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. DB GODSDIENSTIGB VBRDRAAGZAAMHBID
BIJ MARNIX VAN ST. ALDBGONDB
DOOR
DR. J. C. H. DE PATER.
De 16e eeuw was intolerant. Verscheidenheid van godsdienst in
denzelfden Staat bracht naar de meening der tijdgenooten den Staat
in gevaar, omdat slechts eensgezindheid des geestes in religieus opzich een sterke, ongedeelde natie waarborgde en deze mitsdien de
voornaamste band werd geacht, die den Staat bijeenhield. De instantie,
die uitmaakte welke godsdienst de heerschende zou zijn, was de overheid of, gedacht in de categorieën van het wordende absolutisme,
de Vorst die tot taak had den valschen godsdienst te weren.
Het kan bij dezen stand van zaken op het eerste gezicht verwondering wekken, dat de door GUIDO DE BRAY in 1561 opgestelde Nederlandsche geloofsbelijdenis zich bij deze beschouwing zonder meer aansloot en in artikel 36 aan de overheden en magistraten eveneens grooten
. invloed in godsdienstzaken toekende. Zonder eenige reserve wordt
het toegegeven in het Fransche origineel: "Et non seulement leur (n.l.
des Rois, Princes et Magistrats) office est de reprimer et veiller sur
la politique, ains aussi sur les choses ecclésiastiques pour oster et
ruiner toute idiolatrie et faux service de Dieu, pour destruire Ie
royaume de I' Antichrist et avancer Ie Royaume de Jesus Christ, faire
prescher la parole de l'Evangile partout, afin que Dieu soit honoré
et servi d'un chascun comme il la requiert par sa Parole" 1).
Kenden DE BRAY c.s. daarmee aan den Koning niet zelf de bevoegdheid toe, om godsdienstplakkaten uit te vaardigen? De schijnbare
tegenstelling wordt oogenblikkelijk opgeheven, indien wij ons voor
oogen stellen, dat de confessie in de eerste plaats bedoeld was als verweerschrift, om aan den Koning duidelijk te maken, dat het begrip
valsche godsdienst op de Gereformeerden niet van toepassing was.
A. St. 3-m. XII
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"Aldus betuigen wij nu voor God en de engelen, dat wij niets anders
verlangen dan onder de gehoorzaamheid aan de magistraten te leven,
in zuiverheid der conscientie God te dienen en ons te reformeeren
overeenkomstig Zijn Woord en Zijne heilige geboden" 2). En even
verder: "Want wat dit betreft, dat men ons vervolgt als tegenstanders
van uw Kroon en van de publieke zaak, maar eveneens van God en
van Zijn Kerk, wij smeeken U daarover te oordeelen naar de geloofsbelijdenis, die wij U aanbieden en die wij gereed en bereid zijn met
ons eigen bloed te onderteekenen, indien dit noodig is". Zoo werd
het gezegd in den brief aan PHILlPS 11, die met de confessie in den
nacht van 1 op 2 November 1561 over den muur van het kasteel te
Doornik werd geworpen, met de bedoeling dat de gouverneur DE
MONTIGNY ze aan de Lanvoogdes en deze ze aan den Koning zou
overhandigen.
Vast waren DE BRAY c.s. verzekerd, dat deze confessie conform
de Heilige Schrift was, en gelijke overtuiging spreekt uit de verklaring
van de "gheloovige der gemeenten van Antwerpen", die in November 1564 nogmaals de confessie aan de Spaansche regeering aanboden 3). Zij' verklaren hun request te zijn "ghepresenteert vanwegen
der armen, verstroeyden ende verdruckten gheloovigen, die ten onrechte
ghediffameert, vervolcht ende gheaffligeert werden ter cause haerder
religiën, nae den heylighen Evangelium ghereformeert," en betuigen
nadrukkelijk, "dat men in haer gheloove niet één artyckel bevinden
sal, contrarierende den Woorde Gods oft oock discorderende met der
primitive heylighe Kercke ofte determinatiën der vier eerste autenticke
conciliën, also 't blijct ut haerlieder confessie ende belidenisse des
gheloofs, hiermede anderwerf overghegeven":4).
Wat zij dus vragen, het is verlof van de overheid, om God te dienen
overeenkomstig de uitspraak van hun conscientie naar Zijn Woord;
godsdienstvrijheid voor hen, die op hun standpunt stonden, omdat
zij, wel verre van- oproer tegen de overheid .te beoogen, deze integendeel wilden eerbiedigen, als zij hun ruimte liet voor hun overtuiging.
Zij ontkenden niet het recht der overheid, om godsdienstplakkaten
uit te vaardigen, maar wel dat de bestaande plakkaten op hen toepasselijk waren.
Wij moeten dit goed in het oog houden, willen wij eenig inzicht
krijgen in de houding van MARNIX VAN ST. ALDEGONDE tegenover
de godsdienstige verdraagzaamheid, het brandende vraagstuk van de
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eeuw, waarin hij' leefde, en waarmee hij zich zijn heele leven heeft
bezig gehouden. De komende herdenking verlevendigt de belangstelling
in zijn persoon en het leek ons daarom van belang hier aan dit kernprobleem voor de beoordeeling van zijn figuur een artikel te wijden.
MARNIX was Calvinist. Hij had zelfs, met zijn broer JAN VAN
THOULOUZE, aan de in 1559 opgerichte universiteit van Genève een
tijdlang het onderwijs van BEZA en CALVIJN gevolgd. Hij heeft hieraan zelf in een brief uit 1566 aan BEZA uitdrukkelijk herinnerd '5).
Omstreeks 1561 schijnen de broeders in de Nederlanden te zijn teruggekeerd. Wij weten van hun levensomstandigheden uit den eersten tijd
na hun terugkeer h~el weinig. Zij hielden zich, naar MARNIX
eigen woord, als verborgen onder het kruis der vervolgingen 6). Maar
zij rekenden zich zelf tot de Gereformeerde Kerken. PHILlPS althans
deed in 1562 aan PETRUS DELENUS te Londen een verhaal over twee
te Valenciennes gevangengenomen Calvinisten, die door hun geloofsgenooten uit den kerker waren bevrijd 7), waarin hij spreekt van
"onze kerken", daarmee de Gereformeerde bedoelend. De brief is geschreven uit Antwerpen. Of hij daarheen uit Brussel verhuisd was, blijkt
niet. Vermoedelijk heeft hij in de Brabantsche hoofdstad zijn domicilie
gehad.
Et:rst in het jaar 1565 traden de broeders uit de verborgenheid tevoorschijn. Zij namen toen aan de gebeurtenissen, die in de volgende
jaren leidden tot openlijk verzet tegen de Landvoogdes, een levendig
aandeel. Beiden ontpopten zich als zeer vooruitstrevende Calvinisten.
Zij namen deel aan het Compromis der Edelen en aan de aanbieding
van het smeekschrift. JAN VAN THOULOUZE stelde zelfs de verbondsacte en het smeekschrift op.
Deze was uiteraard in algemeenen vorm gesteld, omdat het grootste
deel der deelnemende edelen Roomsch-Katholiek was, en bevatte niet
de specifiek Calvinistische fundeering der grieven. Daaruit tot een
ruimer standpunt van THOULOUZE inzake ~e geloofsbelijdenis dan het
door DE BRAY c.s. voorgestane te besluiten, gaat niet op, en evenmin
geeft zijn beoordeeling van de wenschen der Calvinisten te Antwerpen
daartoe o. i. aanleiding.
Ware dit wel zoo, dan zou PHILlPS vrij zeker het standpunt van
zijn broer hebben gedeeld. Hoe groote gaven hem ook sierden, een
groote zelfstandigheid van karakter bezat PHILlPS VAN MARNIX niet.
In dezen tijd stond hij sterk onder den invloed van zijn ouderen
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broer. Wij dienen om zijn inzichten te leeren kennen, daarom ook de
uitlatingen van zijn broer in ons onderzoek te betrekken.
Op den achtergrond van het Verbond der Edelen en de daarmee
samenhangende gebeurtenissen stond WILLEM VAN ORANJE, die door
zijn broer LODEWIJK VAN NASSAU met de edelen het contact onderhield.
In hun naaste omgeving traden de beide Marnixen op. PHILIPS vestigde
zich zelfs op aanraden van den Prins in het voorj aar van 1566 te
Breda, waar hij met zijn echtgenoote in de Gereformeerde gemeente
spoedig een vooraanstaande positie innam. Zijn ijver leek den Prins
zelfs een oogenblik zoo onverstandig, dat hij zich na een paar maanden
(in Mei 1566) door een Roomsch-Katholiek liet overhalen, om PHILIPS
weer uit de stad te wijzen, een bevel, dat echter door de tusschenkomst van LODEWIJK VAN NASSAU ongedaan werd gemaakt 8).
Oranje wilde met de beide broers, wier bekwaamheid hij had leeren
hoogschatten, blijven samenwerken. Dit lijkt op het eerste gezicht
vreemd, als wij letten op het verschil in geloofsstandpunt. Oranje leefde
nog voor het uiterlijk Roomsch-Katholiek, maar hij onderhield levendige betrekkingen met de Luthersche Vorsten in Duitschland, met wie
hij door familieverwantschap nauw verbonden was. Zijn broer LODEWIJK, zelf Luthersch, trad daarbij op als de voornaamste tusschenpersoon. Maar hoe konden beiden gesteld zijn op samenwerking met de
Marnixen, die aan hun voorliefde voor het Calvinisme openlijk uiting
gaven?
Wij zien onder den indruk van latere scherpere tegenstellingen de
grens tusschen Lutherschen en Calvinisten gewoonlijk veel te scherp
afgebakend. In elk geval veel scherper dan ORANJE en LODEWIJK die
wilden zien. Er was, ook in dezen tijd nog, een streven in de politieke
kringen in Duitschland om meer te zien op wat vereenigde dan op
wat verdeelde. De godsdienstvrede van Augsburg gold in theorie alleen
voor de aanhangers der Augsburgsche Confessie, maar sedert jaren
waren de denkbeelden zwevend over wat onder deze AUGUSTANA
eigenlijk te verstaan was, de editio princeps van 1531 of de z.g. Variata
van 1540, die in artikel 10 een zoo ruime opvatting van de AvondmaalsIeer had gehuldigd, dat ook de Gereformeerden er zich met eenigen
goeden wil in konden vinden. Er werd op theologisch gebied een
heftige strijd gevoerd tusschen de gnesio-Lutheranen, die zich de
echte aanhangers van LUTHER'S denkbeelden achtten te zijn, en de
Philippisten, genoemd naar PHILIPPUS MELANCHTON, maar als crypto-

•

GODSDIENSTIGE VERDRAAGZAAMHEID BIJ MARNIX VAN ST. ALDEGONDE

i

•
r

I
I

i

ti'

...

,

5

Calvinisten gedoodverfd, omdat MELANCHTON in den strijd met CALVIJN
over de Avondmaalsleer geen stelling had willen kiezen 9).
Kregen de eersten hun zin, dan was het de vraag, of de ruimer
denkenden nog langer de voorrechten van den godsdienstvrede konden
genieten, en daarom poogden de politiek aangelegden onder de Vorsten
een scherpe formuleering te verhinderen. In de eerste plaats zou Keurvorst FREDERIK III van de Palts er door worden getroffen, die in 1563
een nieuwe kerkordening in Calvinistischen geest had uitgevaardigd
en den Heidelbergschen Catechismus had laten opstellen. Omdat dit
leerboek later als formulier van eenheid door de Nederlandsche Gereformeerde Kerken is aanvaard, verliest men dikwijls te veel uit het
oog, dat de Keurvorst allerminst de bedoeling had, om de tegenstellingen zoo scherp mogelijk te doen uitkomen. De Catechismus is
juist een voorbeeld van een gematigd Calvinisme, dat zocht naar een
samengaan met het gematigde Lutheranisme. Van een specifiek Calvinistisch leerstuk als de praedestinatie wordt er vrijwel niet in gerept, en
al laat het leerboek tegenover Rome in de Avondmaalsleer allerminst
ten onzeker geluid hooren, het nadert ook daarin zoo dicht mogelijk
de opvatting van de Variata, waartegen CALVIJN zelf geen overwegende
bezwaren had gehad. Deze gematigdheid droeg haar vruchten. Toen
scherpslijpers onder de Luthersche Vorsten den Keurvorst op den Rijksdag te Augsburg in 1566 van den godsdienstvrede wilden uitsluiten,
hield niemand minder dan Keurvorst AUGUST VAN SAKSEN hem de
hand boven het hoofd, zoodat het besluit, dat hij in zijn gebied het
Calvinisme moest afschaffen, een doode letter bleef.
Wanneer wij ons nu herinneren, dat Keurvorst AUGUST de oom
was van ORANjE'S gemalin ANNA VAN SAKSEN, van wien hij in het
veelbewogen jaar 1566 groote verwachtingen koesterde, wordt ons de
houding van den Prins duidelijker. Waarom kon, wat in Duitschland
gebeurde, ook in de Nederlanden niet plaats hebben? Als de Gereformeerden hun verschillen met de Lutherschen niet breed gingen uitmeten en ook hier wilden zien op wat vereenigde, konden ook zij
vallen onder den godsdienstvrede van Augsburg en wellicht rekenen
op den stem der gematigde Protestantsche Vorsten, van ORANjE'S aangetrouwden oom in de eerste plaats. Maar dan moesten zij in geen
geval DE BRAY'S geloofsbelijdenis vooropstellen, maar handelen overeenkomstig het inzicht van den Hollandschen predikant JAN ARENDSZ,
die verklaarde tegen artikel 10 der Augsburgsche confessie geen over-
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wegende bezwaren te hebben. Al weten wij niet positief, welke uitgave
hij op het oog hád, het ligt voor de hand te denken aan de Variata
van 1540.
Tot deze gematigde houding waren de Gereformeerde predikanten
in het Zuiden of althans het grootste deel van hen weinig geneigd.
Daarom was het voor ORANJE van groote waarde, als hij de beide Marnixen voor zijn verzoeningsgezinde politiek zou weten te winnen, aan
wier trouwen liefde voor de Calvinistische beginselen niemand
twijfelde.
Bij de aanbieding van het Smeekschrift zien wij de beide edelen
in volle actie. Zij namen niet alleen deel aan deze massa-betooging
uit den adel, maar JAN had het stuk zelf opgesteld en PHILlPS bracht
de Antwerpsche predikanten van de genomen besluiten op de hoogte
en liet hen opwindende vlugschriften verspreiden, om aan MARGARETHA
klaar voor oogen te stellen, dat de gisting onder het volk bedenkelijke
afmetingen aannam.
Men kent het gevolg der betooging. De "moderatie" der plakkaten
ging den Calvinisten niet ver genoeg en de zwakheid der regeering, die
er alevenwel uit sprak, maakte hen stoutmoediger. De hagepreeken
werden vlak onder den rook der steden gehouden en de Antwerpsche
synode der Gereformeerde Kerken besloot in Juni zelfs, dat de openbare
prediking overal zou worden ingevoerd.
PHILlPS VAN MARNIX juichte het toe. Hij had z·elfaan de Antwerpsche
Synode deelgenomen en verdedigde de openbare prediking in woord
en geschrift. Dat hier rebellie tegen de overheid aanwezig zou zijn,
ontkende hij hartstochtelijk. De overheid had het zelf uitgelokt door
niet toe te geven aan den wensch tot opheffing der plakkaten. Kon
zij het aan de onderdanen verbieden, om de stem van hun geweten te
volgen en de prediking te gaan hooren, die overeenkomstig was met
Gods Woord? Opgeheven of niet, de plakkaten waren daarop in geen
geval van toepassing. De overheid behoorde zelfs dankbaar te zijn,
want nu overal de openbare prediking was ingevoerd, zou aan het
licht komen, wie al dan niet behoorden tot de gevaarlijke secte der
Wederdoopers, voor wie de plakkaten immers waren bedoeld. Nu zou
ook blijken, dat voor het ware Evangelie de dwaalleer moest wijken 10).
Dit alles was weinig naar den zin van ORANJE. Hij bleef onverzwakt
vasthouden aan zijn uitgangspunt: van de Calvinisten een verklaring
te verkrijgen, die hen zoo dicht mogelijk bracht bij de Augsburgsche
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confessie, opdat zij, deelend in de voorrechten van den religievrede,
van de Luthersche Duitsche Vorsten steun konden erlangen. Een nieuwe
vergadering van het Verbond der Edelen stond te worden gehouden te
St. Truyen en het was met ORANJE'S voorkennis ,u ), dat de wapenheraut van het Gulden Vlies NICOLAAS DE HAMES zich den 12en Juli met
een schrijven tot PHILlPS VAN MARNIX en GILLES LE CLERCQ richtte, om
aan te dringen op een spoedig besluit der Antwerpsche Synode betreffende de confessie. Zij moest deze zenden naar St. Truyen, maar zorgen,
dat zij het bevattingsvermogen der daar bijeenkomende edelen niet te
boven ging, want de bedoeling was, dat deze er kennis van zouden
nemen en zich bereid verklaren de bescherming der consistoriën op zich
te nemen. Om dit te verkrijgen, ried DE HAMES aan zich zoo dicht
mogelijk te houden bij de Confessio Augustana. Verwijderde men zich
er van, dan zou het werk zeker niet welkom zijn 12 ).
PHILlPS VAN MARNIX kweet zich onverwijld van deze opdracht. Het
resultaat was het merkwaardige "Scripturn de Fide", dat op naam
staat van FRANCISCUS JUNIUS, maar waaraan waarschijnlijk ALDEGONDE zelf en LE CLERCQ hebben meegewerkt\13). Het Scripturn is
geheel vervat in Bijbelsche termen en in dogmatisch opzicht onbepaald. Het kiest een middenweg tusschen de Augustana en de confessie
van DE BRAY. De opstellers wilden klaarblijkelijk niet zonder meer de
Augustana voor hun rekening nemen, maar anderzijds toch zooveel
mogelijk aan ORANJE'S politiek tegemoet komen.
De beide Marnixen namen deel aan de beraadslagingen te St. Truyen,
die van 14 Juli 1566 tot het eind der maand duurden. Zij behoorden
daar opnieuw tot de radicalen, die voor openlijk verzet niet terugdeinsden. De gematigde partij won het echter. Zij dreef door, dat een
tweede request aan de Landvoogdes zou worden overhandigd, maar
de broers vonden dit besluit waarschijnlijk te tam en namen aan de
samenstelling er van geen deel 14),
MARGARETHA zocht uitstel en schreef tegen 18 Augustus een bijeenkomst uit van de ridders van het Gulden Vlies. Vóór deze plaats vond,
brak de beeldenstorm los, die de situatie grondig veranderde. Hij
verscherpte de tegenstelling tusschen de gematigde en de radicale
richting, en bij de laatste vinden wij als steeds de beide Marnixen.
Zij verdedigden onvervaard den beeldenstorm. JAN vond het een werk
van wonderlijke goddelijke voorzienigheid. Wel veroordeelde hij de
uitspattingen, maar deze waren volgens hem slechts te wijten aan
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provocaties van sluwe Katholieken 15). PHILIPS achtte den beeldendienst volgens de Heilige Schrift verboden en wel kwam het wegnemen
van de beelden toe aan de overheid, maar de overijver der privaatpersonen, die zich met het wegnemen hadden belast, achtte hij nauwelijks betreurenswaard. Evenals zijn broer zag hij er een ijveren in voor
een heilige zaak. Met klem ontkende hij evenwel, dat de predikanten
en de consistories de beweging hadden voorbereid.
Heel anders oordeelde de voorzichtige ORANJE over het geval, maar
ook nu nog trachtte hij de Calvinisten in de hand te houden. Als burggraaf van Antwerpen, waar de Gereformeerden gereed stonden zich
van enkele kerken meester te maken, om er te gaan prediken, zond
hij de beide Calvinistische edelen NICOLAAS DE HAMES en JAN VAN
THOULOUZE naar deze stad om dit te verhinderen 16). Twee dagen later
kwam de Prins zelf. Op grond van het met de Landvoogdes gesloten
Accoord van 23 Augustus bracht hij een overeenkomst met de Protestanten tot stand, waarbij zij de bezette kerken en kloosters ontruimden,
maar plaatsen kregen aangewezen, om nieuwe kerken te bouwen.
Over deze afspraak nu handelt de eenige brief van THOULOUZE, dien
wij over hebben 17). De woorden, die hij kiest, zijn merkwaardig. Hij
vertelt, dat ORANJE de kloosters en de kerken aan de monniken en
priesters heeft doen teruggeven en gaat dan voort: "die van de Augsburgsche confessie en de anderen, die zich niet willen binden aan

