in Calvijn, de Wet Gods en het moderne 
leven, enz. 

Het aantal abonnementen op de maandelijksche uitgave vertoonde, 
vergeleken bij het vorige jaar, eenigen vooruitgang. Na aftrek van de gratis
en recensie-exemplaren bedraagt dit aantal thans 1215 (vorig jaar 1176). 
Het aantal abonné's op de driemaandelijksche uitgave liep echter terug 
van 658 tot 588. 

Wij mogen in verband hiermede er op aandringen dat onze kies
vereenigingen en jeugdvereenigingen en voorts alle degenen, die belang 
stellen in het bestudeeren der antirevolutionaire beginselen, door het 
lezen van dit tijdschrift mede werken om deze uitgave, waarvoor door 
de Kuyperstichting belangrijke kosten worden gemaakt, te doen slagen. 

Dat het tijdschrift ook buiten antirevolutionairen kring belangstelling 
vindt, moge blijken uit het feit, dat verschillende buitenlandsche biblio
theken op het tijdschrift zijn geabonneerd; sinds korten tijd zelfs de 
Sovjet-bibliotheek in Moskou. 

De medewerking aan het tijdschrift liet niet te wenschen over. Gebrek 
aan copié deed zich nimmer gevoelen. 

Vermelding verdient nog, dat verschillende Nederlandsche periodieken 
door bemiddeling van het bureau der Kuyperstichting naar Ned. Indiê 
werden gezonden, ter lectuur voorziening van Chr. Militaire tehuizen. 
Aan de uitgevers, die daartoe gratis-exemplaren van hun uitgaven be
schikbaar stelden, mogen wij hier een woord van dank brengen voor 
hun belangelooze medewerking. / 

Een overzicht van de verschillende publicaties, die door de Kuyper
stichting werden uitgegeven of met hare medewerking tot stand kwamen 
gedurende de tien jaren van haar bestaan, wordt als bijlage aan dit 
verslag toegevoegd. 

PROPAGANDA. 
In het najaar van 1930 werd door de Kuyperstichting ter beschikking 

van de kiesvereenigingen gesteld een circulaire ter waarschuwing tegen 
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de z.g. antivlootplanactie, die door de S. D. A. P. en de vereeniging Kerk 
en Vrede werd op touw gezet. In totaal werden ongeveer 581.500 
exemplaren, waarvan 351.500 grootere en 230.000 kleinere, aan de kies
vereenigingen ter verspreiding toegezonden. 

Voor het verspreiden van ander propaganda-materiaal - hetgeen 
trouwens niet in de eerste plaats behoort tot de taak der Kuyperstichting, 
doch tot die der kiesvereenigingen - was geen aanleiding, omdat noch 
verkiezingen, noch andere politieke gebeurtenissen noopten den gewonen 
propaganda-arbeid der kiesvereenigingen op deze wijze te steunen. 

De adjunct-directeur, 
Dr. J. W. NOTEBOOM. 



LIJST DER GESCHRIFTEN 

UITGEGEVEN DOOR DE Dr. A. KUYPERSTICHTING 

B. A/kema, 

B. A/kema, 

Prof. Mr. A. Anema, 

Mr. Dr. E. J. Beumer, 

H. Co/ijn, 

H. Colijn, 

H. Co/ijn, 

H. Co lijn, 

H. Colijn, 

H. Co/ijn, 

H. Co/ijn, 

Vlugschriften. 

De Djambi-overeenkomst en de brochure 
van Kol (1922). 

Antirevolutionaire Koloniale Politiek (1922). 

Calvinistische Politiek (1922). 

Gelijkstelling van man en vrouw (1922). 

De Vrouw naar de Stembus (1922). 

Kapitaalvorming en de kleine Luyden. Rede 
voor de afdeeling Groningen van "Patri
monium" (1925). 

Rede door Minister - uitgesproken in de 
Vergadering van de He Kamer van Dinsdag 
19 Febr. 1924. 

Tot 's Lands behoud. Rede uitgesproken in 
de vergadering der Ie Kamer op Woensdag 
4 Maart 1925. 

De Lendenen omgord, Ie en2e druk (1927/,31). 

Ter wille van de geestelijke waarden (1929). 

Van de Overheid en 's Heeren wet (1929). 

Prof. Mr. P. A. Diepenhorst, Drie~rlei Weerbaarheid. Rede uitgesproken 
in de vergadering der Ie Kamer op Donder
dag 26 Febr. 1925. 

L. F. Duymaer v. Twist, 

M. van Grieken, 

M. van Grieken, 

M. van Grieken, 

De Binnenschipperij (1922). 