.>

eenige anidere Confessie dan de leer van het Evangelie, die zij hier
Calvinisten noemen, zullen in de stad plaatsen kunnen kiezen, waar zij
hun godsdienst kunnen uitoefenen". Het merkwaardige ligt in de door
mij gecursiveerde woorden.
Men heeft hieruit afgeleid, dat de Calvinisten nog weinig aan een
belijdenis hechtten '18) en in het bijzonder, dat JAN VAN MARNIX in
confessioneel opzicht een ruim standpunt innam 18 a ). Het wil mij voorkomen, dat deze gevolgtrekking te ver gaat. Men dient de verklaring
te zoeken in de omstandigheden, waaronder de woorden zijn geformuleerd. De geloofsbelijdenis van DE BRAY werd, om de samenwerking
met ORANJE en de bescherming door de Duitsche Vorsten niet onmogelijk te maken, niet op den voorgrond geschoven. DE BRAY zelf
had zich nog in 1565 van een mogelijke vereeniging van Calvinisten
en Lutheranen niet afkeerig getoond 19), en hoe tegemoetkomend de
Calvinisten waren, was nog te kort te voren (in Juli) gebleken uit de
opstelling van het "Scriptum de Pide".
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Het treft ongelukkig dat wij over de lotgevallen der confessie in
1566 bijzonder slecht zijn ingelicht. Dit hangt ongetwijfeld samen met
de politiek van ORANJE, die de kerkelijke aangelegenheden doorkruiste.
Mag men VAN LANGERAAD gelooven, dan is door dezelfde synode te
Antwerpen, die aan DE HAMES' verzoek zoo bereidwillig had voldaan,
nadat de afgevaardigden naar St. Truyen waren teruggekeerd, in Juli
of Augustus de confessie van DE BRAY herzien, gedrukt en aan ORANJE
en andere edelen aangeboden. Een exemplaar van deze uitgave uit
1566 is nooit teruggevonden, maar als wij aannemen, dat het heele
geval zich heeft toegedragen, zooals VAN LANGERAAD het voorstelt
en inderdaad de "kruiskerken in de Zuidelijke Nederlanden" in Juli
1566 een "geldende confessie" op hun synode hebben aangenomen
als de geloofsuitdrukking der Calvinisten in de Zuidelijk~ Nederlanden, dan nog behoeven de woorden van THOULOUZE niet van een
ruimer standpunt te getuigen. De synode toch voegde aan haar besluit toe, dat zoo ooit op eenige synode mocht blijken, dat de aangenomen confessie in een enkel opzicht in strijd was met den Bijbel
(wat men echter te Antwerpen niet geloofde), zij dan niet alleen kon,
maar moest gewij zigd worden 21).
De synode beschouwde m. a. w. de aangenomen confessie geheel
"conform den Woorde Gods" en slechts de uitdrukking van de leer
van het Evangelie. De Calvinisten te Antwerpen hadden dit toen zij
met ORANJE over de verdeeling der kerken onderhandelden, blijkens
THOULOUZE'S woorden, tegenover ORANJE op den voorgrond gesteld en zij hadden daarvoor hun goede reden. THOULOUZE zelf, naar
het woord van ALVA'S vonnis, tegen zijn nagedachtenis geveld,
"ung des chiefs et principaulx promoteurs de la secte et hérésie
Calvinisticque et en ferme intention et volunté de la planter, se mer
et confirmer esdictz pays de pardeça 22), zal er, evenmin als zijn
broer PHILlPS, anders over hebben gedacht. Zoo wel overtuigd was
hij in elk geval, dat hij van de Augsburgsche confessie niets
wilde weten. Hij verklaarde zelfs liever te willen sterven dan haar
aan te nemen 23). Naar de reden waarom behoeft men niet ver te
zoeken. Hij beschouwde ze niet als overeenkomstig de leer van het
Evangelie.
Het lijkt vreemd, dat THOULOUZE, als hij er zoo over dacht, zich
toch leende voor ORAN]E'S politiek. Maar wij weten niet, op welke
uitgave van de Augustana hij het oog had. Bij iemand, die zoo fel

10

DR. J. C. H. DE PATER

vijandig stond tegenover het Roomsch-Katholicisme, behoeft het niet
te verwonderen, dat hij zich zoo zou hebben uitgelaten over de eerste
uitgave, die, althans in de Avondmaalsleer, dicht bij de RoomschKatholieke opvatting stond. Maar evenmin weten wij, uit welken tijd
van zijn leven de uitlating afkomstig is. Zooals bekend is, de gnesioLutheranen kregen in de Antwerpsche Luthersche gemeente de overhand en vooral ook door hun toedoen is van een nauwere samenwerking met de Calvinisten niets gekomen 24). Het heftige deel van
de adelspartij greep tenslotte naar de wapenen en THOULOUZE werd
daarbij een van de aanvoerders. In deze veelbewogen slot-periode van
zijn leven kan hij zich licht, uit geprikkeldheid over de afkeuring van
het gewapend verzet door de Lutheranen, zoo hartstochtelijk over hun
geloofsbelijdenis hebben uitgelaten.
'De overleggingen, die aan het gewapend verzet voorafgingen, geven
misschien nog eenige aanwijzing voor het standpunt der Marnixen
inzake de confessie. Op de aan het eind van November 1566 te
Antwerpen gehouden synode, stelde GILLES LE CLERCQ de vraag aan
dE: orde, "of een deel der vazallen met een deel der onderdanen zich
in de Nederlanden met geweld van wapenen tegen hun magistraat
konden verzetten, ingeval hij de privilegiën brak". Het antwoord
luidde toestemmend, "als men de goede middelen vond om het verzet
ten uitvoer te brengen". Het eerste daarvoor was dat men een leider
kon vinden. Men had daarbij het oog op ORANJE, "mits hij beloofde
de publieke uitoefening van de Gereformeerde religie te handhaven
volgens de confessie der Kerken van de Nederlanden" 25). Er valt
niet aan te twijfelen, dat hier onder de confessie moet worden verstaan die van DE BRAY. ORANJE weigerde dan ook, geheel overeenkomstig zijn tot dusver gevolgde politiek.
De beide Marnixen hadden echter niet het minste bezwaar, om
mee te doen. THOULOUZE trad op als onderbevelhebber van BREDERODE, die de leiding op zich nam, en ALDEGONDE aanvaardde een benoeming tot tresorier-generaal der verbondenen. Hij had in het bijzonder de taak de gelden voor de onderneming bijeen te brengen en
was daarmee, naar het schijnt, nog bezig, toen hij van HOORNE'S luitenant, den heer VAN RUMMEN, bericht kreeg van de hachelijke positie,
waarin zijn broer zich te Oosterweel bevond 26). Hij maakte zich
gereed, om zijn broer te hulp te snellen, toen hij hoorde, dat het al
te laat was. Op 13 Maart 1567 was JAN VAN THOULOUZE, op wien
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zoo hooge verwachtingen waren gebouwd, jammerlijk verslagen en gesneuveld. Een maand later verliet ALDEGONDE in het gevolg van
ORANJE de Nederlanden.
De eerste phase van het verzet was ten einde en de beide Marnixen
hadden daarin aan de zijde van het militante Calvinisme gestaan.
Het doel was geweest godsdienstvrijheid voor Gereformeerden en
Lutherschen. JAN VAN THOULOUZE had er zijn leven voor gelaten, maar
PHILlPS droeg de opgeheven banier verder. Hij had zich geleend voor
ORAN]E'S politiek van een zoo dicht mogelijke aansluiting bij de
Augsburgsche confessie, maar daarbij zijn eigen Gereformeerde standpunt gehandhaafd. Een samensmelting met prijsgeven van eigen overtuiging wilde hij niet. Nergens blijkt, dat hij aansluiting heeft gezocht bij de groep, die de "Corte Belydinghe des Gheloofs dergheenen
die overal in Nederlant ... de waarachtighe Leere des Evangeliums
aanhanghen" onderschreven, en het is ook hoogst onwaarschijnlijk.
Deze groep had de instemming van ORANJE, zooals blijkt uit de
Duitsche vertaling van het opschrift dier belijdenis: "Confessio der
niederländischen Christen so in Antorff (Antwerpen) in Schutz und
Schirm des durchleuchtigen Prinssen von Oraniën und seins ehrsamen
Radts auffgenommen" 27). Het was een middenpartij, die niet Calvinistisch en niet Luthersch was en die de Prins gewonnen had voor
zijn verzoenende politiek. Maar ALDEGONDE, al bood hij den Prins
de behulpzame hand, gaf voor deze groep zijn eigen Kerk niet prijs.
Wij moeten, als wij handelen over de godsdienstige verdraagzaamheid bij MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, op deze groep wel even de aandacht vestigen. PHILlPS was door het gebeurde met zijn broer van
Oranje in den eersten tijd vervreemd. Hij volgde hem niet naar Dillenburg, maar ging naar Bremen en vandaar naar Lütetsburg (bij
Norden), waar hij lid werd van de Emdensche vluchtelingen kerk. Hier
schreef hij zijn "Biencorf der Heyligen Roomschen Kercke" en in de
opdracht "aen den Eerweerdighen, Heylighen ende Hooghgeleerden
Doctoor ende Magister noster Heer Franciscus Sonnius, Eerweerdigh
Bisschop van 's Hertogenbosch, Vader aller nieuwe Bisschoppen in de
Nederlanden", maakt hij gewag van het "boecxken", dat SONNIUS
"onlangs (had de ) laten uytgaen teghen de belydinghe des gheloofs,
van dese nieuwe Evangelische gemaeckt". Met deze aanduiding wordt
ongetwijfeld de "Corte Belydinghe" bedoeld, die door SONNIUS in zijn
"succincta demonstratio ex verbo Dei et Patribus errorum cujusdam
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confessionis Calvinisticae, receQs per has inferioris Germaniae
regiones sparsae" bestreden was 28).
Maar deze vermelding sluit niet in, dat MARNIX ook met de groep,
door de "Corte Belydinghe" vertegenwoordigd, in verbinding heeft
gestaan. De heele opdracht is ironisch. MARNIX vermeldt het "boecksken" van SONNIUS meer, omdat het van de hand was van "den vader
aller nieuwe Bisschoppen" dan omdat hij de daarin bestreden "Corte
Belydinghe" zonder meer voor zijn rekening nam. Hij stemde ongetwijfeld in met den scherpen toon, daarin tegen de Roomschen gevoerd, maar als hem het positieve gedeelte zeer aan het hart was gegaan, zou hij van SONNIUS' strijdschrift er tegen nauwkeuriger kennis
hebben genomen dan hij verklaart te hebben gedaan. Hij heeft het
.,boeckxaen" alleen "met lichter hant. .. overlesen" .
Al kan ook dit ironie zijn, MARNIX' geheele houding in de ballingschap bewijst, dat hij tot de precieze Calvinisten dienst te worden gerekend. Na den dood van JAN VAN THOULOUZE was de verhouding tot
Oranje koeler geworden, al was het niet tot een breuk met dezen gekomen. Verstandelijk kon MARNIX wel worden overtuigd, dat Oranje
gelijk had, toen hij de poorten van Antwerpen gesloten hield en niet
bezweek voor de dreigementen van het Calvinistische volk en de smartkreten van THOULOUZE'S jonge vrouw, maar dat hij het gebeurde gemakkelijk kon vergeten, valt niet wel aan te nemen. Waarom volgde
hij Oranje dan niet naar Dillenburg ? Dat hij een eindweegs met hem
samenreisde, zegt over hun verhouding niet heel veel. Het was een
veiligheidsmaatregel. Oranje was vergezeld door een groot aantal gewapenden en velen reisden onder zijn bescherming. Maar wij zouden
verwachten, dat MARNIX, die blijkens zijn vestiging te Breda tot de
clientèle van Oranje kon worden gerekend, dezen ook verder zou
hebben vergezeld.
Of werd hij daar niet meer toe gerekend en beschouwde hij zichzelf,
nadat hij zich gevoegd had onder het leiderschap van BREDERODE,
onder diens clientèle? Er is misschien reden om dit aan te nemen,
als wij letten op de plaats, waarheen hij zich begaf: Bremen. Daarheen
kwam ook de geuzenleider zelf, maar indien MARNIX van hem steun
heeft verwacht, moet de uitkomst hem hebben teleurgesteld. BREDERODE
bleef verwikkeld in allerlei plannen tot nieuwen opstand, maar hij overleed korten tijd later in het Kleefsche. Wanneer wij nu zien, dat zijn
weduwe AMELIE VAN MEURS in 1569 hertrouwde met Keurvorst
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FREDERIK 111 van de Palts en dat MARNIX in hetzelfde jaar bij dezen in
dienst trad, dan lijkt de onderstelling niet gewaagd, dat er een zeker
verband was blijven bestaan met het Huis BREDERODE, waarop de berooide edelman niet tevergeefs een beroep heeft gedaan. Natuurlijk
sprak echter MARNIX' godsdienstige gezindheid bij de keuze van deien
nieuwen meester het voornaamste woord mee.
Dit sluit niet in, dat MARNIX in de ballingschap onverdraagzaam
tegenover het Lutheranisme is komen te staan. Hij deelde daarin de
overtuiging van FEDERIK 111, den vromen Keurvorst van de Palts, die
in 1566 op den Rijksdag te Augsburg in zijn daar voor Keizer en Rijk
gehouden verdedigingsrede over de invoering van het Calvinisme verklaard had, dat hij trouw bleef aan de Augsburgsche confessie, voor
zoover deze op Gods Woord gegrond was 30). Wanneer wij slechts
vluchtig een blik slaan in MARNIX' "Biencorf .der H. Roomschen
Kercke", het felle spotschrift, dat door hem in 1569 op den burcht
van den drost van Emden werd voltooid, dan zien wij aanstonds, dat
MARNIX daarin, in den vorm eener satire, niet alleen een pleidooi levert
voor de Calvinisten, maar evenzeer voor de Lutherschen. Dit kon ook
wel niet anders. GENTIAN HERVET, wiens werk MARNIX op ironische
wijze interpreteert en verklaart, had niet alleen de Calvinisten, "Hugenoosen" zooals ze door hem genoemd worden, maar in de eerste plaats
de "Lutherianen" als ketters gebrandmerkt.
De latere Calvinistische drukker vond blijkens zijn tot "den weetsuchtigen leser" gericht voorwoord in het boek aangetoond, "wat
onderscheyt daer is tusschen de ware Christelycke Kercke ende de
valsche Synagoghe des Satans, tusschen Christurn ende den Antichrist, tusschen Godt ende den Paus" 31), maar hij geeft zoodoende
eigen interpretatie uit voor de meening van MARNIX. In elk geval was
MARNIX' opvatting van de "ware Christelycke Kercke" zoo ruim, dat
deze ook de Luthersche omvatte.
Hij had zelfs de hoop niet opgegeven, dat de Lutherschen en
de Gereformeerden elkaar nog zouden kunnen vinden, doordat de
eersten zich zouden neerleggen bij de Calvinistische interpretatie van
de Augsburgsche confessie. Dit beteekent echter allerminst dat
MARNIX inzake de hoofdpunten der leer geen welgefundeerde overtuging had. De zwevende overtuiging van degenen onder zijn tijdgenooten, die aansluiting aan eenig kerkgenootschap gevaarlijk achtten, omdat
men niet weet, welke eigenlijk de ware kudde van den Goeden Herder
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mag heeten, vond in MAR NI X een geharnast bestrijder. Tegen dergelijke buitenkerkelijke stroomingen voerde hij zijn heele leven, en ook
in de ballingschap, een felien strijd.
MARNIX genoot te Bremen met zijn gezin de gastvrijheid van den
Schwenckfelder BERNHARD ZUM BOENE en met dezen disputeerde hij
herhaaldelijk over de eigenaardige spiritualistisch-mystieke meening
van CASPAR SCHWENCKFELD inzake de vleeschwording des Woords en
de vergoddelijking van de menschelijke natuur van Christus. Later
kwam hij in de Palts opnieuw met een aanhanger van deze richting
in aanraking, den geleerden Frieschen jurist AOOEUS ALBADA, toenmaals assessor bij het Rijkskamergerecht te Spiers. In 1570 wisselde
hij met beiden eenige brieven, die voor het inzicht in zijn standpunt
van belang zijn.
De toon van den brief aan ZUM BOENE is zeer vriendelijk. MARNIX'
hart vloeit over van dankbaarheid voor de gastvrijheid aan hem en
de zijnen in een moeilijken tijd van zijn leven bewezen. Maar hij wil
den in zijn oog dwalenden broeder terechtbrengen en tracht hem door
aanhalingen uit den Bijbel en de kerkvaders van ongelijk te overtuigen. De correspondentie met ALBADA is ietwat geprikkeld. ALBADA
had er klaarblijkelijk belang bij, dat zijn gevoelens, die misschien ook
nog niet tot volkomen zekerheid waren geworden, niet in breeden
kring bekend werden. Zijn positie bij het Rijkskamergerecht werd met
den dag wankeler en hij wilde, om welke reden dan ook, in de Calvinistische Palts niet als afwijkend in de leer te boek staan. Met de
predikanten te FrankenthaI GASPAR VAN DER HEYDEN en PETRUS
ANTHONIUS en met MARNIX, die bij hem schijnt te hebben gelogeerd,
had hij er mondeling over gehandeld. Per brief wilde hij er geen
woord over wisselen, maar hij prikkelde MARNIX door hem, in een
schrijven aan VAN DER HEYDEN, zijdelings te beschuldigen, dat hij de
wetten der gastvrijheid had geschonden door toch met derden over
zijn gevoelens te handelen.
MARNIX liet deze beschuldiging niet op zich zitten. Al wilde hij aannemen, zooals ALBADA het deed voorkomen, dat het verschil meer in
woorden dan in de zaak zelf bestond, dat ALBADA, zooals hij zelf
meende, niet van het "rechtzinnige geloof" afweek en dat zijn opinies
niet zoo diep geworteld waren, hij achtte het toch noodig, om hem een
uitvoerige en zeer gedocumenteerde bestrijding van SCHWENCKFELD'S
spiritualistische gevoelens te doen toekomen. De waarde, die MARNIX
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hier aan den Bijbel als het objectief geopenbaarde Woord van God
toekent, is zonder eenig voorbehoud Calvinistisch, al zijn tegen zijn
eigen gevolgtrekkingen bezwaren ingebracht 32). Zijn kerkbegrip staat
merkwaardig dicht bij het Roomsch-Katholieke.
Over eenige. punten, die ALBADA aanroert, herinnert MARNIX zich
niet met hem te hebben gesproken. "Want", gaat hij voort, "wat betrekking heeft op onze Kerk, ik meen niet, dat wij er veel woorden
over hebben gewisseld, daar het voldoende vast stond, dat gij onze
Kerk niet kunt houden voor de gemeenschap, buiten welke geen heil
is, daar gij aan onze Kerk herhaaldelijk in de leer des heils de afschuwelijkste dwalingen hebt opgedrongen".
Over de vraag, wat MARNIX hier bedoelt met "onze Kerk", kan,
dunkt me, geen verschil van meening bestaan. MARNIX zelf was lid
van de Gereformeerde Kerk in de Palts en uit de briefwisseling met ,
ALBADA blijkt, dat deze niet ongeneigd was zich daarbij te voegen.
MARNIX houdt hem voor, dat hij dan eerst instemming moest betuigen
met de leer der rechtvaardigmaking, zooals deze in zijn Kerk werd
opgevat en geeft daarvan een uitvoerige uiteenzetting.
Wij moeten dus uit de aangehaalde plaats de gevolgtrekking maken,
clat MARNIX de Gereformeerde Kerk beschouwde als de "gemeenschap,
buiten welke geen heil (zaligheid) is". Deze conclusie kwam den geleerden Doopsgezinden predikant CHR. SEPP, die in zijn werk "Drie
Evangeliedienaren" 33) uitvoerig over ALBADA'S opvattingen handelde,
klaarblijkelijk zoo gewaagd voor, dat hij elegant over de moeilijkheid
heengleed door in plaats van de tot driemaal toe door MARNIX' gebruikte woorden "onze Kerk" eenvoudig te vertalen "de Kerk". Maar
in zoo algemeenen zin schreef MARNIX niet en bedoelde hij het ook niet.
Elders spreekt hij over de Calvinisten als "ceulx quy veullent en leurs
consciences maintenir ceste religion tant haye, sans laquelle iIz s' asseurent ne pouvoir esté sauvéz" 34).
Daarmede is echter niet gezegd, dat MARNIX het exclusief RoomschKatholieke standpunt deelde, dat alle afwijkenden van de alleenzaligmakende Kerk als ketters dienden te worden beschouwd en door de
staatsmacht vervolgd. In de Palts, waar hij vertoefde, toen hij den brief
aan ALBADA schreef, was inderdaad de Gereformeerde Kerk de heerschende, maar zoodra hij dacht aan de Nederlanden, waarheen hij eens
hoopte terug te keeren, kon hij zich geen anderen toestand indenken
dan waarbij ten hoogste door den Koning aan Gereformeerden en
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Luthersehen godsdienstvrijheid werd toegestaan. Een Gereformeerde
Staat in de Nederlanden lag nog buiten den gezichtskring en MARNIX
dacht daaraan zeker niet.
Zelf nu balling, was hij in de kringen der vluchtelingenkerken een
persoon van aanzien. Hij mengde zich in de twisten, die in de vluchtelingengemeente te Londen waren ontstaan over de beeldstormerij en
het gebruik van doopgetuigen, en gaf daarbij blijk van een geenszins
enghartig standpunt. AI verklaarde hij te weten, "dat wij gheen vrede
en moghen maken met deghene, die buyten Christurn zijn, dat wij
gheen eenicheyt en mogen hebben dan in den Heere en in den rechten
geloove", hij waarschuwde tegen het aan banden leggen der Christelijke
vrijheid door menschelijke instellingen, zooals men het te Londen
blijkens de naar Emden gezonden 27 Artikelen wilde doen 35). Het
, gezag van predikanten en kerkeraden is andersoortig dan dat van de
wereldlijke overheid. Zij zijn zelf dienaars van Christus, die het hoofd
der Kerk is, en mogen niet over de conscientiën heerschappij voeren,
willen zij zich niet de plaats aanmatigen, die alleen aan Christus
toekomt.
MARNIX huiverde bij het bedenken "van de moeyte ende arbeyd,
die men hebben sal in de Nederlanden - so God ons de vrijheyt gunt
- om alsulcke menschengeboden uyt Ghodes ghemeynte te weren
ende de lidtmaten Jesu Christi in de vrijheyt te houden, die Hij met
Sijnen bloede verworven heeft". Hij hield dus reeds rekening met den
toestand, die voor de Gereformeerde Kerken zou ontstaan, als de Nederlanden voor hen werden geopend en was nauw betrokken bij de voorbereiding van hun organisatie. Hij nam deel aan het Convent van
Wezel in 1568, waartoe hij zelfs den stoot schijnt te hebben gegeven,
en aan de provinciale synode te Bedbur in 1571. Aan de voorbereiding
van de generale synode te Emden had hij een groot aandeel.
MARNIX stond toen reeds in dienst van WILLEM VAN ORANJE, die in
den winter van 1570 aan den Keurvorst van de Palts verzocht had
hem zijn dienaar voor eenigen tijd te willen afstaan, om hem te gebruiken voor zaken, die de Nederlanden raakten.
De overgang moet aan MARNIX eenigen strijd hebben gekost. Met
den Keurvorst dacht hij in bijna alle opzichten congeniaal, maar wat
stond hem bij ORANJE te wachten? De gedachte aan vroeger verschil
van inzicht schrijnde na. ORANJE had het verzet in de eerste plaats
politiek gezien, MARNIX religieus. ORANJE had den beeldenstrom afge-
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keurd, MARNIX had hem beschouwd als een werk Gods. ORANJE was
weinig omlijnd in zijn godsdienstige overtuiging, MARNIX had zijn
lot onlosmakelijk verbonden aan de Gereformeerde Kerken, in wier midden hij een vooraanstaande plaats innam.
Het viel mee in zekeren zin. ORANjE'S geloofsleven had zich in de
ballingschap verdiept. De teleurstellingen hadden zijn levenstoon
ernstiger gestemd. MARNIX mocht het met vreugde constateeren. Nog
kort vóór zijn verscheiden in 1598 legde hij er den nadruk op, dat
hij eerst naar den Prins gegaan was, om te gehoorzamen aan zijn
meester, den Keurvorst van de PALTS, die hem voor twee maanden
aan dezen had afgestaan, maar dat hij zich daarna bereidwillig naar
diens bevelen geschikt had, omdat hij had gezien, dat de Prins zich had
gewijd "aan het heil en het behoud der Kerken en van ons vaderland" 36).
De volgorde is karakteristiek voor MARNIX. ORANJE wist, waar hij
hem hebben moest. Als MARNIX later, mismoedig door tegenwerking
van anderen, hartstochtelijk aandringt op ontslag uit zijn ambten,
antwoordt ORANJE hem: "SINT ALDEGONDE, laten wij dulden, dat men
over ons heen loopt, mits wij slechts de Kerk Gods kunnen helpen" '37).
De aansporing hielp wonderwel, om den aarzelenden dienaar over zijn
bezwaren heen te helpen. "En daarna heb ik mij naar zijn bevelen
geschikt, hebbende tot eenig doel het behoud der Kerken Gods", vervolgt MARNIX.
Zou ook ORANJE dit religieus-kerkelijk doel zoo naar voren hebben
geschoven? Ongetwijfeld niet op het eind van 1570, toen MARNIX weer
voor het eerst bij hem kwam. ORANJE had zich toen immers nog niet
Dij de Gereformeerde Kerken aangesloten, die door MARNIX in het
bijzonder als de Kerken Gods werden beschouwd.
Van een zoo ijverig lid van zijn Kerk als MARNIX was, valt het moeilijk
anders te verwachten dan dat hij daarover aanstonds met den Prins
zal hebben gesproken. Maar hij stuitte bij dezen op bezwaren. De
Prins had andere denkbeelden over de Christelijke vrijheid als MARNIX
en hij had tegen de Gereformeerde Kerken bedenkingen. Zouden
zij, als zij de vrijheid in de Nederlanden verwierven, deze niet gebruiken om een nieuwe kerkelijke heerschappij te vestigen? Gedeeltelijk kon MARNIX den Prins ten aanzien van zijn eigen denkbeelden
over deze aangelegenheid geruststellen. Deze wilde niet verder gaan
dan vrijheid van godsdienstoefening voor de Protestanten, die zij naast
de Roomsch-Katholieken konden uitoefenen, en ook MARNIX beoogde
A. St. 3-m. Xli
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niets meer. Aan een alleenheerschappij der Gereformeerden viel ook
voor hem niet te denken. De Koning was door verkeerde raadgevers
tegen hen opgezet. Doel kon alleen zijn deze raadgevers te verdrijven
en PHILIPS tot beter inzicht te brengen. De plakkaten behoefden eigenlijk niet eens te worden afgeschaft. Als ze maar op de juiste wijze
werden toegepast, tegen de Wederdoopers tegen wie ze naar MARNIX'
meening oorspronkelijk waren gericht. ,
Hier echter stuitte MARNIX bij ORANJE op taaien tegenstand. De
theoloog MARNIX was van kettervervolging niet afkeerig. Hij had een
hartgrondige afschuw van de Spiritualisten, waaronder hij vrijwel alle
buitenkerkelijke stroomingen rekende en die hij zonder mankeeren met
de Wederdoopers over één kam schoor. Uit zijn briefwisseling met
ALBADA blijkt, dat hij dezen ook aan den tand had gevoeld over de
vraag, of de overheid het recht had de ketters te vervolgen. Hij zelf
me~nde, dat zij zeker den plicht had hen, die zich schuldig maakten
aan godslastering, die het volk aftrokken van den dienst en de vreeze
Gods, die valsche leeringen verkondigden en scheuringen in den Staat
aanrichtten, aan den lijve te straffen 38).
ORANJE wilde daar niet aan. Hij was in dit opzicht heel wat minder
toeschietelijk dan de Keurvorst van de Palts, die het "een treffelijke
saek" achtte, "als er in eenige stadt niet dan 't Woordt Godts wierde
verkondicht en de wa ere godtsdienst alleenlijk geoeffent" 39), en die in
zijn gebied de Doopsgezinden van de godsdienstvrijheid had uitgesloten 40). ORANJE wilde ook voor hen de vrijheid veroveren. Hij versmaadde hun bijdragen voor de "gemeyne Christelijke saeke" niet en
was niet geneigd aan zijn helper maatregelen tegen hen in uitzicht te
stellen 41).
Andere bezwaren had ORANJE tegen de Calvinisten. Hij vreesde hun
bekrompenheid en schroomde voor een "nieuwe heerschappije en jok
van kerkelijke jurisdictie". "De Prins," schrijft MARNIX in 1577, "toen
ik over eenige jaren bij hem quam, stelde tegens alle mijne pijlen alleenlijk desen schildt". Welk tijdstip bedoelt MARNIX met "over eenige
jaren"? In het gedeelte van den brief, waaruit deze woorden zijn genomen, heeft MARNIX het over de moeilijkheden voor de Calvinisten,
cm menschen van aanzien voor hun Kerk te winnen. Wat ligt nu meer
voor de hand dan dat hij deze ervaring ook bij den Prins heeft opgedaan in het jaar, toen hij voor het eerst weer als helper bij hem
kwam? Is dit zoo, dan hebben wij hier het overtuigend bewijs, dat
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MARNIX aanstonds gepoogd heeft ORANJE voor zijn Kerk te winnen,
maar dat deze zich daartegen verzette op de aangegeven gronden 42).
Dat MARNIX met ORANJE over deze zaak heeft gesproken, wordt te
meer waarschijnlijk, als wij ons de reden herinneren, waarom de Prins
hem aan den Keurvorst te leen vroeg. FRUIN heeft aangetoond of althans zeer waarschijnlijk gemaakt, dat dit verzoek in de kerkelijke
aangelegenheden zijn oorsprong vond 43). ORANJE, die vroeger MARNIX' verdiensten als tusschenpersoon tusschen den adel en de kerkeraden op prijs had Ieeren stellen, wilde daarvan thans opnieuw
partij trekken. Maar wij zien nu bij MARNIX een opmerkelijken terugkeer. Met GASPAR VAN DER HEYDEN had hij uit naam van de gemeenten van Heidelberg en FrankenthaI den 18en Maart 1570 een rondschrijven gericht tot de verstrooide kerken, waarin er op werd aangedrongen "alle de ghemeynten der Nederlanden tot éénen lichame
in te lijven" door een "gemeyn verdrach" 44). Evenals de Zuidnederlandsche Calvinisten zag MARNIX voor de Gereformeerde Kerken het belang in van een straffe organisatie. AI blijkt niet met zooveel woorden,
hoe VAN DER HEYDEN en MARNIX zich dit "gemeyn verdrach" voorstelden, uit den aandrang tot het uitoefenen van kerkelijke tucht in dit
schrijven vaItaf te leiden, dat zij de geloofsbelijdenis van DE BRAY
daarvoor wilden gebruiken. Maar de Emdenaars, die juist in dezen
tijd rondliepen met plannen, om een klaag- en verweerschrift te richten
tot den Duitschen Rijksdag te Spiers - een plan, dat door ORANJE
werd ondersteund, - begrepen terecht, dat alleen de Augsburgsche
wnfessie de rechtsgrond kon zijn, waarop men kon pleiten voor dezen
steun, en zij maakten bezwaar. De Heidelbergers lieten zich gereedelijk
overtuigen en verklaarden er niet op tegen te hebben, dat de naam
van de Augsburgsche confessie in het op te stellen verweerschrift werd
genoemd. Zooals van zelf spreekt, namen zij de confessie weer in den
gematigden Melanchtoniaanschen zin. Van de gnesio-Lutheranen, die
hen uitwierpen als menschen, die een duivelsche leer huldigden, bleven
zij verwij derd 45).
MARNIX had zich met de zienswijze der Emdenaars vereenigd en
ORANJE vond hem bereid, om de vereeniging met de aanhangers van
de Augsburgsche confessie bij de kerken in de verstrooiing opnieuw
aanhangig te maken. Op de provinciale synode te Bedbur (4 Juli 1571)
verscheen hij als gemachtigde van den Prins en stelde daar o.m. voor:
"dat men beraetslage, wat voor een beste middele nu sou de konnen
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volghen om een eenicheyt ende overeenkomste op te richten met de
gemeynte der confessie van Ausborch. Item oft het goet wesen sal
den naem van de confessie voorszt. te voeren" 46).
De gelegenheid scheen gunstig om de andere partij daarvoor te
winnen, zooals blijkt uit het vervolg van het aangehaalde voorstel, waar
gesproken wordt van de "goede ghenegentheyt" van sommige (Luthersche) predikanten in het land van Dillenburg en Hessen en zelfs de
hoop wordt uitgesproken, "dat men door Godes hulpe ende ghenade
goede middel vinden soude tot een goede Christelycke overeenkominghe
der voorsz. predikanten, jae oock met die van den lande van Sacxsen
uut aenmerckinge des Catechismi, nu onlangs tot Wittenberch uitghegeven" .
Uit de laatste toevoeging blijkt, dat men bij MARNIX, als hij zich
zoo laat winnen voor 's Prinsen plannen, zeker niet behoeft te denken
aan een prijsgeven van zijn Calvinistische overtuiging. De Catechismus
toch, waarvan hier sprake is, was de crypto-Calvinistische "Catechesis
contexta ex corpore doctrinae ad usum scholarum puerilium, Wittenberg 1571 47).
Dat MARNIX zich echter heel warm voor de "overeenkominghe" gemaakt heeft, blijkt niet. De Acta zeggen eenvoudig, dat de beraadslaging over het punt zou worden uitgesteld tot "het synodus
qualificatum". Daarmede wordt bedoeld de synode te Emden, tot de
deelneming waaraan MARNIX de te Bedbur vergaderde Kerken krachtig
aanmaande 48). Het merkwaardige is nu, dat MARNIX zelf op de
synode te Emden niet verschenen is, en dat daar over de "overeenkominghe" met de Lutherschen niets besloten is, maar wel de confessie
van DE BRAY als formulier van eenigheid aanvaard.
Bestaat er verband tusschen beide feiten? Op MARNIX' komst was
bij den Prins uitdrukkelijk aangedrongen door de balIingengemeente
te Keulen, "merckende in alles, dat onse goede God den voorsz. heere
grootelijcx beghaeft heeft met vele ghaven, also dat hy een sonderlinge
instrument is, seer bequaem om het vervallen Huys des Heeren wederom op te bouwen 49). Begreep ORANJE vooruit in welke richting de
synode gaan zou en wilde hij daaraan door het zenden van een bijzonder afgezant niet officieel meewerken, om de Duitsche Vorsten
met wier predikanten nog kort tevoren overleg was gepleegd, niet
tegen zich in te nemen? Een uitlating van GASPAR VAN DER HEYDEN,
die te Emden het voorzitterschap bekleedde, schijnt daarop te wijzen.
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V66r hij weg ging, had VAN DER HEYDEN met MARNIX overleg gepleegd en deze had hem goede hoop gegeven, dat ORANJE de te nemen
besluiten zou goedkeuren. Uit FrankenthaI schrijft hij den 25en September 1573 aan den Delftschen predikant ARNOLD CRUSIUS, zijn
vroegeren ambtgenoot te FrankenthaI: ,,'t Wondert my seere, dat Sijn
ExceII. Synodum Embdanum soude misprijsen, daer ons D (ominus)
AId ( egonde), eer wy er henen ginghen, anders geseyt heeft, ende het
doet nu vele achterdenckens hebben, wat dat bediedt. Ick sorge wel
ten deele, dat het quaet is, dat hy niemandt by hem heeft, die Christus
saken wat meer diene" 50).
Uit deze woorden blijkt een niet geringe ontstemming over ORANJE'S
houding tegenover de Gereformeerde Kerken in de na 1572 gedeeltelijk
bevrijde provinciën en in verband met ons onderzoek rijst de vraag,
in hoeverre MARNIX VAN ST. ALDEGONDE in dit wantrouwen deelde.
Als VAN DER HEYDEN het betreurt, dat ORANJE niemand in zijn nabijheid heeft, die de zaak van Christus wat meer dient, spreekt hij dan
ook geen oordeel uit over zijn ouden vriend MARNIX? Dit zou waar
zijn, indien MARNIX in dezen tijd voortdurend in 's Prinsen omgeving
te Delft had vertoefd. Hij was benoemd tot gouverneur van Rotterdam,
Schiedam en Delft, maar hij had zijn domicilie in de eerstgenoemde
stad, waar nog in 1576 zijn bibliotheek stond en zijn vrouw woonde.
Wij moeten ons echter niet voorstellen, dat hij in dezen onrustigen
tijd daar voortdurend verblijf hield. Evenmin echter te Delft in de
omgeving van den Prins. In September 1573 was dit vrij zeker niet
het geval. MARNIX trad ook op als troepenaanvoerder en in deze maand
was hij waarschijnlijk met zijn regiment in Den Haag gelegerd 5 1 ).
De geprikkelde woorden van VAN DER HEYDEN behoeven hem daarom
niet te gelden.
Diens ontstemming over Oranje juist in dezen tijd is merkwaardig,
wanneer wij er op letten, dat de Prins in 1573 toetrad tot de Gereformeerde Kerken en zich niet verzette tegen het besluit der Staten van
Holland en Zeeland, waarbij de godsdienstvrijheid aan de RoomschKatholieken werd ontnomen en de Gereformeerde godsdienst in een
bevoorrechte positie gebracht. Maar wij weten niet met zekerheid,
wanneer beide feiten hebben plaats gehad en het is waarschijnlijk, dat
dit gebeurde, nadat VAN DER HEYDEN zijn bitteren brief schreef.
Er is misschien reden, om tusschen het eerste aanzitten aan het
Avondmaal in de Gereformeerde Kerk door ORANJE en het besluit der
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Staten, waarbij de Gereformeerde godsdienst in HoOiland en Zeeland
alleenheerschend werd, verband te leggen. De Prins lijkt in deze
dingen nogal foOrmeel. Zal hij daarüm niet gewacht hebben met het