Door beginselen gedreven gaande ten strijde 
(1922). 

De sociale wetgeving. Ds. Kersten en wij (1929). 

Sluit de gelederen (1929). 
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Chr. v. d. Heuvel, Rood Boerenbedrog (1929). 

A. W. F. Idenburg, Gezantschap bij den Pauselijken stoel (1922). 

Mej. H. S. S. Kuyper, Moederschapszorg (1922). 

j. v. d. Molen Tzn., Handhaving van de vrijheid en zelfstandig-
heid van het bijzonder onderwijs (1922). 

Mr. V. H. Ruigers, Ziekteverzekering (1922). 

J. Schouten, Staatspensioen (1929). 

Prof. Dr. H. Visscher, De scheidende broeders en het voorbeeld 
der Vaderen (1929). 

C. v. d. Voort v. Zijp, Ontwapening (1922). 

Mr. J. A. de Wilde, 's Lands Financien (1922). 

Mr. J. A. de Wilde, De Lampen brandende, leen2e druk (1927f'31). 

A. Zijlstra, Overheidsbemoeiing en Middenstand (1922). 

De waarheid over Djambi, Overzicht van de officieele gegevens be-
treffende het ontwerp tot oprichting der 
N. I. Aardolie-Maatschappij (1922). 

Vruchtbare politiek eischt gezonde financien 
(1922). 

De beloften van de Sociaal-Democratie (1922). 

Referaten verkiezingscursussen Witte Brug. 

Dr. E. J. Beumer, 

Dr. E. J. Beumer, 

H. Colijn, 

J. J. C. van Dijk, 
A. W. F. Idenburg, 
Mr V. H. Rutgers, 
J. Schouten, 
J. Schouten, 
Mr. J. A. de Wilde, 

Parlementaire geschiedenis der laatste periode 
(1924). 

Parlementaire geschiedenis (1928). 

De Financien van het Rijk (1924). 

Nationale verdediging (1928). 

Defensie (1924). 
Religie en Overheid (1924). 
Sociale Politiek (1924). 
Sociale Politiek (1928). 
Beginsel en Cultuur (1928). 

Andere geschriften uitgegeven door of met steun of 
medewerking van de Dr. Kuyperstichting. 

Mr. G. M. den Hartogh, Eén uitgangspunt, één weg, één doel. (Uitg. 
J. H. Kok, Kampen, 1926). 



Mr. J. W. Noteboom. 

J. C. Rullmann, 

M. A. Verkerk, 

Prof. Dr. H. Visscher, 

Antirevolutionaire 
Staatkunde, 
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Antirevolutionaire Gemeentepolitiek. (Uitg. 
J. H. Kok, Kampen, 1928). 

Kuyper-Bibliographie. 2dl. (Uitg. J. H. Kok, 
Kampen, 1923/1929). 

Nivelleering van den gemeentelijken Belas
tingdruk. (Uitg. J. H. Kok, Kampen). 

Onze scheidende broeders en wij. (Ui tg. 
"De Standaard"). 

Schrift en Historie, Gedenkboek bij het 
vijftig-jarig bestaan der Georg. A. R. Partij 
1878-1928 in opdracht van de Dr. A. Kuyper
stichting. (Uitg. J. H. Kok, Kampen, 1929). 
2 edities. 

Orgaan van de Dr. A. Kuyperstichting ter 
bevordering van de studie der a.r. begin
selen. (Uitg. J. H. Kok, Kampen). 

Maandelijksche en driemaandelijksche editie. 
Maande!. uitg. jaargang I-VI prijs f 4.
pee jaargang; driemaandel. uitg. jaargang 
I-IV prijs f 6.50 per jaargang. Prijs beide 
edities tezamen f 8.- per jaargang. 
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Balans der Dr. A.Kuyperstichting peri 
ACTIEF 

't Kuyperhuis . . 
afschrijving . . 

Huis Dr. Kuyperstraat No. 3 
afschrijving 

Meubilair. . 
afschrijving 

Bibliotheek . 
afschrijving 

Effecten . . . . . . . . . . . . . 
Leeningen } Obligo Chr. Nat. Schoolond. 

aan Waarborgsommen.... 
scholen Hypotheken....... 

Hypotheken aan particulieren 
Amsterdamsche Bank . . . 
Postcheque- en girodienst 
Kas 't Kuyperhuis 
Debiteuren . . . 
Interest . . . . 

f 1Yooo.-
6000.-

" 19000.-
" 6500.-
" 2170.02 
" 2169.02 
" 370349 
" 3702.49 

" 85000.
" 207784.78 
" 16271850 

f 11000.-

" 12500.-

" 
1.-

" 1.
" 295400.-

" 455503.28 
" 185890.
" 27295.18 
" 2717.55 
" 114.68 
" 5163.44 
" 11519.81 

f 1007105.94 

Exploitatie ... rekening der Dr. 