openlijk deelnemen aan het Avondmaal bij de Gereformeerden, toOtdat
de religievrede in Holland was opgeheven?
Indien deze onderstelling juist is, bevat zij een aanwijzing vüor het
bepalen van de datum, waarüp de religievrede is opgeheven, die nooit
met zekerheid is vastgesteld. Er is voldoende gründ, om aan te nemen,
dat Oranje in elk geval vóór 23 October 1573 het Avündmaal bij de
Gereformeerden gebruikte 52). Wij dienen dan ook het verbod van
godsdienstvrijheid vüür de Roomsch-Kathülieken düor de Staten van
HoOiland en Zeeland vóór dezen datum te stellen en MARNIX moet van
beide feiten .op de hüogte zijn geweest, voordat hij in Spaansche
gevangenschap geraakte.
Uit Den Haag week hij met zijn regiment terug voor de Spaansche
troepen, die Leiden gingen belegeren. Hij bezette het nog niet geheel
voltooide fürt bij Maaslandsluis, maar werd daar .op 4 Nüvember door
de lafhartigheid van zijn soldaten jammerlijk verslagen en zelf gevangengenümen 53). Bekend is, hoe hij zich gedurende zijn gevangenschap. die meer dan een jaar duurde, leende voor het op gang brengen
van vredesoOnderhandelingen. Hij kreeg zelfs verloOf naar Rotterdam
te gaan, waar hij met Oranje overlegde.
Over deze .onderhandelingen stelde MARNIX een verslag op, waaruit
duidelijk blijkt, dat hij in zijn afzündering den stand van zaken geheel verkeerd had beoordeeld. Hij had zich voorgesteld, dat de Prins
wel bereid zou woOrden gevonden deze gewesten te verlaten, indien
daarmee van den Koning op een of andere wijze güdsdienstvrijheid
koOn woOrden verkregen'. Oranje verzekerde hem voor zijn persoon toOt
deze üpüffering wel bereid te zijn, maar dat de Staten zijn vertrek
moesten güedkeuren en dat deze voor MARNIX' voorstel in geen geval
te vinden waren. Daarna gaat MARNIX voort: "veu mesrnes Ie grand
changement qui depuis mon absence estoOit entrevenu tant en Hollande
qu'en Zélande touchant Ie faict de la religiün, voire plus gr,ande que
je ne sçaurüie püinf' 54).
Wat bedoelde MARNIX met deze groote verandering? Het is verleidelijk .om te denken aan de ofheffing van den religievrede in beide gewesten, die op godsdienstig gebied zulk een ingrijpende wijziging
bracht. Maar .op de hierboven aangegeven gründen moet de ünder-
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handelaar hiervan al vóór zijn gevangenneming op de hoogte zijn geweest en wij moeten daarom deze veronderstelling laten varen. Het
meest voor de hand ligt, dat hij bedoelt de gestadige uitbreiding der
Gereformeerde Kerken en in het bijzonder denkt aan de in Juni gehouden synode van Dordrecht, waar de Kerken van Holland en Zeeland
de besluiten van Emden bekrachtigden, het kerkverband hechter organiseerden en met name de onderteekening van de confessie door nieuwe
predikanten wenschelijk verklaarden. De hier opgestelde kerkenorde
nam het verbod van de uitoefening van den Roomsch-Katholieken godsdienst als uitgemaakt feit aan 55).
Hoe dacht MARNIX zelf over het besluit? Betreurde hij het, zooals
Oranje, die later in zijn Apologie verklaart wel te hebben gewild, dat
men het gelaten had? Er is reden om dit aan te nemen. Holland en
Zeeland plaatsten zich door het verbod van godsdienstoefening voor
de Roomsch-Katholieken in een uitzonderingspositie, die de samenwerking met andere gewesten bemoeilijken moest. De Brabander
MARNIX dacht in de eerste plaats aan zijn eigen gewest en het kan
hem weinig aangenaam zijn geweest, dat de vrede waarnaar hij reikhalzend uitzag, door dit exclusivisme verder af kwam te staan dan ooit.
MARNIX werd uitgewisseld tegen Boussu en keerde naar Holland
terug. Hij kon er zich spoedig van overtuigen, dat de Staten, al hadden
zij de Gereformeerde Kerken in een bevoorrechte positie gebracht,
geenszins van plan waren dezen de vrije hand te laten. Zij beschuldigden de kerkeraden, dat ze het gezag van de magistraat aan zich wilden
trekken en een nog drukkender inquisitie dan de Spaansche dreigden
in te voeren. In 1575 poogden zij daaraan paal en perk te stellen door
kortweg alle consistoriën en kerkelijke regeervergaderingen te verbieden 56). Zij wilden dan aan een commissie van vier personen de
leiding der kerkelijke zaken zien opgedragen. Het zou een algeheéle
omwenteling in het ker~bestuur meebrengen en de predikanten en
kerkeraden verzetten zich met hand en tand. Gelukkig voor hen deinsde
ORANJE terug voor zoo ingrijpende maatregelen, die een eindelooze
twist en tweedracht na zich zouden sleepen. Hij zelf vond de commissie
van vier niet ongeschikt, maar zijn staatsmanswijsheid leerde hem voorzichtigheid en zijn rechtsgevoel verzette er zich tegen, om klakkeloos
op de beschuldigingen der Staten in te gaan. Hij verklaarde niet te
kunnen toestemmen in de opheffing der consistoriën, indien de Staten
niet eerst met feiten aantoonden, dat het gezag van de magistraat
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door hen werd geusurpeerd en een inquisitie, erger dan de Spaanschen,
door hen werd ingevoerd.
Heeft MARNIX hier een bedarenden invloed uitgeoefend? Hij vertoefde zelf, op het oogenblik dat het ergste gevaar voor de Kerken
dreigde, in Duitschland, waar hij het huwelijk van ORANJE met CHARLOTTE DE BOURBON voorbereidde. Maar de predikanten verwachtten
van hem hulp. Het blijkt uit de mededeeling van TAFFIN aan ARNOLD
CRUSlUS in zijn brief van 21 Mei 1575, dat MARNIX zich op den terugweg met Oranje's bruid te Emden bevond 57). Hij was er maar half
gerust op, dat ORANJE zich niet door de Staten zou laten bepraten, en
wenschte klaarblijkelijk hartgrondig, dat MARNIX dit zou helpen voorkomen.
Als tusschenpersoon tusschen het Hof en de Kerk bewees MARNIX
aan de laatste voortreffelijke diensten, maar daarmee is niet gezegd, dat
hij in alles de inzichten der predikanten deelde. Hij bleef anders denken
over de grenzen der Christelijke vrijheid; zijn levenshouding was niet
zoo streng als de hunne, en hij betreurde het, dat zij de aanzienlijken
van de Kerk afschrikten door in zijn oogen bekrompen levenseischen.
Hij was dus in menig opzicht verdraagzamer, maar op één punt dacht
hij geheel met hen gelijk: tolerantie voor Wederdoopers en Libertijnen
achttte hij als zij uit den booze.
Onder de Calvinisten bestond een hevige afkeer van de secten.
Zij verafschuwden hun individualisme en beschuldigden hen van het
verwerpen der H. Schrift als openbaring Gods. Zij voelden hun Kerk
door den invloed der secten bedreigd en vreesden van de aanhangers
der buitenkerkelijke stroomingen maatschappelijke omkeering. Fel
en scherp is terstond hun toon, als zij het over hen hebben. Ons land
is vruchtbaar aan ketterijen, zooals die van Anabaptisten en Libertijnen,
schrijft ARNOLD CRUSlUS, de Delftsche predikant, d. d. 3 Juli 1576,
aan een vroegeren studiegenoot te Genève: "instrurnens popres de
Satan pour empescher Ie cours de l'Evangile" 58). En niet anders was
het oordeel van MARNIX.
De felle toon van den predikant juist in 1576 hangt samen met het
optreden der Wederdoopers in dezen tijd. Ook van hen keerden velen
terug uit de ballingschap. Een oud centrum van hun gemeenschap was
Middelburg en nadat deze stad in 1574 voor den Prins was gewonnen,
vestigden zij er zich opnieuw in groot aantal, vooral nadat zij door
ELiSABETH uit Engeland waren verdreven. Zij waren reeds lang rustige
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burgers geworden, maar bleven verdacht van oproerige gezindheid. Als
in Mei 1574 het gerucht gaat, dat "een schip vol Wederdoopers" in
aantocht is, gaan de predikant en een ouderling der Gereformeerde
Kerk oogenblikkelijk naar de magistraat met het verzoek toch vooral
toe te zien, "dattet ons op geen Munstersche murderie uitquam" 59).
De Wederdoopers (Doopsgezinden) waren kwetsbaar, omdat ze
weigerden den eed af te leggen, de wapens te dragen en in de steden
de wacht te betrekken. De stadsregeering van Middelburg, zelf ijverig
Calvinistisch gezind, vond daarin aanleiding om hen te treffen. Op het
eind van 1576 werd hun het zakendoen verhinderd, op grond dat zij
weigerden den burgereed af te leggen, waarom zij niet langer als burgers beschouwd konden worden. Hun winkels werden gesloten en de
magistraat verbood hun alle uitoefening van eenigerlei nering.
Zij wendden zich echter tot den Prins van Oranje, om opheffing van
het verbod te verkrijgen, "aengesien sij ... anders niet begeeren dan in
vrijheit haerer conscientiën te leven; ten respecte van dewelke dese tegenwoordige oorlog tegen den Koning van Spanje bij zijn ondersaeten aengenomen en alle ceremoniën geresisteert worden, daertegens strijdende". Als men de Middelburgsche Doopsgezinden mag gelooven, en zij
zullen voor deze meening goede reden hebben gehad, dan was het verbod bedoeld om een precedent te scheppen, op grond waarvan ook in
andere plaatsen in Holland en Zeeland tegen hen kon worden opgetreden. Maar ORANJE wilde dit verhinderen en hij beval den 26en Jan.
1577 aan de magistraat te Middelburg voor de Doopsgezinden genoegen te nemen met de belofte in plaats van den eed; zij mochten
hun winkels weer openen "ende neeringe genieten, gelijk sij van tevoren
gedaen hadden" 60).
De predikanten lieten het er niet bij zitten. TAFFIN, die over het
eedweigeren der Doopsgezonden een verhandeling had geschreven, en
VAN DER HEYDEN, die uit de Palts naar Middelburg was beroepen,
overlegden met Oranje, maar hij was niet te bewegen op zijn besluit
terug te komen en verklaarde het onaangenaam te vinden, wanneer
er verder tegen de Anabaptisten geschreven werd 61). De beide predikanten gaven het echter niet op en schreven aan MARNIX, die zich met
den Prins te Dordrecht bevond, waar de vergadering der Staten van
Holland en Zeeland zou worden gehouden (Maart 1577). Zijn antwoord is belangrijk voor zijn oordeel over de grenzen der godsdienstige
verdraagzaamheid 62).
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De predikanten wisten wat zij deden, toen zij MARNIX' hulp inriepen.
Hij had zich, toen hij nog met den Prins te Middelburg vertoefde 63),
reeds voor de zaak geïnteresseerd. De Prins had hem toen, schreef
hij aan TAFFIN en VAN DER HEYDEN, "groote hope" gegeven, dat in
elk geval geen nieuwe Doopsgezinden meer zouden worden aangenomen, als zij den eed weigerden. Maar thans was de stemming omgeslagen. De Prins verklaarde zulk een besluit niet mogelijk te achten,
zonder opnieuw de Kerken in beroering te brengen. Als argument bracht
hij bij, dat de Staten nooit zulk een verbod zouden dulden, dat zij
schadelijk achten voor het gemeenebest. Dit drijven der kerkeraden
toch was de reden geweest, waarom zij in zulk een ongunst bij de
Staten waren gekomen, dat het weinig had gescheeld, of deze hadden
ze eenvoudig opgeheven. In geen geval wilde de Prins op dit oogenblik - hij bedoelt klaarblijkelijk, nu de Pacificatie van Gent was gesloten en de gebeurtenissen in het Zuiden alle aandacht vroegen, nieuwe oneenigheid, daar het stond te vreezen, dat "veele uyt het
Paepsche mengelmoes daer kout water onder sou den gieten." De Kerken
deden beter de zaak te laten rusten. Verder aandringen kon hen zelf
slechts afbreuk doen.
Maar zoo gemakkelijk gaf MARNIX het niet op. Hij antwoordde
"heftelijck", dat men "onder deksel van burgerlijke orde degenen verwerpen kon, die den bandt van alle menschelijke societeyt verbraken,"
en dat door het decreet, waarbij de Doopsgezinden werden toegelaten,
"twelk doch in sich selven ongoddelijc ·w.as", niet alleen voor de
Kerken maar ook voor den Staat groot gevaar zou ontstaan. Maar
Oranje wierp niet minder heftig tegen, dat de belofte hier voor den eed
moest gelden en dat men hier niet verder aan moest dringen, "tensij wij
met eenen wilden bekennen billijk te sijn, dat ons de Papisten tot een
godtsdienst dwongen, die tegen ons geweten streed". MARNIX zag "in
dit stuk" weinig te bereiken. De Prins, zegt hij even verder, "heeft
eensdeels van sijnent, eensdeels van der Staeten wegen, met mij gekeven, alsof men daerover uyt waere, dat de kerckelijken sich de
heerschappije over de conscientiën souden aenmatigen en alsof sij
poogden sich alle anderen door hunne wetten en instellingen te onderwerpen".
De heftige verontwaardiging van den Prins maakte op MARNIX.zichtbaar indruk. Het griefde hem diep, dat zoovelen, ook uit de hoogste
kringen, zich van de Gereformeerde Kerken afkeerig toonden en hij
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zocht de schuld eveneens in de richting, waarheen de Prins wees.
MARNIX wil bemiddelen. Tusschen de regels door valt duidelijk te
lezen, dat ook naar zijn meening de kerkelijken de dingen te veel op
de spits dreven. De Dordtsche predikant BARTHOLDUS WILHELMI was
in heftige twist geraakt met zijn ambtgenoot SINAPIUS. Hij had zich
zelfs niet ontzien om door het aanplakken van een "fameus libel" aan
de kerkdeuren zijn ambtgenoot bij de gemeente verdacht te maken~64).
Wel deed hij schuldbelijdenis, maar zijn kerkeraad nam er geen genoegen mee. Voordat deze tuchtzaak ten einde was, werd hij door
toedoen van de magistraat te Hoorn in die stad beroepen. Tegen den
zin der classis en der andere predikanten. Zij wilden, dat de Prins zich
met het geval zou bemoeien, maar MARNIX ried het af. Aan VAN DER
HEYDEN, die er op bleef aandringen, dat BARTHOLDUS WILHELMI, die
te Hoorn zijn ambt had aanvaard, zich door een openbare schuldbelijdenis zou zuiveren, schreef hij in dezen zeIfden brief, dat het beter was
de zaak te laten rusten. "Ik ben versekert, dat de meeste magistraten
en een groot deel der Staten deze discipline ten hoogsten tegen sijn. Deze
zou men zonder groote moeite; met een matige verdraegsaemheit, tot seer
groot voordeel der Kerke konnen winnen". Waarom zou "somwijlen"
niet wat kunnen worden toegegeven, "dewijl die strenge regel niet soo
effen en onderscheidenlijk in de Woorde Gods wordt voorgeschreven"?
De woorden zijn typeerend voor MARNIX. Al is hij precies in de leer,
van een "nieuwe monnikerij" der predikanten wil hij niets weten.
Het grieft hem, dat zoovelen dit als voorwendsel kunnen gebruiken,
om buiten de Kerk te blijven staan. "Want ik doe mijn uiterste best
om te doen geloven, dat wij niets bestrijden noch verdoemen dan 't
geen des Heeren wet, in Zijn Woordt voorgeschreven, verdoemt en
in de rest Christelijke vrij heit gebruiken". Hij zoekt de fout ook in de
al te strenge levenseischen, die de predikanten stellen. VAN DER
HEYDEN had hem voor de voeten geworpen, dat hij, doordat hij zich
niet afkeerig toonde van het dansen, zijn aanzien "bij alle godsaligen"
ve,rloren had, maar MARNIX vindt dat ergerlijke bekrompenheid. Een
dansje met eere neemt hij in bescherming en vindt hij niet door Gods
Woord verboden. Zijn aanzien en naam acht hij niet te bestaan "in de'
schaduwe van de uytterlijcke sake, maer in de sake seIfs" 65).
Wij zien hier een tegenstelling, die door het heele leven van MARNIX
golft en zich gereedelijk verklaren laat uit de standsverschillen van
zijn tijd. MARNIX behoorde met hart en ziel tot de Gereformeerde
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Kerken, maar hij bleef edelman en hoveling. Als tusschenpersoon
tusschen Kerk en Hof bewees hij aan de eerste onschatbare diensten,
maar hij dacht er niet aan zich door de predikanten, die op een enkele
uitzondering na voortgekomen waren uit den burgerstand, geboden te
laten voorschrijven, die hij geboden van menschen achtte.
Zoodra hij Gods gebod in Zijn Woord klaar meende te onderscheiden
veranderde alles voor hem. Van de Humanisten, die de menschelijke
rede in de plaats van het geopenbaarde Woord schoven, en van de
Spiritualisten, die dit deden met het innerlijke woord en het innerlijke
licht, bleef hij zijn heele leven een verklaard tegenstander. De laatste
scheerde hij steeds met de Wederdoopers over één kam. Het uitvoerigst
rekende hij met hen af in een van zijn laatste geschriften, de in 1595
verschenen "Ondersoeckinge ende grondelycke wederlegginge der
geestdryvische leere" 66).
Tegenover hen kent MARNIX geen verdraagzaamheid. Alle andere
dwalingen, schrijft hij in zijn voorrede, hebben "noch altijt voor den
meesten deel eenige sekere fondamenten ende hooftstucken behouden,
waeruyt men de waerheyt eenichsins van de leugen ende het goet
van het boose can onderscheyden, als namelijck de getuygenisse der
Schrift ende het wroegen der conscientie" , maar de geestdrijvers,
waaronder MARNIX vrijwel alle buitenkerkelijke stroomingen samenvat,
halen deze fundamenten omver, omdat zij als eersten grondslag stellen,
dat het Woord Gods, in de Schrift vervat, niet naar de letter behoort
te worden verstaan, maar naar den geest, en derhalve geen rechter
kan zijn van leer en overlevering der menschen, maar onderworpen
moet blijven aan ieders vrijen geest en eigen oordeel. Daardoor is het
pad geëffend, om de gewetenswroeging uit te roeien. Kregen zij de
overmacht, dan zou de leer des Evangelies vernietigd worden, alle
vreeze Gods vertreden en tenslotte alle goede ordening en wettig bestuur omvergestooten worden.
Geheel in den geest van zijn tijd eischt MARNIX, dat de overheid
hier met harde hand zal ingrijpen. Zooals hij eens het besluit van de
magistraat van Middelburg had toegejuicht, zoo eischt hij nu van de
Staten-Generaal, tot wie hij zich in zijn voorrede richt, dat zij deze
"pest" zullen bestrijden. MARNIX is trouw gebleven aan zijn leermeester
BEZA, wiens verhandeling "over het straffen der ketters" nog altijd
zijn instemming blijkt te hebben. God heeft aan de Staten "het roer
ende het regiment" in handen gegeven, niet om "slap ende slaperich"
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te zijn in de bevordering van Zijn eer, maar om met alle naarstigheid
"den throon ende Conincxstoel" van Christus voor te staan.
Weer klinkt hier de toon van smart, dat zoovelen onder de aanzienlijken en geleerden van de Gereformeerde Kerk afkeerig blijven. MARNIX
wijt het aan de "bedecte Iisticheyt der ketteryen" , om de ware Evangelischen bij de menschen gehaat te maken, "ende bij maniere van spreken
schier stinckende te maecken voor de wijse ende c10ecke deser we relt,
die zich grootelix daeraen stooten, latende zich voorstaen, dat uyt
so menige verscheydene twisten, tweedrachten, secten ende opiniën
niet anders en sij af te nemen dan dat de waerheyt gansch onseker sij,
ende dat het eenen yegelicken vrij stae alsulcke religie ende godtsdienst na te volgen als 't eenen yegelicken gelieft: 't welck ontwijffeIijck is de rechte wortel van alle openbare godloosheyt en spottische
verachtinge van allerley religie".
De "godsalige overheden" dienen er daarom in te voorzien. Hoe ver
MARNIX hierin wilde gaan, blijft een open vraag. UVTENBOGAERDT
verwijt hem in zijn Kerkelijke Historie, dat hij de overheid had vermaand de geestdrijvers zonder onderscheid met den dood te straffen,
maar het bewijs daarvoor zou moeilijk te leveren zijn. MARNIX heeft
het zelf hartstochtelijk ontkend. Hij spreekt alleen van uitwendige
straffen en boeten en schijnt niets anders bedoeld te hebben dan een
plakkaat uit te lokken tegen het drukken en verspreiden van Iibertijnsche geschriften 67).
Bij zijn intolerante houding tegenover de "geestdrijvers" lijkt het
op het eerste gezicht merkwaardig, dat MARNIX tegenover de RoomschKatholieken een groote gematigdheid aan den dag legde. Van den
man, die in den Biencorf de Roomsch-Katholieke gebruiken zoo bijtend
bespotte, die van den Paus sprak als van den Anti-christ 68) en van zijn
eIgen Kerk als de gemeenschap, buiten welke geen zaligheid mogelijk
was, zou men verwachten, dat hij het de eerste plicht van de overheid
achtte de Roomsch-Katholieke Kerk te weren. Maar wij zien MARNIX
integendeel voortdurend optreden als de verdediger van den religievrede. In 1572 is hij het, die op de Statenvergadering te Dordrecht de
uitoefening van beide religiën bepleit; bij zijn aandrang tot vrede sluiten
met den Koning in 1574 stelt hij altijd op den voorgrond, dat de oorlog
terstond zal ophouden, als de Koning godsdienstvrijheid voor beide
religies wil toestaan; in 1578 neemt hij levendig aandeel aan de totstandkoming van den godsdienstvrede van MATTHIAS en hij verzet zich
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herhaalde malen tegen DATHEEN, als deze in Gent dezen godsdienstvrede terzijde schuift.
MARNIX staat hier zeker aan de zijde van WILLEM VAN ORANJE, maar
terwijl diens houding onmiddellijk te verklaren is uit zijn indifferent
standpunt ten opzichte van belijdenis en kerkelijke tucht, vereischt
zij bij MARNIX nadere toelichting. Wij kunnen deze m. i. vinden in
de hierboven aangehaalde voorrede voor zijn geschrift tegen de
geestdrijvers. MARNIX verweet aan deze, dat zij de fundamenten hadden
ondergraven, waardoor de waarheid van de leugen kon worden onderscheiden, n.1. het getuigenis der Schrift en de zelfbeschuldiging der
conscientie. Maar bij de Roomsch-Katholieke Kerk zijn deze niet geheel
en al te loor gegaan, ook al heeft de Paus "onder den schijn ende name
Christi de eenvoudicheyt der leere ende der Christelycke waerheyt also
gedempt ende onder den voet gebracht, datter schier niet anders en is
overgebleven - ick zegge int openbaer 69) - dan den blooten name
Jesu Christu ende een duyster schaduwe des Evangeliums".
AI is het licht van het Evangelie door de waarde, toegekend aan de
traditie, bij de Roomsch-Katho·lieke Kerk slechts tot flauwen schijn
geworden, zij erkent toch nog altijd den Bijbel als het geopenbaarde
Woord Gods en staat er dus anders tegenover dan de geestdrijvers,
die het verwerpen. Daarom moet de overheid ook anders tegen de
Roomschen optreden. Als JOHAN VAN NASSAU als stadhouder van Gelderland aanstonds voor de moeilijkheid staat, hoe hij in dit overwegend Roomsch-Katholieke gewest met het toelaten dezer religie aan
moet, ontvangt hij van MARNIX, VILLIERS en TAFFIN het advies, dat
hij tolerant dient te zijn tegenover de Roomschen 70). Hun geloof toch,
al moge er groote smet aan kleven, is "als het onze" het Christelijk
geloof en het is niet te ontkennen, dat bij hen de sporen der Kerk Gods
en van haar sacramenten zijn overgebleven.
Of MARNIX zonder meer den religievrede als blijvende instelling aanvaardt, is echter de vraag. Als de Staten van Henegouwen zich verzetten
tegen den religievrede van MATTHIAS, op grond dat deze een schending is van de Pacificatie van Gent en het Eeuwig Edict, waarbij was
beloofd, dat buiten Holland en Zeeland niets tegen den Roomsch-Katholieken godsdienst zou worden ondernomen, geeft MARNIX aan de "wijzen
van Mons", zooals hij hen noemt, een antwoord, dat voor de RoomschKatholieke Kerk vernietigend is. Kunnen de Staten van Holland en
Zeeland het helpen, dat de waarheid van het Evangelie aan het licht
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komt? Als maar eens de plakkaten weg vallen en het vrije onderzoek
van het Woord Gods wordt toegelaten, moeten de misbruiken, die in
de Kerk zijn binnengedrongen, vanzelf duidelijk worden en moet de
reformatie van de Roomsch-Katholieke Kerk overeenkomstig de leer
der Apostelen vanzelf aanhang vinden 71). Religievrede stelt, zoo bezien, slechts de poort open voor de overwinning van de ware Christelijke religie, die God aan Zijn Kerk zal schenken.
Toch doet MARNIX ook zoo in het tolerantie-vraagstuk een belangrijken stap vooruit. Hij erkent of voelt althans aan, dat een geestelijke
strijd alleen met geestelijke wapenen moet worden uitgevochten.
Echter, zijn tijd was hiervoor niet rijp. Aan den religievrede in
Holland en Zeeland was slechts een kort leven beschoren. De Staten
van Holland en Zeeland erkenden nog in 1576 volmondig, dat de
goede trouw tegenover de Roomschen, die de vaan van den opstand
waren gevolgd, meebracht, dat "de openbaere exercitiën van de Pausselijke religie" behoorden te worden gedoogd, maar zij voegden er aanstonds aan toe, "ten waere de papen en monniken, onse gesworen
vijanden, gepooght hadden, deselve tot oproer te misbruiken" 72).
Hier lag de moeilijkheid. De geestelijken konden onmogelijk genoegen nemen met een religievrede. Zij moesten wel het Spaansche
bewind steunen; dat de alleenheerschappij van hun religie verzekerde.
Niet anders dan in het Noorden ging het in het Zuiden. Optimistisch mocht het klinken in het verzoekschrift der synode van Dordrecht
van 1.578, waarin deze bij MATTHIAS en de Staten-Generaal aandrong
op het invoeren van den religievrede, dat "d'eene ende d'andre religie
sonder schaede of achterdeel der andere moghte onderhouden worden",
de practijk wees na de invoering weldra uit, dat hier te hoog was
gemikt. De Gentenaars aan de eene en de Malcontenten aan de andere
zijde fulmineerden, dat alleen hun religie als de ware Christelijke religie
door de overheid kon worden geduld. ORANJE deed wat hij kon, om
naar beide zijden te bemiddelen, maar na enkele jaren van vruchteloozen
strijd moest ook hij zich gewonnen geven. Na het verraad van Rennenburg zien wij, dat Qij zich niet langer verzet tegen het verbieden
van de uitoefening van den Roomsch-Katholieken godsdienst. "Opdat
men onder deksel van dien geen onraedt broude", voegt BRANDT er
karakteristiek aan toe 74), als hij de opheffing van den religievrede in
Antwerpen beschrijft.
Juist hier in A.ntwerpen, waar de Prins op het kasteel zijn domicilie
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hield, zien wij ORANJE'S nederlaag in haar scherpsten vorm. Wanneer
wij ons den hartstochtelijken ijver herinneren, waarmee de Prins het
den Gentenaars a. h. w. op de ziel had gebonden, dat zij den godsdienstvrede niet langer moesten saboteeren, en wij zien dan, hoe op
1 juli 1581 te Antwerpen, ORANJE'S eigen woonplaats, door de magistraat wordt gedecreteerd, "dat niemand wie hij zij zich vervoordere
binnen deser stad vrijheid eenige mis in het secreet of het openbaar
ie doen, te laten doen of te hooren noch eenige andere exercitie van
de voorschreven Roomsche religie", dan treft de tegenstelling ons met
onmiddellijke kracht. Alleen twee kapellen werden aan de RoomschKatholieken gelaten voor doopen en trouwen, maar het moest geschieden "zonder merkelijke vergadering". Antwerpen was in 1581
geëindigd, waar Gent in t578 begonnen was.
Heeft ORANJE zich dan niet verzet? Hij vertoefde zelf op het tijdstip
van de uitvaardiging van het decreet in het Noorden voor de vergadering van de Staten-Generaal, die PHILlPS 11 van de regeering vervallen verklaarde. Maar ongetwijfeld is met hem overleg gepleegd, en
had hij het willen verhinderen, dan stonden hem daarvoor alle middelen
ten dienste. Door het hem toegewijde college der stadskolonellen, de
aanvoerders van de gewapende burgerwacht, had hij het in Antwerpen
vrijwel voor 't zeggen. Alleen, de stadskolonellen waren de ijverigste
voorstanders van de opheffing der godsdienstvrijheid voor de RoomschKatholieken. Vrees voor verraad dreef hen daartoe. Men had inlichtingen of meende deze althans te hebben van een vijandelijken aanslag,
en hoezeer de burgemeesters en schepenen ook begeerden den religievrede te onderhouden, wat het zwaarst was, moest naar hun inzicht het
zwaarst wegen. Zij besloten den 16en juni overleg te plegen met
ORANJE, "ten einde dezelve als een wijzer en verstandiger heer, ons
toegeneigd wezende als een vader, ons gelieve te raden, hoe en op wat
manier wij in deze en soortgelijke conjunctuur ons zouden mogen
reguleeren ten meesten profijte en rust van de stad". Van dit nadere
overleg vernemen wij niets, maar het is, dunkt me, aan geen twijfel
onderhevig, dat het zal hebben plaats gehad. Kort daarop, den 28en
juni, viel Breda in handen van PARMA, en den ten Juli werd de uitoefening van den Roomsch-Katholieken godsdienst in Antwerpen verboden. De kerken werden voor het grootste gedeelte toegewezen aan de
Gereformeerden en de geestelijke goederen kwamen onder den hamer.
De kolonellen hadden er al in April op aangedrongen ze te annoteeren
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en verkoopen, omdat, "alzoo vele van de geestelijke personen zich
hebben geabsenteerd en alsnog absenteeren bij den vijand, er geen
reden is, dat zij of iemand anders in hun naam de goederen zouden
blijven genieten en daarmede de partij van den vijand tegen het gemeene vaderland versterken". De religievrede was een fata morgana
gebleken. De Luthersche godsdienst mocht in Antwerpen voortaan vrij
'Norden uitgeoefend, maar de Gereformèerde godsdienst werd er als
de heerschende beschouwd 75).
Wij moesten op het gebeurde te Antwerpen wat dieper ingaan, omdat het nauw verband houdt met ons onderwerp. MARNIX behoorde,
zooals wij zagen, tot de overtuigde voorstanders van den religievrede.
Ook hij had te Antwerpen zijn domicilie en woonde er op de kasteelplaats in de onmiddellijke nabijheid van ORANJE 76). Evenzeer als
ORANJE moest hij zich bij den gang van zaken neerleggen, al betreurde hij dien in zijn hart 77). Afgezien van alle idealistische overwegingen, was er ook uit een oogpunt van pradische staatkunde reden
tot bezorgdheid. MARNIX was de man geweest, die bij de keuze van
ANJou, den nieuwen landsheer, de onderhandelingen gevoerd had. Maar
zoodra deze zelf in 1582 de regeering aanvaardde, kwamen de moeilijkheden. ANJou was Roomsch-Katholiek en er begrijpelijkerwijze op
gesteld, dat de oude toestand op religieus gebied hersteld werd. Maar
daarvan kon bij de stemming te Antwerpen geen sprake zijn. Ternauwernood werd er voor hem en zijn hof een kapel ingeruimd. Wie
uit de stad daar de godsdienstoefening wilden bijwonen, mochten dit
slechts doen onder bepaalde vernederende voorwaarden.
Hoe dit alles den ijdelen Franschman stak, blijkt uit de Fransche
Furie. "Vive la messe", was de krijgskreet, waarmede zijn edelen
de poort binnenrenden, toen zij de stad trachtten te overrompelen.
Welk een teleurstelling was deze gang van zaken voor MARNIX.
Hij had zich bij de Antwerpenaars a.h.w. met zijn woord borg gesteld voor den nieuwen landsheer 78) en het is alleszins begrijpelijk,
dat hij zich uit de regeering terugtrok, nu de Hertog zich een onwaardige had getoond. Noode stond ORANJE het hem toe, en slechts onder
voorwaarde dat hij zich weer ter beschikking zou stellen, als het
noodig mocht blijken.
Lange rust werd hem niet geschonken. Reeds op 30 November 1583
aanvaardde MARNIX het ambt van burgemeester van Antwerpen. Hier
wachtte hem de grootste teleurstelling van zijn leven. Hij moest de stad
A, St. 3-m. XII

3

34
DR. J. C. H. DE PATER
------------------------.-----------------------overgeven aan PARMA en werd door zijn eigen partijgenooten beschuldigd van verraad.
Allerlei oorzaken zijn voor deze nederlaag aan te wijzen. MARNIX
was geen krijgsman. Zijn geest was, naar het woord van HOOFT, meer
op den vrede dan op den krijg gericht. Hij miste het persoonlijk overwicht en gezag, dat in de door partijschappen verdeelde stad met haar
vele op elkaar naijverige regeeringscolleges en haar verscheidenheid
van burgerlijke en militaire autoriteiten een eerste behoefte zou zijn
geweest. MARNIX had dit zelf gevoeld. Hij had ORANJE bijna gesmeekt
om van de voor hem te zware taak ontheven te worden. Dat hij haar
toch had aanvaard, kwam, doordat hij den moreelen en dadelijken
steun van ORANJE achter zich wist. De zwarte dag van den tOen Juli
1584, toen ORANJE door BALTHAZAR GERARDS werd vermoord, beteekende voor hem persoonlijk een ramp, waardoor zijn zelfvertrouwen
onherstelbaar werd geschokt. Als een noodkreet klinkt het in zijn
brieven, dat alle autoriteit verdwenen is, nu het schip van staat
"den goeden en wijsen piloot, die 't roer vast in de hand hielt" 79,
verloren had.
Maar dit alles verklaart ons MARNIX' ongeluk slechts ten deele. Het
maakt ons duidelijk, dat hij de stad tegen PARMA'S krijgsmanstalent
niet heeft kunnen houden, en wijst ons de oorzaak aan van de verzuimen en nalatigheden, waardoor het beleg van Antwerpen berucht
is geworden, maar het geeft geen oplossing voor de vraag, waarom
MARNIX de onderhandelingen zoo heeft gevoerd, dat de tijdgenooten
niet terugdeinsden voor de verschrikkelijke verdenking' van verraad.
Deze is slechte te vinden, als wij nogmaals MARNIX' denkbeelden over
de godsdienstige verdraagzaamheid in herinnering brengen.
De religievrede was in Antwerpen in 1581 opgeheven en de religieuze tegenstelling was door het gebeurde met ANjOU verscherpt. Toen
ORANJE .ondanks alles toch nog aanried, om opnieuw onderhandelingen
met hem aan te knoopen, was de stemming in de stad zoo vijandig
tegen hem geworden, dat hij zijn domicilie naar Delft had verlegd.
Dreunend klonk het in de "Waerschouwinghe aen alle goede Christenen", een der scherpste Calvinistische pamfletten uit dezen tij d: "Dat
de Hertog van Anjou in deze landen is aengenomen tot een erfachtig
heere, is tegen Gods Woord, den wille en dank aller vromen ... ,
wesende deselve Hertog zo groot of meerder tyran als de Coninck van
Spangiën". Maar zal men, als geen accoord met den Franschman tot
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stand komt, niet de geheele macht van Frankrijk tegen zich krijgen?
Twee vijanden in plaats van één? Prompt luidt het antwoord: "Waert
noch niet beter, de gansche werelt tegen en God met ons? God tegen,
al tegen, en God met ons, wie kan ons hinderen?" 80). Kort en goed
stelt de schrijver vast: Zoolang de alliantie met Frankrijk duurt, is de
vloek des Heeren over het land. Trekt geen juk aan met de on geloovigen.
Hoeveel weerklank vonden deze beschouwingen in de harten van
des schrijvers geestverwanten. Ook in Antwerpen, dat nu een Gereformeerde stad was geworden, waar de Roomsch-Katholieken alleen
nog in twee kapellen mochten doopen en trouwen. Maar wie ze kon
aanvaarden, zeker niet de eerste burgemeester. Na Oranje's dood waren
onderhandelingen aangeknoopt over het aanbieden van de souvereiniteit aan HENDRIK III en MARNIX behoorde tot de vurigste voorstanders.
Hij vermaande Holland en Zeeland, die ANJou nooit als landsheer hadden erkend, met de andere gewesten samen te werken en hun uitzonderingspositie prijs te geven 81), waardoor alleen van Frankrijk hulp zou
zijn te krijgen.
Het bezwaar, dat men zoodoende opnieuw onder een RoomschKatholiek landsheer kwam, weigerde MARNIX te laten gelden.
HENDRIK III handhaafde in zijn eigen land voor de Hugenoten de
religievrijheid en wanneer men slechts als conditio sine qua non stelde,
dat hij het ook hier zou doen, was MARNIX tevreden. MARNIX beschouwde den oorlog met Spanje als religieoorlog, maar hij streed
voor religievrijheid, niet voor de overheersching van één bepaalden
godsdienst. Zoo had hij het vroeger geformuleerd en zoo bleef hij het
ook als burgemeester van Antwerpen zien. Als PARMA na ORANJE'S
dood een poging aanwendt, om de stad zonder strijd te bemachtigen,
en haar in een bewogen schrijven de genade des Konings aanbiedt,
stelt MARNIX voor de stadsregeering een antwoord op, waarin het
gedurig refrein luidt: De Koning weigert religievrijheid toe te staan.
en de oorlog is een defensieve oorlog, die tot geen ander doel wordt
gevoerd "dan ons met huysvrouwen en kinderen in 't leven te onderhouden en in de vrijheid van onse gewissen en conscientiën en d'aenroepinge des naems Gods door onsen eenigen saligmaker en middelaar Jesum Christum" 82). Als de Koning hierin wilde toegeven, dan
zou de weg voor onderhandelen open staan en de bittere oorlog spoedig
ten einde zijn.
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Religievrijheid! Het was een schoone klank, maar te Antwerpen een
schrijnende dissonant voor alle Roomsch-Katholieken. Hoe hadden
zij zich geërgerd aan de Calvinistische zuivering der kerkgebouwen
en aan den openbaren verkoop der geestelijke goederen, die menig
Gereformeerde een zoete winst had bezorgd. De geestelijken hadden
voor het grootste deel de voor hen onherbergzame stad ontruimd,
maar voor de leeken ging dit moeilijker. Het viel van hen niet te verwachten, dat zij con amore zouden medewerken aan de verdediging, en
zij deden het ook niet. Al in October 1584 zaten vijftien Antwerpenaren
gevangen, omdat zij bij den Kanselier van Brabant, DIRK VAN LIESVEL T,
op vrede sluiten hadden aangedrongen. Het waren "treffelijke borgeren", oud-schepenen, weesmeesters, kooplieden, pachters van den
tol enz. 83). Zij kwamen er met een hooge boete af en van alle burgers
werd een nieuwe eed gevergd, dat zij van geen "peys" meer zouden
spreken en den Koning van Spanje en zijn aanhang verklaren voor
vijanden des vaderlands 84), maar morrend verdroegen zij een regeering,
die zij als een Calvinistische dictatuur beschouwden. En niet minder
gromde het misnoegen onder de lagere bevolking. Onder hen was, naar
MARNIX' eigen verklaring, het aantal Roomsch-Katholieken groot en hun
getal was vermeerderd door een hoop bedelaars, vagabonden en onnut
volk, meest uit het Luiksche, die zich wegens de onveiligheid ten plattelande in de stad hadden genesteld 85). Zoo scherp werd op den duur de
tegenstelling, dat een gerucht, dat de kolonellen en kapiteins beslotert
hadden alle "papisten" te vermoorden, grif geloof vond 86).
Het was voor MARNIX een bovenmenschelijke taak, om deze tegenstellingen te verzoenen. Hij bleef afkeerig van het gebruiken van geweld tegen andersdenkenden om den geloove. Later beroemde hij er
zich op, dat niemand te Antwerpen tijdens het beleg daarom aan den
lijve is gestraft. Maar de uitdrukkelijke verklaring teekent de impasse,
waarin hij zich bevond. Bij zijn opvattingen was het van hem niet
anders te verwachten, maar zijn eigen partijgenootert konden bij de
hevige onrust een dergelijke gemoedelijkheid ternauwer:nood waardeeren. Zij waren talrijk onder het aanzienlijkste deel van de stadsbevolking, maar velen van hen voelden er bitter weinig voor, om de onaangenaamheden van het beleg af te wachten. Al in December 1584
klaagde MARNIX, dat de "rijke en geneygde tot de religie" vertrokken,
waardoor de armen en onwilligen de machtigsten dreigden te
worden.