Salarissen . . . . . . 
Bibliotheek (afschrijving). 
Abonnementen 
Kosten wetensch. studie 
Meubilair (afschrijving) 
Huishoudelijke onkosten 
Onderhoudskosten . 
Algemeene onkosten 
Belastingen. . . . 
Assurantiën. . . . 
Kantoorbehoeften. . 
Porti, telef., tel eg. . . . . . . . . 
Verlichting, verwarming, waterleiding . 
Reis- en verblijfkosten . . 
Propaganda. . . . . . . 
Pensioenpremie enz. . . . 
Correspondentschappen . . 
Bouwrekening (afschrijving) . . 
Afschrijving 't Kuyperhuis . . . 

" huis Dr. Kuyperstraat No. 3 
Voordeelig saldo. . . . . . . . . . 

I) Aanschaffingen f 1703.49. 
2) " f 1170.02. 

f 17963.18 
" 3702.49 1 

· " 968.68 
" 3924.-
" 2169.02 2

) 

" 2054.08 
· " 126066 

" 262.37 
· " 1610.62 

" 143.30 
· " 1323.83 
· " 901.93 
· " 1092.62 
J" 97.65 

" 2165.19 
" 880.90 

• " 132.-
" 3748.53 
" 6000.
" 6500.
" 408.39 
f 57309.44 

t 
I 
i 

I 
t 

--------------------.... ~ 



19 31 December 1930 
PASSIEF 

Kapitaal ........ . 
Schenking N.N. meubilair . . 

" H. Colijn. . . . . 
Reserve voor Koersverschillen . 
Reserve . . . . 
Rentelooze leening . . . . . 
Crediteuren . . . . . . . . 

15 

f 937088.52 

" 
2435.-

" 
50000.-

" 
563587 

" 
8169.61 

À. yperstichting over het jaar 1930 
Interest . . . . . . 
Huren. . . . . . . 

f 989523.52 

13805.48 

" 
3000.-

" 
776.94 

f 53304.44 
" 4005.-
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De Commissie, benoemd door den Raad van Beheer der Dr. Abraham 
Kuyperstichting, om, overeenkomstig art. 15 van het Huishoudelijk Regle
ment van dien Raad, advies uit te brengen over de rekening en verant
woording van den heer Penningmeester, heeft de eer te rapporteeren : 

1. dat zij de balans en de exploitatierekening met totaaltellingen van 
resp. f 1.007.105.94 en f 57.309.44 gedateerd 25 Maart '31 en geteekend 
door den Penningmeester heeft vergeleken met de boekhouding, de 
daarop betrekking hebbende bescheiden ten deele heeft gecontroleerd 
en heeft bevonden, dat de cijfers van de balans en exploitatierekening 
overeenkomen met de boekhouding en de geraadpleegde bescheiden, en 
dat de boekhouding op nauwgezette en correcte wijze is gevoerd. 

2. dat zij er zich van overtuigd heeft, dat de in de balans opgenomen 
effecten voor een waarde van f 380.400.- (waaronder f 85000 in 6 Ofo 
obligaties van de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs) aan
wezig waren in de safe bij de Amsterdamsche Bank te 's Gravenhage. 

Bij dit onderzoek is haar gebleken, dat een stuk ad f 1000.- ontbrak. 
Uit de boekhouding werd aangetoond, dat dit stuk was uitgeloot en 
verzilverd in 1931. 

Voorts constateerde zij, dat in gemelde safe aanwezig waren de stuk
ken betrekking hebbende op de uitstaande leeningen voor waarborg
sommen aan scholen, hypotheken aan scholen en aan particulieren resp. 
ten bedrage van f 207.784.78, f 162.718.50 en f 185.890.-. 

De acten van genoemde leeningen en hypotheken en bijbehoorende 
stukken werden aanwezig en in orde bevonden, evenzoo assurantiepolis 
en de verklaring bedoeld in art. 247 Wetboek van Koophandel. 

De Commissie adviseert mitsdien rekening en verantwoording van den 
Penningmeester onder dankzegging goed te keuren, en deelt verder mede, 
dat zij zich geheel kan vereenigen met de in de exploitatierekening 
opgenomen afschrijvingen. 

's GRAVENHAGE, 30 Maart 1931. 

(w.g.) IJ. SEVERIjN. 
P. E. BRI~T. *) 

*) Het derde lid van de Commissie, de heer J. SCHOUTEN, was niet 
aanwezig. 
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