--~---
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Naar twee zijden kwam de burgemeester dus in het nauw. De Calvinisten wantrouwden zijn gematigdheid en francophile politiek, de
Roomsch-Katholieken beschouwden hem als het hoofd der Calvinistische dictatuur, die hun religie onderdrukte. En van alle zijden kwamen
de tegenslagen. HENDRIK 111, van wien MARNIX alles gehoopt had,
weigerde de souvereiniteit te aanvaarden. De Staten-Generaal stelden
er Engelsche hulp voor in uitzicht, maar MARNIX wantrouwde deze
handelsconcurrenten hartgrondig. Steeds nauwer sloot PARMA de stad
In en altijd weer waren de verdedigers met hun tegenmaatregelen
te laat.
Zoo rijpte bij den burgemeester het plan, om vóór de stad geheel
was uitgeput, met PARMA vredesonderhandelingen aan te knoopen. De
bedoeling daarbij was niet, om zich van de bondgenooten te scheiden,
maar slechts om een algemeenen vrede ook voor hen in te leiden. Zou
PHILlPS voor dezen prijs geen religievrede willen toestaan? Als slechts
een "tamelijke religionsvrede" was te bereiken, moest men deze "met
beyden armen" aangrijpen. PARMA toonde zich niet onwillig en bracht
den verdediger van Antwerpen, die zoo gemakkelijk geloofde wat hij
hoopte, geheel onder zijn bekoring.
Maar zoo verstonden MAR NIX' Calvinistische medestanders het niet
en voor het laatst zien wij scherp en klaar de tegenstelling. MARNIX
had overleg gepleegd met enkele predikanten, maar ook zij vielen
van hem af, toen zij hoorden hoe hoog hij PARMA'S vredelievendheid
verhief. Met anderen van hun collega's haastten zij zich naar den burgemeester en verweten hem zoo heftig zijn houding, dat er voor hem geen
andere conclusie overbleef dan dat hij in hun oogen zijn godsdienst
en zijn partij had verloochend 87). En niet alleen binnenskamers gaven
zij van hun gevoelens blijk. Op een Zondag - de zaak kon klaarblijkelijk geen uitstel lijden - vervoegden zij zich op het stadhuis in de
vergadering van den Breeden Raad en hielden daar zoo heftige godsdienstige vertoogen tegen de onderhandelingen, dat de burgers het
stadhuis uitstormden, roepend en tierend, dat zij geen vrede maar
oorlog wenschten 88). Deze burgers waren natuurlijk Calvinisten en er
behoort weinig raadvermogen toe, om te begrijpen, dat de godsdienstige gronden der predikanten overeenkomst zullen hebben vertoond
met die van den schrijver der bovengenoemde "Waerschouwinge".
Indien God voor ons is, wie kan tegen ons zijn? Is de Bijbel niet vol
van bewijzen, dat Gods redding nabij is als de nood op het hoogst
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is? Is Zijn arm verkort en kan Hij geen mirakelen doen, om de stad
te redden?
Waarom laat MARNIX, toch even goed Calvinist, zich daardoor niet
terstond overtuigen? Hij voelt het gewrongene in de redeneering, maar
slechts ten deele. God kan zeker wonderen doen, maar het zou op het
ergste bijgeloof lijken, als wij meenden, dat wij in elk bijzonder geval
van Hem ten onzen believen een mirakel konden verwachten. Wij zijn
gebonden aan den weg der middelen, en naar MARNIX' meening zijn deze
thans uitgeput. Op ontzet van de stad is geen kans meer. Maar is God
niet machtig, om de harten der Vorsten te neigen? Kan Hij den Koning
niet bewegen, om godsdienstvrijheid voor de Calvinisten toe te staan,
waardoor aan den onzaligen oorlog, zoo fnuikend voor de vroomheid
cn den godsdienstzin van het gemeen, een eind wordt gemaakt?
Men ziet, MARNIX, die aan zijn mede-Calvinisten mirakel-geloof verweet, verwachtte zelf een niet minder groot wonder: dat de Koning
opeens van gevoelen zou veranderen. Het gebeurde dan ook niet. De
stad ging over, zonder dat van een algemeenen vrede iets was gekomen.
MARNIX' aanzien had ernstig schade geleden. Hij werd openlijk van
verraad beschuldigd, maar zijn geweten was zuiver, en hij begaf zich
naar zijn kasteel te West-Souburg. De Staten van Zeeland zaten met
het geval. Zij waren zoo onder den indruk, dat zij den gevallen staatsman tot nader order verboden zijn woning te verlaten. Aan de tussche,nkomst van MAURITS en den Raad van State was het echter te danken,
dat het verbod reeds na een maand werd opgeheven 89).
Betrekkelijk spoedig volgde het algeheele eerherstel. Al herwon MARNIX nimmer zijn ouden invloed, hij werd weldra weer door MAURITS geraadpleegd en tenslotte in diens Raad opgenomen. Belangrijke zendingen naar Frankrijk en Engeland werden hem opnieuw opgedragen. In
1591 werd hij belast met de vertaling van den Bijbel. Hij vestigde zich
daarvoor te Leiden, waar hij in 1598 stierf.
Er hing een schaduw over de laatste levensjaren, maar MARNIX'
geestkracht was ongebroken. Tot op het laatst van zijn leven bleef hij
àe pen voeren en het probleem der godsdienstige verdraagzaamheid
bleef zijn geest bezig houden.
Er was voor hem iets veranderd. Na zijn échec te Antwerpen was
de hoop op het winnen van zijn Brabantsehen geboortegrond voor den
opstand vrijwel geheel vervlogen. Het griefde hem diep, al klaagde hij
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niet openlijk. Aan zijn vriend Du PLESSIS MORNAY gaf hij in een brief
uit 1596 hoog op van de rust en de voorspoed, die God gaf ,,~cy en ces
pays de Hollande et Zélande" 90). Maar het bleef voor hem, den
Brabander, vreemden grond en hij kon het moeilijk verkroppen, dat
hij er beschouwd werd als vreemdeling. Tegenover den Engelschen
minister W ALSINGHAM beklaagde hij zich over de afgunst van de Hollanders, die den PRINS VAN ORANJE altijd hadden beschuldigd, "te veel
gehoor te geven aan vreemdelingen, met welken naam zij die van
Brabant en Vlaanderen aanduiden, zooals zij het nog heden (in 1589)
doen" 91).
Uit menige plaats in zijn brieven en geschriften valt af te leiden,
dat zijn hart nog altijd naar Brabant trok. De mogelijkheid, om daarheen terug te keeren, was echter afgesneden, nu de alleenheerschappij
van den Roomsch-Katholieken godsdienst daar opnieuw gevestigd was.
Van MARNIX viel allerminst te verwachten, dat hij zijn Gereformeerden
godsdienst zou prijsgeven voor den terugkeer naar zijn geboortegrond.
Fel keerde hij zich tegen zijn geloofsgenooten, die, gebruik makend
van PARMA'S tegemoetkomende houding, in het Zuiden achterbleven.
In zijn "Trouwe vermaninge aen de Christelijke gemeynten van
Brabant, Vlaenderen, Henegouwen ende andere aenliggende landen
beyde die noch onder 't Cruyse sitten ende die buiten 's lands geweken zijn" '92) uit 1589, spreekt hij over de "wonderbaerlicke gerichten Godes", die zoo klaar zijn gebleken bij de verbreiding van
het ,Heilig Evangelie in Brabant, Vlaanderen en de andere omliggende
landen. Als een bliksemstraal was het Koninkrijk Gods er verschenen,
maar door de "gruwelicke ondancbaerheyt ende wederspannicheyt der
menschen"even snel weer verdwenen. De toorn des Heeren is over ons
ontstoken. Daarom heeft Hij de gemeenten in Brabant enz. verstrooid.
Laat ieder toch nauw toezien. Laten zij, die in de verstrooiing zijn
gebleven en het durven onderstaan "in dien poel der afgoderijen, daer
met den Baal dagelix ommevoert" hun woning te houden, toch
bedenken, in welk groot gevaar zij verkeeren en van welk een groote
genade zij zich berooven door niet uit te wijken. Zij staan "op een
sorghelijcken ende glatten padt". Laten zij zich er voor wachten, dat
zij "den naem noch het rnerckteeken der Babylonischen hoeren" niet
ontvangen. Er is geen andere keus: wij moeten God dienen of den
duivel, Christus aannemen of den Baäl navolgen.
Maar zij, die uit het "U r der Chaldeeën" alreede zij n gevloden, geven
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den vermaner niet minder reden tot bezorgdheid. MARNIX is ook over
hen niet tevreden. "Wij loopen rond met grooter becommernissen ende
sorgvuldicheyt ende stooten de hoofden tesamen om wat nieus te vernemen, ende gelaten ons schier, alsof wij in Gods wet willen treden,
om te weten wanneer Hij ons in onse vaderlandt sal wederbrengen,
om aldaer onse goederen te mogen gebruyken" 93). Zullen wij meenen,
dat Gods arm verkort is, indien "het Hem nu gelieft des Conincx hart
geenszins te vermorwen"? Hoeveel achterklap, twist en nijd is er
onder hen. Hoe heeft de geldzucht hen te pakken. Zij hebben zelfs
den naam des Heeren gebruikt tot "een deckmantel van hare verborgene begeerlicheden. Also het bij dengenen gebleken is, die in
voorleden tijden groote ijveraers schenen te wesen ende riepen moort
ende brant over de papen ende monicken, meer om in hare goederen
de hant te steken dan uyt eenighen godsaligen ijver" 94).
Hoe felle woorden MARNIX in dit geschrift gebruikt tegen de
Roomsch-Katholieke Kerk, toch ontkent hij ook thans niet, dat daarin
nog een schaduw van de ware leer is overgebleven. "Het is wel waer",
zegt hij 95), "dat den name Jesu Christi ende de artikelen des geloofs,
mitsgaderseenige overbijfselen der Sacramenten ende des Goddelicken
Woorts eenichsins overgebleven sijn geweest, mits dat God door Sijn
heymelick oordeel Sijne terwe, dat is Sijne ware gemeynte, onder desen
grooten hoop van 't caff der godloosen wonderlick heeft willen bewaren".
MARNIX is zich zelf gelijk gebleven. Als de Koning godsdienstvrijheid wilde toestaan, zou hij tegen den terugkeer van zijn geloofsgenooten naar hun haardsteden geen bezwaar maken. Hij woont nu
op het gebied der Staten van Holland en Zeeland, waar de religievrijheid voor de Roomsch-Katholieken is opgeheven. Maar wij vinden
geen enkele uitlating van hem, waarin hij deze practijk zonder voorbehoud toejuicht. Wel klinkt bij hem nergens een positieve aanmaning
aan de Staten, om in hun gewesten den religievrede, waarmede zij
begonnen waren, te herstellen, maar toch acht hij de opheffing klaarblijkelijk in zijn hart nog altijd een noodtoestand.
Dit is te opmerkelijker, omdat hij hen zoo onomwonden vermaant
op te treden tegen de Spiritualisten en buitenkerkelijke stroomingen.
Wij bespraken reeds zijn geschrift tegen de geestdrijvers uit 1595.
Het lokte tegengeschriften uit, waarvan het hatelijkst was de "Antidote
ou contrepoison contre les conseiJs sanguinaires et envenimes de
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Philippe de Marnix, Seigneur de St. Aldegonde, contenus en certain
livre par lui mis en lumière contre les zélateurs spirituels qu'il appele
€:Tl . son langage geestdrijvers". De schrijver werpt MARNIX de ongerijmdste beschuldigingen voor de voeten. Deze kon dit niet op zich
laten zitten. Hij greep nogmaals naar de pen en schreef zijn "Responce
Apologéticque. " à une Iibelle fameux", dat hij opdroeg aan de
Staten-GeneraaI1 96 ). Het werd zijn zwanenzang, waarin hij voor het
laatst zijn denkbeelden over de godsdienstige verdraagzaamheid
samenvatte.
Alle bezwaren tegen de Spiritualisten passeeren hier nogmaals de
revue. In bewog~n woorden waarschuwt MARNIX de Staten tegen de
gevaren, die van deze zijde Kerk en Staat bedreigen. Maar op één
punt houdt de schrijver zich thans merkwaardig angstvallig op de
vlakte. Wij zouden verwachten hier opnieuw zijn standpunt tegenover
den religievrede te zien toegelicht en met name zijn houding tegenover
de Roomsch-KathoIieken tijdens het beleg van Antwerpen te zien
verdedigd. De schrijver van de Antidote had er hem a.h.W. toe uitgedaagd, door de beschuldiging, dat MARNIX de Roomsch-Katholieken
en Anabaptisten door eenvoudige aankondigingen uit de steden van
Brabant en Vlaanderen verdreven had, hun gelastend binnen 24 uur
die steden te ontruimen. MARNIX betwist dit als onzinnig. Hij wijst
er op, dat hij zich bij zijn eigen geloofsgenooten gehaat had gemaakt,
omdat hij volhield, dat men de Roomsch-Katholieken in hun vrijheid
moest laten, zonder zelfs de geestelijken overlast aan te doen in de
bediening van hun godsdienst of in het genot hunner goederen 97).
Hij wijst ten bewijze daarvan op zijn bemoeiingen ten hunnen bate
te Gent, maar hij glijdt over de Antwerpsche periode heen zonder ze
te vermelden en hij laat geen woord van instemming hooren over de
in Holland en Zeeland gevolgde practijk.
MARNIX toont zich hier glad diplomaat. Behendig verbergt hij zich
achter de Staten-Generaal. De schrijver van de "Antidote" heeft het,
naar hij voorgeeft, slechts in naam tegen hem, maar in werkelijkheid
zijn zijn aanvallen gericht tegen de "sainctes et louables ordonnances
tant politiques qu' ecc1ésiastiques" der Staten. MARNIX' stuk is vol
van argumenten tegen de geestdrijvers, maar over de RoomschKatholieken vindt men er nauwelijks een woord. Hij zwaait den Staten
uitbundigen lof toe voor hun bemoeiingen met de zuivere bediening
van het Woord en de Sacramenten, voor de handhaving der kerkelijke
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tucht en de godsdienstige opvoeding der jeugd, maar hij betrekt dit
uitsluitend op de dwalingen der Spiritualisten.
Opnieuw herhaalt MARNIX zijn vleiend oordeel over de houding
der Staten uit de voorrede van zijn geschrift tegen de geestdrijvers:
"Ende sijn Uwe E. E. hoochlick daerinne te loven· ende te prij sen,
dat zij door eenen goeden godsaligen ijver de oprechte gesonde leer
des Evangeliums niet alleen met haer aensien ende authoriteyt voorstaen, maer oock met goede, getrouwe dienaren ende leeraers alomme
in te stellen ende met allerley goede officiën, die sij daghelijcx hierinne sijn plegende, sovele als haer beroepinge is" 98).
Wanneer wij ons nu herinneren, dat in den oorspronkelijken tekst
bijna onmiddellijk op deze woorden volgt, dat in alle andere dwalingen
dan die der geestdrijvers "noch altijt voor den meesten deel eenige
sekere fondamenten ende hooftstucken behouden (sijn), waeruyt men
de waerheyt enichsins van de leugenen ende het goet van het boose.
ean onderscheyden: als namelick de getuygenisse der Schrift ende
het wroegen der conscientie" 99), waardoor MARNIX een scherp onderscheid maakt tusschen de geestdrijvers en de Roomsch-Katholieken,
dan meenen wij gerechtigd te zijn tot de conclusie, dat hij het tot
zijn dood toe is blijven betreuren, dat er geen middel te vinden was,
om de godsdienstvrijheid te handhaven voor de Roomsch-Katholieken,
die deze "fundamenten ende hooftstucken" behouden hadden. Scherp
vijandig is hij echter blijven staan tegen alle spiritualistische en
Iibertijnsche stroomingen, die naar zijn meening religie en Kerk, Staat
en Maatschappij met omkeering bedreigden 100).
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p. 158.
55) Vgl. REITSMA-LINDEBOOM, Geschiedenis van de Hervorming en de
Hervormde Kerk, 4e dr., blz. 171.
56) Werken Marnix Vereeniging, Serie 11, deel 5, blz. 156. Vgl. VAN SCHEL\';EN, Willem van Oranje, blz. 179.
57) Werken Marnix Vereeniging, t. a. p.
58) Werken Marnix Vereeniging, Serie III, deel 5, blz. 328.
59) VAN LENNEP, a.w., blz. 139, noot 1.
60) BRANDT, a.w., I, blz. 587, 588.
61) VAN LENNEP, a.w., blz. 144.
62) De brief, d.d. 31 Maart 1577, is gedrukt bij LACROIX, Correspondance et
Mélanges, blz. 226 f.f. De vertaling bij BRANDT, t. a. p.
63) Vgl. H. J. P. VAN ALFEN, Dagregister van 's Prinsen Levensloop (Prins
WilIem van Oranje 1533-1933), blz. 440.
64) Zie Nieuw Ned. Biogr. Wdb., I1I, Kol. 1423, 1424.
65) Ook deze uitlating is te vinden in den bij LAROIX, t. a. p., gedrukten brief.
Vgl. W. BROES, Filip van Marnix, 2e deel, Ie stuk, blz. 49.
66) Opnieuw uitgegeven door J. J. VAN TOORENENBERGEN, a.w., II.
67) VAN TOORENENBERGEN, t. a. p., blz. XII.
68)
Vgl. TJALMA, a.w., blz. 151.
69) MARNIX bedoelt klaarblijkelijk: wat het uiterlijk betreft. Over het hart
wil hij niet oordeelen.
70) GROEN VAN PRINSTERER, Archives, VI, p. 494. Vgl. BROES, a.w., 11,
blz. 65-67.
71) Zie VAN TOORENENBERGEN, Verscheidenheden, blz. 102.
72) BRANDT, a.w., I, blz. 576.
73) BRANDT, a.w., I, blz. 604.
74) Aldaar, blz. 675.
75) Zie over dezen gang van zaken: F. PRIMS, Antwerpiensia 1933 (Zevende
Reeks), waaraan wij onze aanhalingen ontleenden.
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Zie PRIMS, a. w., blz. 136.
Zie zijn Responce Apologéticque (Lacroix, Correspondance et Mélanges),
p. 436.
78) Zie zijn Advis d'un Affectionné à la Bourgoisie d' Anvers (1580), bij
Lacroix, Correspondance et Mélanges, p. 353-364.
79) BOR, 1I, blz. 616.
80) Zie BOR, 1I, blz. 393.
81) Zie "Mémoire inédit de Philippe de Marnix sur un project de donation
des dix-sept provinces à la France" bij LACROIX, Ecrits politiques es historiques,
p. 355---372.
82) BOR, 11, blz. 504.
83) PRIMS, a.w., blz. 235. MARNIX zelf zegt: "Ceux qui s'en estoyent meslés
fussent des plus riches et notables de la ville (Responce Apologéticque bij
Lacroix, Correspondance et Mélanges, p. 421).
84) BOR, 1I, blz. 502.
85) BOR, 1I, blz. 596.
86) BOR, 1I, blz. 605. Zie ook MARNIX, Brief Redt de I'estat de la ville
d' Anvers (LACROIX, Ecrits politiques et historiques), p. 265.
87) Zie MARNIX, Responce Apologéticque
(LACROIX, Correspondance et
Mélanges), p. 425.
88) Ik ontleen hier aan mijn artikel "Marnix van St. Aldegonde" in het
Octobernummer 1937 van Neerlandia.
89) TH. JUSTE, a.w., p. 208.
90) LACROIX, Correspondance et Mélanges, p. 399.
91) Marnix aan Walsingham, 9 Maart 1589 (LACROIX, Correspondance et
Mélanges, p. 334). Ik vertaal uit het oorspronkelijk Fransch.
92) VAN TOORENENBERGEN, a.w., I, blz. 493 vlg.
93) T. a. p., blz. 533.
94) T. a. p. blz. 541.
95) T. a. p., blz. 503.
96) LACROIX, Correspondance et Mélanges, p. 399-508.
97) T. a. p., blz. 436.
98) LACROIX, a.w., p. 469.
99) VAN TOORENENBERGEN, a.w., 11, blz. VII.
100) Na het afsluiten van dit artikel zag ik, dat j. SMIT in het jaarboek
Die Haghe, 1924, blz. 396, als vaststaand aanneemt, dat de Statenvergadering
te Leiden in October 1572 de uitoefening van den R.K. godsdienst verbood.
ORANJE lichtte daarmee volgens dezen Schr. echter zooveel mogelijk de hand.
76)

77)

Jhr. Mr. PIETER JACOB ELOUT VAN
SOETERWOUDE
(1805-1893)
DOOR
MR. B. DE GAAY FORTMAN.

I.
Sinds PROF. MR. D. P. D. FABIUS in 1894 VOor den Nederlandschen
bond van jongelingsvereenigingen op gereformeerden grondslag zijn
uitvoerige levensschets van ELOUT VAN SOETERWOUDE schreef, zijn
meer dan veertig jaren verloopen. In den loop dezer jaren zijn eenige
archieven geopend, die nog heel wat bevatten, dat voor de nadere
kennis van ELOUTS persoon en werk van beteekenis is: ik noem de
archieven van GROEN VAN PRINSTERER 1), KOENEN2), DA COSTA 3),
VAN LENNEP 4) en KUYPER 5), met hun vele honderden brieven van
ELOUTS hand. Ook is van de papieren-ELoUT een en ander te voorschijn gekomen: zijn autobiografie en talrijke brieven, door CAPADOSE 6), DA COSTA en JHR. SINGENDONCK 7) tot hem gericht. Ik ben
den eigenaars en bewaarders van deie en andere archivalia dankbaar, dat zij die welwillend tot mijn beschikking gesteld hebben; van
, de onuitgegeven bronnen heb ik in hoofdzaak - niet uitsluitend _
de zoo juist genoemde aangeboord. Ik vlei mij, dat ik daaruit nog wel
iets nieuws over ELOUT en zijn tijd te voorschijn heb kunnen brengen.
PIETER JACOB ELOUT werd met zijne tweelingzuster SUZANNA
CHRISTINA ADRIANA (overleden 1850) den llden Augustus 1805 te
's Gravenhage geboren als zoon van MR. CORNELIS THEODOOR
(1767-1841) en HENRIETTA JOSINA VAN EYBERGEN (1768-1853).
Sinds de 16de eeuw was zijn geslacht, uit Vlaanderen om het geloof
geweken, in Holland gevestigd.
MR. CORNELIS THEODORUS ELOUT was, na in rechterlijke betrek-
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kingen. laatst procureur-generaal bij het Hooggerechtshof, werkzaam
te zijn geweest, in het politieke leven getreden. Staatsraad onder
LODEWljK NAPOLEON, bleef hij ambteloos gedurende de inlijving van
ons land bij Frankrijk. Door koning WILLEM I werd hij tot commissaris-generaal van Nederlandsch-Indië benoemd, waarheen hij in 1815
vertrok. Na zijn terugkomst kreeg hij een buitengewone zending naar
Londen, was minister van Financiën, van Nijverheid en Koloniën, van
Marine, en in 1829 werd hij minister van Staat.
Tot ELOUTS eerste herinneringen behoorde een ontmoeting zijner
familie met koning Lodewijk Napoleon op een wandeling in de Haarlemmer hout en de verlichting ter eere van de geboorte van den Koning
van Rome, den zoon van NAPOLEON, wiens komst te 's Gravenhage
met MARIE LOUISE hij zich ook herinnerde, voorts zijn schoolbezoek aan
Haarlem, waar het oude familiehuis stond, bij den onderwijzer
PRINSEN 8) en op de departementale school in Den Haag aan het
Buitenhof. In zijn autobiografie spreekt hij van een strenge opvoeding
in huis - waaraan hij zekere verlegenheid, ook op lateren leeftijd,
weet - zonder veel godsdienst en geen ander gebed dan bij de maaItijden en het stille gebed zijner moeder, die zich des avonds veel aan
de kinderen gaf en dezen ook wel uit den Bijbel voorlas.
Vele voornamen bezochten het huis der ELOUTS: het driemanschap
van 1813, ook FALCK 9), KEMPER 10) en METELERKAMP 11) heeft hij er
gezien. De vrees voor de terugkomst der Fransehen in 1813 deed
moeder en kinderen voor korten tijd weer naar Haarlem verhuizen.
ELOUT schetst de dronken vreugde dier dagen, die het volk al zingende
en dansende op straat doorbracht; zelf zag hij den intocht van den
Souvereinen vorst van het balkon van VAN LIMBURG STIRUMS 12) huis
in het Voorhout, en later daar ook de terugkomst van WILLEM I na
het bezoek aan Amsterdam.
In 1817 volgde de jonge ELOUT het voorbeeld van zijn oudere
broeders, die de voorbereiding voor de academische studiën te Vaassen
op kostschool bij den ongehuwden Ds VAN NIEL 13), destijds de leerschool van vele aanzienlijke jongelieden uit verschillende deelen des
lands, ontvangen hadden. Hij noemt het leven daar "in 't klein een
wereld van ongere~htigheid". Ook van zij n leermeesters, een enkele
uitgezonderd, weet hij weinig goeds te vertellen, en Ds VAN NIEL zelf,
wiens prediking zedeleer, dus ongenoegzaam, was, gaf weinig mee
van het ééne noodige. Nochtans bleef door Gods genade bij den jongen
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ELOUT bestaan de behoefte aan geregeld bijbellezen en aan gebed
bij lief en leed, bij afwijking en vrees, zooals zij door moederlijk voorbeeld en gOede boeken gewekt was.. Slechts het genoten onderwijs
in vreemde talen en de sportbeoefening op de kostschool roemt hij.
Had ELOUT zijn lateren medestander MACKAYVAN OPHEMERT 14),
met wien hij 13 Januari 1866 een vijftigjarige vriendschap herdacht,
reeds vóór zijn vertrek uit Den Haag leeren kennen, met JUST VAN
DER BRUGGHEN 15), den lateren minister van Justitie,reed hij schaatsen
te Nijmegen in den winter van 1818; later zag hij dezen te Leiden
weer, waar VAN BRUGGHEN ter wille van zijn voorgenomen huwelijk
vlug studeerde, waardoor hij zich afzonderde en van de wrijving met
anderen beroofde, wat, naar ELOUT meent, in verband met de adoratie
thuis veel uit lateren tijd verklaart.
Tot de zomervacantie van 1822 bleef ELOUT in Vaassen, waar hij
ten slotte "taliter qualiter" aangenomen was tot lid der Hervormde
gemeente.
Op Vaassen volgde de Leidsche academie met een "hoogst onaangenamen groentijd". Vrienden werden F. VAN HOGENDORP 16), ROBERT
en WILLEM BOREEL 17), Hovy 118), E. TER KUILE 19), S. RAU 20) en
vooral BRUCE 21). GROEN VAN PRINSTERER gaf "hulp en raad". In
"Tandem fit surculus arbor" werd ELOUT opgenomen. Prof. VAN
ASSEN 22) gaf "leiding en wenken van nut en gewigt." Ook bij de
professoren KEMPER, VAN DER PALM ;23), HAMAKER:24) en SlEGENBEEK 25) kwam hij in den familiekring. Op verlangen zijns vaders ging
een tweej arige studie in de letteren aan die in de rechten vooraf. Ge:"
durende de laatste volgde ELOUT twee en half jaar (Oct. 1824 tot
April 1827) BILDERDIJKS '26) lessen. Hiervan teekent hij aan: "Aan
den omgang met dien grooten man heb ik veel te danken, en lief blijft
mij de herinnering aan zijne goedheid te mijwaart en aan zijne uitstekende gaven en kennis, al was er ook hier en daar een schaduwzijde."
Behalve den invloed van BILDERDIJK onderging ELOUT in dezen tijd
dien van de familie MONEY 27) uit Engeland, welke hij het eerst
in de ouderlijke woning ontmoet had, toen de heer MONEY ELOUTS
vader was komen spreken over zijn belangen op Java. ELOUT schrijft
van deze familie, dat zij weldadig op hem werkte door haar beslisten
christelijken zin, haar liefde en kennis van het Woord en het verlaten
van de wereld. De bezoeken dezer familie en een Engelsch boekje
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May you like it gaven "heimwee" naar een christelijk huis en een
christelijk leven.
DA COSTA, van wien hij zich later herinneren zou, hoe broederlijk
deze hem wees op de eenige troost in leven en sterven, ontmoette hij
bij BILDERDIJK; DE CLERCQ voor het eerst aan een maaltij dop Blankenburg (het woonhuis der ELOUTS, toen met Voorlinden vereenigd), waar
ook DOEFF tegenwoordig was, en DE CLERCQ tot diens eer improviseerde over Neerlands vlag, die DOEFF in den Franschen tijd op
Decima had gehandhaafd 28).
Op het einde van 1827 viel de kennismaking met den Zwitserschen
edelman H. A. J. DE ST. GEORGE 29), met wien hij door den nauwsten
vriendschapsband verbonden werd, en dien hij roemt als van nature
edel van hart, afkeerig van het kwade, met veelzijdige kennis toegerust, eenvoudig en ootmoedig, en dit alles geheiligd door het geloof.
Den 4den Februari 1828 beëindigde ELOUT zijn rechtsgeleerde
studiën met zijn proefschrift Disputatio juridica inauguralis ad M.
Tullii Ciceronis orationem pro L. Comelio Balbo. Bij zijn promotie
werd hem de eerste graad toegekend, z. i. meer als blijk van persoonlijke welwillendheid der hoogleeraren en als gevolg van vlugheid
en aanleg dan van diepe studie en kennis. "Het schrandere PIETJE
ELOUT" noemt hem VAN ASSEN in een brief aan GROEN :3'0).
ELOUTS vader beloonde de promotie met een reis naar Parijs, Zwitserland (met een langdurig verblijf bij de ST. GEORGES in Changins),
Italië en Duitschland.

*

*

*

Teruggekeerd in Den Haag begaf ELOUT zich in de advocatuur,
maar reeds in September 1829 werd hij benoemd tot commies van
Staat, waardoor hij, tegen zijn eigenlijke begeerte, die meer naar een
gemeentelijke of rechterlijke betrekking of een op het gebied van schoolof armwezen uitging, in, de richting van het staatsbestuur zich aangewezen zag. Veel ontmoette hij GROEN, den kabinetssecretaris, en
"zijne lieve vrouw". Maar niet van langen duur was het werk bij den
raad van State. Een oogenblik is er nog sprake geweest van een gaan
in de diplomatie, maar hiervan werd afgezien, toen hem als officier
van de stedelijke schutterij de opstand der Belgen naar het zuiden
riep, waar hij spoedig aan den dienst van den prins van Oranje verbonden werd 31). Het verblijf te velde werd slechts af en toe afgebroken
A. St. 3-m. XII
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door een verlof naar Den Haag, waar hij dan nog wel deel had aan
de zitingen van den raad, en later, toen hij tot substituut-officier van
justitie was benoemd, aan de zittingen van de rechtbank.
Van den tiendaagschen veldtocht, waaraan hij deelnam, teekent ELOUT
het volgende aan: Het waren vermoeiende dagen; slechts drie maal
in 15 dagen had hij een behoorlijk nachtleger. Toch was er in alles
iets versterkends voor geest en lichaam. Eenmaal was hij "eenigszins"
in het vuur, voor hem "plegtig, maar zielver;heffend". Drie dingen
herinnerde hij zich later in het bijzonder. Vooreerst de indruk van Gheel,
toen hij daar voor het bataillon moest kwartier maken, en nauwelijks
onderscheidde wie al of niet gek was. Verder een nacht in de R. K.
pastorie te SchaffeIt, toen zijn oppasser hem kwam waarschuwen.
dat er onder een vreemd geplaatste aschhoop waarschijnlijk wat verborgen was, en men daar mis- en altaarkleeden, wijn, hammen enz.
vond. ELOUT stelde alles den burgemeester ter hand, maar dwong deze
een bewijs van ontvangst te teekenen, waarop vermeld stond "als
blijk van de edelmoedige wijze, waarop het overwinnend NederIandsche
leger de oproerige gewesten behandelt." En de derde herinnering was
die aan den dag van Leuven, toen ELOUTS divisie op last van generaal
VAN GEEN 32) drie uren lang halt maakte, schijnbaar zonder oorzaak,
en te laat kwam om Leuven mede te omsingelen, waardoor de koning
LEOPOLD ontsnapte.
Bij het leger, in de onmiddellijke omgeving van den Kroonprins,
heeft ELOUT veel gezien, ook van de staatszaken. Aan GROEN, met
wiens Nederlandsche Gedagten hij hartelijk instemde, heeft hij daarover geschreven, ook wel over wat velen kleine dingen zullen hebben
toegeschenen, als het ontbreken van gebeds- en dankuren in het leger
en de achterstelling van de gereformeerden bij de Joden in de verzorging van hun geestelijk welzijn. Bij den Prins van Oranje zijnde,
had hij nog wel vrijen tijd over en op aanraden van Prof. VAN
ASSEN 33) hield hij zich bezig met de prijsvraag van het Stolpiaansch
legaat: "Daar er heden hevig getwist wordt over den grond van het
oppergezag en de pligten der Overheden en onderdanen, wordt gevraagd: welke waarheden en voorschriften nopens deze beiden door
Christus en zijne Apostelen zijn gesteld en hoe daaruit de hedendaagsche verschillen moeten beslist worden." Tot beantwoording van
de prijsvraag is het niet gekomen, maar de gedachtenwisseling met
GROEN erover heeft eenige merkwaardige opmerkingen van ELOUT
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bewaard. Zoo is zijn eerste indruk, dat het Nieuwe Testament niets
stelligs omtrent oorsprong of aard van wereldsche machten leert, maar
slechts de betrekking tot de bestaande overheid behandelt; en verdere
studie leidt hem tot het woord: "Gij volkeren, wordt waarachtige
christenen en ieder juk zal u licht vallen; gij regeeringen, zoekt de
wijsheid, die van boven komt, en uwe taak zal gezegend zijn". Daarbij
blijft hij, ook als GROEN hem erop gewezen heeft, dat volgens de
Heilige schrift alle macht door God is ingesteld, want dit lost, juist
om dat "alle", de vraag niet op. Hoe als een machtskring veranderd,
vernietigd, wordt? waar is dan de grond voor de nieuwe en waar
eindigt de oude betrekikng? Waar houdt de macht, de gehoorzaamheid, op? De hedendaagsche geschillen ontstaan uit valsche beginselen; de grondslag van de maatschappij deugt niet, en de voorschriften van de christelijke leer zullen voor niet-christenen niet gelden.
Niemand, die niet waarlijk christen is, kan doordrongen worden van
de waarheid, dat in alles, wat niet strijdig is met Gods gebod, de overheid moet worden gehoorzaamd. Daarom moet gestreefd worden naar
een maatschappij van christenen, en naar een rechtsorde, die op de
christelijke liefde is gegrond. Dan is er geen vrees voor botsing, voor
geschiIlen, maar zonder dat is niets te verwachten 34).
Zijn dubbele betrekking van substituut-officier van justitie en van
secretaris van den Prins van Oranje, bij afwezigheid op een reis naar
Rusland door prins FREDERIK 35) als opperbevelhebber vervangen,
bracht ELOUT in aanraking met de maatregelen, die in 1834 en later
tegen de Afgescheidenen genomen werden. Wat betreft de strafvervolging heeft de officier van Justitie Mr. BljLEVELD 36) ELOUT ontlast
op diens weigering om hieraan mee te doen, o. a. in 1836 in een zaak
tegen "zekeren ex-Ds. BUDDINGH en eenige lieden uit Bodegraven" 37).
Ook bij den Prins van Oranje heeft hij geprotesteerd tegen de hem
verstrekte orders, die op de militaire maatregelen tegen de Afgescheidenen betrekking hadden. Dit protest werd wèl opgenomen, maar dat
was niet het geval met een brief, die ELOUT, met verlof tot herstel
van gezondheid in Zwitserland, eenige maanden later den Prins van
daar schreef, daartoe bewogen door gesprekken met de Zwitsersche
broeders MERLE D'AUBIGNÉ 38), GAUSSEN 39), TRONCHIN 40), en
FISCHER 41). Dat deze brief hem kwalijk genomen is, heeft de Prins
hem niet rechtstreeks meegedeeld, maar VAN ASSEN en DE MEY 42),
en later ook de Prinses van Oranje, hebben het hem verteld. Daaraan
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heeft Elout ook geweten, dat het plan om hem met 's Prinsen zoon
naar Leiden te doen gaan is opgegeven 43). Bekend is, dat om zijn
houding tegenover de vervolging der Afgescheidenen de minister VAN
MAANEN 44) in 1838, in plaats van hem een door den Koning hem toegedachte raadsheersplaats te geven, ELOUT met een zetel in de rechtbank te 's Oravenhage deed genoegen nemen.
Op de genoemde, laatste, Zwitsersche reis verwierf ELOUT de hand
van de 24-jarige ELISABETH HENRIETTE, comtesse de ST. GEORGE, die
hij in het bezit wist van de eigenschappen, welke hij in zijne echtgenoote begeerde, nl. "christelijke overtuiging en voortreffelijke hoedanigheden." In het najaar van 1835 had te Changins de huwelijksvoltrekking plaats. Slechts kort heeft ELOUT deze vrouw mogen bezitten;
zij overleed te 's Gravenhage den 20sten Maart 1837, getuigend van
haar Heiland tot haar man: "je puis dire que je L'aime et je ne vous en
ai me pas moins."
In denzelfden tijd is de actie voor christelijk onderwijs geboren.
GROEN, ELOUT en F. baron VAN HOOENDORP richtten de eerste christelijke bewaarschool op. ELOUT had de gedachte van zijn reis in Duitschland en Zwitserland meegebracht, en drong na dit eerste slagen op
voortgang aan, maar Groen was nog huiverig 45). Ook met andere
geestverwanten, zonen van het réveil als ELOUT en GROEN, kwam meer
aansluiting. Met Capadose kwam ELOUT reeds sinds 1838 geregeld
samen (nog eer dan met GROEN) en tusschen deze beiden bleef,
tot de dood hen scheidde, een zeer innige band bestaan. Met hen
- GROEN verontschuldigde zich veel - vergaderden tot bespreking
van de belangen van kerk en school, armenzorg en leniging van velerlei
geestelijke nood DIRK VAN HOGENDORP :46), Jhr. SINOENDONCK, MR.
VAN DER KEMP 47), GEFKEN 48), MACKAY, Jhr. GEVERS 49), graaf E.
VAN BVLANDT 50). Hoe in dezen kring, waarin ook aan ?e praktijk
van armenzorg en evangelisatie onder den arbeidenden stand gedaan
werd, de moeilijkheden daarvan gevoeld werden, blijkt m.i. uit een
brief van ELOUT aan KOENEN van 1 Sept. 1838, waarin hij op twee
dingen wijst, nl. op de geringere ontwikkeling van dezen stand en op
den weinigen tijd, waarover de werkman beschikt. Men moet met hem
den Bijbel lezen, schrijft ELOUT, en ervoor zorgen, dat het Woord niet
door surrogaten verdrongen wordt.
Intusschen was Elout zeer gedrukt door zijn verlies. Hij bezocht met
zijne schoonmoeder Engeland, Duitschland en Zwitserland, waar hij
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geruimen tijd te Changins vertoefde. Terugkeerend dacht hij er ernstig
over zich geheel te wijden aan de verkondiging van het evangelie en
aan de christelijke philantropie. Dit voornemen heeft hij opgegeven,
maar als hij de bovengenoemde rechterlijke betrekking aanvaardt,
teekent hij aan, dat deze voor hem ook dit aantrekkelijke heeft, dat zi.i
hem veel vrijen tijd laat en hem daardoor de gelegenheid gegeven
wordt om in 's Heeren wijngaard werkzaam te blijven 51). Tegelijkertijd
ontving ELOUT het ridderkruis in de orde van den Nederlandsehen leeuw.
Kort na een nieuwe buitenlandsche reis in 1840 ging ELOUTS
vader heen, "steunende op de genade in Christus.':

*

*

*

De volgende jaren hebben overvloedig bewijs geleverd van ELOUTS
arbeid in Gods Koninkrijk. Het ging om de kerk. In 1842, den 21sten
Mei, wendden zich "de zeven Haagsche heeren", DIRK VAN HOOENDORP,
M. B. H. W. GEVERS, CAPADOSE, GROEN VAN PRINSTERER, ELOUT,
SINOENDONCK, VAN DER KEMP, tot de synode der Hervormde kerk met
een adres over de formulieren, de academische opleiding der predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur. Aanleiding en geschiedenis
va!! dit adres, waarvan GROEN de steller is geweest, is bekend.
ELOUT deelt mee, dat hij tevergeefs getracht heeft het gedeelte
over het verband tussc.hen het lager onderwijs en de kerk niet te doen
opnemen, omdat dit de aandacht zou verdeelen en den tegenstand vermeerderen. Zijn daadwerkelijk aandeel in dezen strijd was het afslaan
van ?en aanval, door Ds. RUTGERS VAN DER LOEFF bij de Synode
op de "Haagsche heeren" en hun adres gedaan; ELOUTS protest 52)
is een ootmoedig juichen in de vleeschwording des Woords en in de
verzoening met God door Christus' bloed, een krachtig pleidooi voor
de Godheid van Christus. Het adres aan de synode heeft geeneriei uitwerking ten goede gehad. Een jaar later richtten dezelfde adressanten
zich tot de gemeenten met hun "Aan de Hervormde gemeente in Nederland" 53).
Als anecdote uit den strijd der "Haagsche heeren" tegen de
Groninger richting is vermeldenswaard hetgeen de evangelist Maatjes
aan CAPADOSE berichtte uit Groningen, nl. dat geheel die stad vol
was van het gerucht, dat "de zeven Heeren" na een uitmuntende preek
van den Groninger hoogleeraar W. MUURLING in Den Haag zich geheel
met de Groninger school verzoend hadden en openlijk beleden, da! zij
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haar nu eerst recht verstonden en gaarne hun verkeerde oordeelvellingen wilden terugnemen; zelfs had men Prof. MUURLING, gearmd
wandelende met GROEN en ELOUT, in het Haagsche Bosch ontmoet 54).
DA COSTA'S Rekenschap van gevoelens viel als een donderslag in
den Haagschen kring. Onbekend is, meen ik, het scherp requisitoir van
niemand minder dan CAPADOSE over het optreden van zijn vriend:
Zoo helder en klaar, als DA COSTA over zoo vele geestelijke onderwerpen spreken en schrijven kan, zoo sinister en bedroevend drukt hij
zich uit, waar het betreft het wezen der kerk - "onbepaalde vrijheid
van Prediken en geene geschrevene geloofsbelijdenissen en dan weer
revisie der formuileren - dus anarchie in de kerk, die de aanleiding
tot het schromelijk Despotismus van het heterodoxismus zal kunnen
worden" 55).
Ook aan de vergadering in Odeon te Amsterdam van 18 Aug. 1848
heeft ELOUT deelgenomen. De aldaar aangenomen "Verklaring" van
beginselen en de adressen aan den Koning en aan de synode hadden
zijn insteming, en in Den Haag nam hij het initiatief voor plaatselijke
voortzetting van den in Amsterdam voor het geheele land aangebonden
strijd door een "Kennisgeving aan den kerkeraad der Hervormde gemeente."
Wat zijn standpunt in de politiek betreft, is ELOUT niet minder een
kind van het réveil geweest. Ten allen tijde is in dezen kring de belangstelling voor de politiek groot geweest. Bij allen nagenoeg leest men
over instemming met GROENS Nederlandsche Gedagten. Voor de

Nederlandsche stemmen over Godsdienst, Staat-, Geschied- en Letterkunde (1834-1838) van KOENEN, DA COSTA, DE CLERCQ en VAN
HALL 56), gevolgd door de Stemmen en beschouwingen (1838-1840)
bestond veel belangstelling. Dr. VAN DER DOES en Dr. RULLMANN
hebben vooral op het politiek karakter dezer periodieken den nadruk
gelegd 57). Als de laatste Stemmen verstomd zijn, komt in den Haagschen kring aanstonds de vraag naar voren: kunnen wij nu niet een in
Christelijken zin geschreven politiek blad oprichten, dat meer dan
eenmaal 's weeks verschijnt, en met name de practische politiek van
den dag op het gebied van wetgeving, kerk, onderwijs, gevangenis- en
armwezen behandelt. ELOUT maakt zich tot tolk van deze gedachte
bij KOEN EN, ook namens GROEN en MACKAY, en zegt namens hen
bijdragen toe. Er komt niets van het plan, omdat KOEN EN de
hoofdredactie niet op zich wil nemen 58). En vóórdat in 1845 De
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vereeniging: Christelijke stemmen verschijnt, verneemt men van geen
andere pogingen.
Voortdurend vindt men in ELOUTS brieven politieke beschouwingen,
ook van practischen aard. Zoo richt hij zich in 1841 tot een der
Engelsche vrienden, die Nederland wilden warm maken voor de
afschaffing der slavernij 59), en wijst hem op het verschil in staatkundige positie tusschen Engeland en Nederland. De Engelsche natie
was een christelijke naar constitutie en volksgeest, toen WILBERFORCE
zijn oproep tot het parlement richtte. Hiér heeft het liberalisme der
vorige eeuw het onderscheid weggevaagd tusschen de verschillende
vormen der christelijke kerk niet alleen maar zelfs tusschen die kerk
en het ongeloof. Als staat kent Nederland geen godsdienst meer. Om
des vredes wille is men ontrouw geworden, heeft men zich in alle gemeenschappelijke handelingen zoeken te plaatsen op een onzijdig
standpunt, heeft men het Woord Gods ter zijde gesteld, rede en zedelijkheid en menschelijke. waarde de plaats laten innemen van den
grooten God en Zaligmaker en den Heiligen Geest. En na den Staat te
heben ontchristeJijkt heeft men ook het volk in onderwijs en opvoeding
den Christen laten ontnemen; ja telkens moest het Christendom wijken,
als het erom ging om met het ongeloof een gemeenschappelijk doel te
bereiken .. En wat nu de afschaffing der slavernij aangaat, op dit gebied, waar het zoo veler lot en rechten betreft, die door niets worden
gewaarborgd dan door hetgeen de beloften des tegenwoordigen èn
ds toekomenden levens heeft, zijn de moeilijkheden alleen door het geloof te overwinnen. Daarom moeten zij, wien het gegeven is den
Eeuwigen Naam te kennen, en wien het is opgelegd alles in dien Naam
te doen, voorzichtig rekening houden met de op ander gebied opgedane ervaring. Beginnen wij in dien Naam, en is het werk gevestigd,
dan zal niemand, die wil meewerken, geweerd worden 60).
Dit betoog is om twee redenen merkwaardig. Het verkaart op ongedachte wijze de samenwerking in de Nederlandsche Maatschappij ter
bevordering van de afschaffing der slavernij van menschen van uiteenloopende geestesrichting in christelijken geest, en het betoogt aan de
hand der geschiedenis, dat wat men neutraliteit heeft willen noemen
een offer aan het ongeloof is.
Naar aanleiding van het voorstel tot grondwetsherziening der
. "Negen mannen" liet ELouT in een brief aan DA COSTA 61) zich uit
over het destijds brandende vraagstuk der minsteriêele verantwoorde-
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Iijkheid. Hij zegt te vreezen, dat grondwetsherziening bij de vrij algemeene meening over den Koning en den Kroonprins op vermindering
der koninklijke macht zal uitloopen. "Geen verantwoordelijk ministerie,
geene ontbindbare Kamers (zoo deze in ons klein landje al passen)
geven ons waarborgen tegen overschrijding van macht door den onbekeerden koning; terwijl zij den door Gods genade geroepene niet
anders dan belemmeren zouden. Reeds nu hebben zich de geïsoleerde
verantwoordelijke ministers geplaatst tusschen den Koning en zijn volk,
beletten de openbare audientien aan zwakken den moreelen invloed van
het koningschap, terwijl het hun wel niet aan... [?] ontbreekt
maar geheel aan stelsel en eenheid, want al wat zij homogeen noemen
bepaalt zich tot dit ééne: "laat mij vrij in mijn eigen departement en
ik zal u niet bemoeyelijken". Voor den koning is hierin veel gevaarlijks; hetgeen hij wil kan hij niet gedaan krijgen bij stelseIlooze mannen, en voor beide wat hij wil en niet wil is de verantwoordelijke
minister hem een beschutting, terwijl hij in dien toestand èn tot niet
gebruiken èn tot misbruiken van magt verleid wordt, daar integendeel
het gevoel van eigen verantwoordelijkheid prikkel en bedwang zijn
zoude. Bij een verantwoordelijk ministerie werd de zaak nog erger en zoude weldra niemanq anders dan de Tweede kamr regeeren of wel
dat ministerie hetwelk het best het omkoopen zou verstaan. De tegenwoordige grondwet nu heeft den koning een uitgebreide magt gegeven
en den staatsraad als raadgever, die, wèl gecomponeerd, zeker groote
diensten bewijzen kan. ~ Andere wijzigingen, dan die de koninklijke
magt verminderen, zoude men niet verkrijgen; wij zagen 't bij het wetsontwerp voor de vermindering der hoven. - En wat het kies regt betreft.
acht ik dat men bij goede wetten in de voornaamste bezwaren zoude
kunnen voorzien. Eindelijk voor ons Christenen is er zeker niet te verwachten dat het eenig waarachtig element in de grondwet gebragt
worde. - Waar Gods vreeze het beginsel was of reeds waar slechts
een vast stelsel bestond, verdween al de tegenwoordige moeyelijkheid."
ELouT woonde de voorlezingen bij, die GROEN VAN PRINSTERER in
1845 en 1846 te zijnen huize gaf, waaruit Ongeloof en revolutie is ontstaan 62). En hoe zeer hij met diens denkbeelden instemde, blijkt uit
den steun, dien hij GROEN bood in diens strijd voor de "onverdeelde
souvereiniteit", toen hij uit de papieren zijns vaders uitgaf Aanteekenin-

gen van een staatsman betrekkelijk de opdragt der souvereiniteit in
1813 medegedeeld in een schrijven aan Mr. G. Groen van Prinsterer,
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waarin hij datgene naar voren bracht wat als historisch feitenmateriaal
GROENS leer bevestigde.
Maar ELOUT was voorzeker geen blind bewonderaar van GROEN
Behalve in Ongeloof en revolutie vindt men in GROENS Grondwetsherziening en eensgezindheid het beginsel der revolutie en dat der antirevolutie tegenover elkaar gesteld. Geenzins is het betoog, dat er altijd
revolutie geweest is, waar het Christendom niet gekend en de leer der
Dordtsche synode niet met tittel en jota ten grondslag van het staatsgebouw was gelegd. Met name in de geschriften en regeeringsvormen
der oudheid, waarin hij den stelregel zag neergelegd· "met de Godheid
te beginnen en met de ervaring te rade te gaan", in het vasthouden aan
overblijfsels eener vroegere Openbaring bij de Heidenen ook, wees
GROEN een antirevolutionair beginsel aan, een verzet tegen leerstellingen, die tot ontheiliging en ontbinding der maatschappij leiden.
ELOUT was dit te negatief en te onpersoonlijk. De vreeze Gods, aldus
ELOUT, sluit het antirevolutionair beginsel in, en verzwakking van die
vreeze Gods geeft voet aan den revolutiegeest. Het antirevolutionair
beginsel buiten Christus is dood. De meerderheid zal moeten Christen zijn, wil men van antirevolutionaire staatsvormen in de praktijk
kunnen spreken. Dat is alleen in een millennium te verwachten. Hiér
zal men niet verder komen dan tot een staatsbestuur in christelijken
zin door de kracht des geloofs van christenen, die God aan het hoofd
der zaken roept, waaraan men zich onderwerpt 63). Daarom verwachtte
ELOUT niets van het broddelwerk op politiek en maatschappelijk terrein zonder verlevendiging van het Christendom onder de natie en
handreiking van de geloovigen (in één kerk) na een wezenlijke afscheiding van de wereld met persoonlijke loslating van alle eerzucht.
hoogmoed, ongeloof en overmoed in volkomen oprechtheid en een zich
laten leiden door den Heiligen Geest, waartoe vóór alles het gebed moet
strekken 64).
Ook in deze woorden ligt een boodschap, die niet verouderd is.
In 1847 publiceerde ELOUT in HELDRINGS D.e Vereeniging: Christelijke stemmen een ontwerp-armenwet. Hij deelt daarbij mee, dat een
ander ontwerp, door baron SLOET TOT OLDHUIS65) ingediend, hem
tot leiddraad strekte. Als toelichting laat hij volgen een uiteenzetting
van de beginselen, die hem geleid hebben, waaraan hier het volgende
ontleend wordt.
De armoede mag in het algemeen aan politieke schokken, groote
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rampen, vermeerdering van bevolking enz. zijn toe te schrijven, in het
bijzonder is zij een gevolg van gebrek aan ontwikkeling, veerkracht en
spaarzaamheid, van luiheid en onmatigheid. Het is de taak van den
staat, döor bepaalde maatregelen deze kwade factoren en haar gevolgen te bestrij den. En wat er verder gedaan moet worden aan daadwerkelijke ondersteuning moet in wijsheid en liefde met opwekking tot
de vreeze Gods door de kerk geschieden.
Dit is in de laatste vijftig jaren over het hoofd gezien. De alles
reglementeerende staatkunde is tot een recht van den arme op ondersteuning, ongeacht de oorzaak van zijn armoede, gekomen, en daarfegenover tot een verplichting van den staat tot onderhoud der armen.
De kerkelijke armbesturen verloren hun onafhankelijkheid, doordat zij
met de subsidiën van overheidswege toezicht moesten aanvaarden en
tegelijkertijd de gelegenheid kregen hun armen aan den staat over te
doen. In ELouTs ontwerp, dat terugkeeren wil tot de juiste beginselen,
wordt uitdrukkelijk het bestaan van een recht op onderstand ontkend,
het verleenen van ondersteuning weer in handen van diaconieën en kerkelijke instellingen van weldadigheid gelegd, en worden deze besturen slechts tot rekening en verantwoording verplicht, voor zoover zij
subsidiën van de burgerlijke gemeenten ontvangen, en overigens alleen
tot het verstrekken van gegevens omtrent hun fondsen en bedeelingen.
Na een overgangstijd zullen de armbesturen tot ondersteuning van de
zoogenaamde algemeene armen moeten verdwijnen, en zal ondersteuning slechts moeten mogelijk zijn via de kerk, die niet optreedt dan nadat "magen en vrienden" zijn aangesproken.
Gewichtige veranderingen hadden zich inmiddels in ELouTs leven voltrokken. Den 25sten April 1845 hertrouwde hij met jonkvrouwe WILHELMINA LOUISE VAN LOON (1823-1894), eene zuster van DA COSTA'S
medewerker aan het seminarie, het lateren antirevolutionairen lid der
Tweede kamer Jhr. Mr. J. W. VAN LOON (1816-1876). DA COSTA,
die in de bruidsdagen het paar bezocht en toen de bruid voor het eerst
zag, schreef van haar aan GROEN: "Mij trof de uitdrukking van hetgeen men schoonheid noemt op dat gelaat, als wederglans eener gelouterde ziel 66). Op hun bruiloft maakte hij ook een gedicht.
Nog moet vermeld, dat ELOUT deel uitmaakte van de afvaardiging,
die in 1852 namens de Evangelische alliantie naar TOSCANE ging om
de bevrijding te bereiken van de MADIAI'S, om huns geloofs wil inge-
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kerkerd: Op hem, DE ST. GEORGE en ALBERT DE POURTALÈS 67), de
eenige leden der deputaties, die de vreemde talen machtig waren. kwam
het werk neer, dat, gelijk bekend is, met goeden uitslag werd bekroond.
Over den strijd voor de oprichting van een bijzondere school van de
eerste klasse te 's Gravenhage behoeft al evenmin veel gezegd te worden. De stukken zijn openbaar gemaakt en de geschiedenis is meermalen beschreven. Ook hier moge het leeuwendeel in den strij d aan
GROEN toekomen, DIRK VAN HOGEN DORP en ELOUT zijn medeonderteekenaars der stukken geweest, en veilig mag men aannemen, dat het
drietal voortdurend in biddend overleg samen geweest is. Vijf jaren, tot
1849, heeft het geduurd tot de toestemming tot de oprichting der school
gegeven werd.

*

*

*

1853 is een van de merkwaardigste jaren in ELOUTS leven geweest.
Het bracht hem in de Kamer. Hij heeft dit wel eens betreurd. O.a. in
verband met zijn rechterlijke loopbaan, die hem niet tot den Hoogen
raad bracht. Maar deze verzuchting is niet billijk. Zij werd geslaakt,
toen hij in 1855 bij het opmaken van twee nominatiën voor het hoogste
rechtscollege in de Tweede Kamer het buiten de voordracht van den:
H. R. om tot 21 stemmen voor een tweede plaats brachtj waarschijnlijk
toch dank zij zijn Kamerlidmaatschap.
ELOUT stond niet vreemd tegenover de politieke vraagstukken van
den dag. Die van kerk en school en armenzorg kende hij uit de praktijk en uit de samensprekingen der Haagsche vrienden. Ook was het
driemanschap der antirevolutionaire Kamerleden sinds 1850 - GROEN,
MACKAY en VAN LYNDEN 68) - gewoon af en toe met hem te overleggen, en hij begeerde niet meer.
Het was de Aprilbeweging, die ELOUT niettemin zelf in de Tweede
Kamer bracht.
Na al wat over deze beweging geschreven is, moge ik volstaan met
hetgeen ELOUT hierover in zijn autobiografie aanteekent: ,,1853 ...
Gewigtig ook voor het vaderland (en daardoor voor mijne loopbaan)
door den stouten greep der Roomsche curie, en de bisschoppelijke aanstellingen en beleedigende allocutie. Reeds had ik te Florence uit een
gesprek met den Graaf DE LIEDEKERKE 69) iets vermoed. Maar hier was
het ministerie doof en blind. THORBECKE 70) kende geenszins het menschelijk hart en derhalve ook niet het gevaarlijk Romanismej even min
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als het Hervormde element in Nederland en het ernstige eener oppositie.
FORSTNER '71 ), dien ik ernstig toesprak, verloor daarvan spoedig den
indruk door een nieuw onderhoud met THORBECKE. De zaak is te bekend om hier te herhalen. 's Konings mannelijke taal, de niet eerbiedige
brief der Ministers, hun ontslag; optreding van een bewind v. HALL 72),
DONKER CURTIUS 73) c. s. en Kamerontbinding."
ELOUT was candidaat te Gorinchem; onverwachts kwam hij in herstemming tegenover het zittende lid C. SCHIFFER. De aandrang zijner
vrienden en het hem persoonlijk door den Koning te kennen gegeven
verlangen, verzoenden ELOUT met de gedachte aan een Kamerlidmaatschap. Het Algemeen Handelsblad van 27 Mei 1853 bestreed hem en
de zijnen aldus: "Wij komen er dan ook rond voor uit, dat wij voor
de politieke eerlijkheid van de antirevolutionaire partij volstrekt geen
crediet hebben, omdat zij haar huig hangt naar eIken wind, welken
zij oordeelt tot bevordering van eigene inzigten of bedoelingen het
best te kunnen gebruiken, en uit dien hoofde wenschen wij dan ook dat
in het district Gorinchem liever de Heer C. SCHIFFER gekozen worde
dan de heer ELOUT VAN SOETERWOUDE." Niettemin behaalde ELOUT
de overwinning met groote meerderheid. Hij noodde de met hem gekozene VAN LYNDEN, MACKAY, VAN REEDE VAN OUDTSHOORN 74), VAN
DER BRUOOHEN en VAN ASCH VAN WYCK 75) bij zich te eten op Blankenburg, waarna op Oud-Wassenaar bij GROEN biddende de zaken besproken werden. Op deze aanteekening in zijn autobiografie laat hij
volgen, dat het eenige moeite kostte VAN DER BRUOOHEN hiertoe over
te halen, "die zelfstandig wilde blijven"; niettemin hij "bleef ons (zij
't soms met zijsprongen) ter zijde staan." Ook later vonden in ELOUTS
winterverblijf, Lange Voorhout 11, geregeld besprekingen tusschen
deze Kamerleden plaats. "Merkwaardig was het", schrijft ELOUT op
een andere plaats, "dat bij verzuim van vereenigd biddend handelen
de zaken meermalen werden benadeeld."
Het was in een tijd, waarin ook ELOUT nog niets moest hebben van
"partijen". Hij gebruikt dan ook steeds het woord "richting". Aan
KOENEN schrijft hij daarover (3 Mei 1854), dat hij het vormen eener
partij niet wenschelijk acht, maar wel het formuleeren van beginselen
op staatkundig en kerkelijk gebied voor eensdenkenden met behoud van
ieders zelfstandigheid bij een gezamenlijke verdediging.
Het is een voorrecht ELOUT als Kamerlid te mogen gadeslaan. Hij
behoorde tot die leden, welke regelmatig aan de beraadslagingen deel-
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namen. Over velerlei onderwerpen, tot elk departement behoorende, sprak
hij: over het buitenlandsch beleid, defensie, financiën, spoorwegen, rechterlijke organisatie, maar het liefst hoort men hem over de antirevolutionaire en gereformeerde beginselen. Het is eenerlei geluid, dat de antirevolutionaire kamerleden geven, als zij de beginselen ontwikkelen, die
thans gemeen goed hunner partij zijn, en met name ELOUT is een van hen,
die een open oog hebben voor de praktijk van het politek en van het
maatschappelijk leven. Voegt daarbij de innige godsvrucht van een, die,
waar ook, zijn belijdenis zich niet schaamt maar daarvan getuigt, en
ge hebt in ELOUT den antirevolutionair van het zuiverste gehalte.
Op enkele momenten uit den politieken strijd tusschen 1853 en 1862
ga ik thans de aandacht vestigen, om ELOUTS aandeel daarin naar
voren te brengen. Met name doe ik dat met datgene, wat voor het
politieke leven van dezen tijd nóg beteekenis heeft.
Wat ELOUT mededeelt omtrent de totstandkoming van de wet tot

regeling van het toezicht op de onderscheidene kerkgenootschappen.
vrucht der April-beweging, geeft ons een blik achter de schermen. Zelf
heeft hij in de Kamer gezegd, dat hij aan de algemeene beschouwingen
over het ontwerp geen deel nam uit bescheidenheid, en omdat hij in
hoofdzaak instemde met de opmerkingen zijner politieke vrienden.
Maar in zijn autobiografie deelt hij mee, dat hij met deze vrienden aanvankelijk tegenover GROEN, wien èn het wetsontwerp èn het ministerie tegenstond - een bepaalde taktiek gevolgd heeft om het ministerie te behouden en de wet "schadeloos (lees: onschadelijk) 76) te
maken." De verwerping van de wet zou de val van het ministerie meebrengen, een vernedering van den Koning en waarschijnlijk een versterkt wederoptreden van THORBECKE. Om dit te voorkomen waren
"diplomatische manoeuvres" noodig, zegt ELOUT, "hier, geloof ik,
noodzakelijk en gezegend, maar toch van dien aard dat ik in het vervolg mij daarvoor heb gewacht, en het woord begrepen van den ...
Graaf [lees: baron] VAN REEDE, dat niet alle karakters voor diplomatie
geschikt zijn." ELOUT heeft voor zijn opmerkingen een welwillend
oor gevonden bij het ministerie en in de Kamer.
De antirevolutionairen hadden de beslissing in handen. VAN HALL
verzocht zelfs een onderhoud met ELOUT, waartoe de minister het uur
opgaf. Maar, schrijft ELOUT, zoo groot was de vrees voor eenig schijnbaar contact met onze richting, dat, toen ik mij aan het departement
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van Buitenlandsche zaken vervoegde, de kamerbewaarder in last had
als plaats der conferentie 's ministers eigen huis voor te stellen en mij
te verzoeken, achter uit te gaan." En wat de steun betreft, die hij in
de Kamer zocht en vond bij mannen als VAN RAPPARD 77) en GODEFROY 78), ELOUT meent, dat hij daarin blijk gaf niet geheel mee te
gaan met GROENS "in mijn isolement ligt mijne kracht", waaronder
hij zegt slechts te willen verstaan, dat beginselen ongedeerd moeten
blijven, zonder verzwakking door de minste concessie aan anderen,
maar geen uitsluiting van samenwerking met andersdenkenden ter bereiking van een met onze beginselen overeenkomstig doel. GROEN zou
tgen toepassing zijner leuze op deze wijze in het algemeen wel geen
bezwaar hebben gemaakt 79) •
Het amendement, dat ELOUT voorstelde betrof de bepaling van art. 2
van het ontwerp, die luidde: "Vreemdelingen worden tot het bedienen
van de openbare godsdienst niet toegelaten, dan na daartoe Onze
toestemming te hebben verkregen," en het amendement strekte om de
koninklijke toestemming te binden aan het aanvaarden van een kerkelijke bediening. Hiermee bedoelde hij eenerzijds te handhaven de vrijheid
der kerken, die geen andere grenzen kennen dan die van het geloof, en
anderzijds te waken tegen duurzamen vreemden invloed. Hij beriep zich
op hetgeen gebeurde in het land der Madiai's en verklaarde te willen
weren een godsdienst, die misbruikt wordt tot eigen macht en roem, en
leidt tot geloofsdwang en kerkelijke heerschappij. Hij zeide dat streven,
waarmee hij ook ons land bedreigd zag, te duchten en "in het gezigt
van schavot en kerker, en met de herinnering van vorige tijden, ook niettegenstaande het vertrouwen, dat men in zoo vele verlichte, vaderlanden vrijheidlievende Roomsch-katholieke medeburgers stelt," waarborgen
gewenscht te achten, dat de vrije loop van het Woord des levens
niet zou worden belemmerd. Het valt bij de lezing der gedachtenwisseling op, dat de Roomsche Kamerleden aan deze woorden geen aanstoot namen. De regeering liet de beslissing aan de Kamer, die het
amendement met groote meerderheid aanvaardde.
Het laatste artikel der wet gaf ELOUT nog even gelegenheid een oude
zaak, die hem zeer ter harte ging, ter sprake te brengen. Men weet, dat
de strafvervolging der Afgescheidenen gegrond is geweest op de artt.
291-294 der Code pénal, en dat velen van oordeel waren, dat deze
bepalingen, als niet passende in het stelsel der grondwet, die vrijheid van
godsdienst waarborgde, verva,nen waren. ELOUT, die de gelegenheid
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tot een compliment aan een politieken tegenstander ook later meer
dan eens benutte, herinnerde er bij deze gelegenheid aan, dat bij het
begin der beraadslagingen was genoemd de naam van den hoogleeraar
KEMPER, bij wiens graf hij voor het eerst de welsprekende stem van
den geachten afgevaardigde van Tiel, Mr. J. M. DE KEMPENAER ~),
had gehoord, en merkte op, dat KEMPER om de genoemde reden op zijn
colleges die artikelen van de C. P. steeds oversloeg. Is de regeering,
aldus de vraag, die ELOUT stelde, niet van oordeel, dat deze artikelen nu in ieder geval vervallen, als behoorende tot "alle ... met de
tegenwoordige wet strijdige bepalingen", die hierbij worden afgeschaft.
De minister, Mr. D. DONKER CURTIUS, stelde' een beslissend antwoord uit tot de voordracht van de wet op het recht van vereeniging
en vergadering, die hij voornemens was in te dienen, maar merkte
tevens op, dat z. i. kerkgenootschappen, waartoe hij blijkbaar ook de
organisatie der Afgescheidenen rekende, in deze wet een afzonderlijke
regeling kregen, die deze buiten hetgeen gold voor het algemeen begrip
van vereenigingen of vergaderingen deed vallen, en dat georganiseerde
kerkgenootschappen, die volgens deze wet aan de regeering bekend
waren, in hun "werkkring" zeker niet zouden kunnen worden belemmerd.
Met de andere antirevolutionaire Kamerleden behoorde ELOUT tot
de voorstemmers van de wet, die met 41 tegen 27 stemmen werd
aangenomen.
Ik heb elders 81) gewezen op de verdere beraadslagingen over de
genoemde artikelen der C. P. en op de latere afschaffing daarvan bij
de wet van 1855 tot regeling en beperking der uitoefening van het recht
van vereeniging en vergadering. ELOUT heeft zich toen weinig in de
gedachtenwisseling gemengd, en ondanks deze afschaffing tegen het
wetsontwerp gestemd.
Een ander onderwerp, dat ELOUT zeer ter harte ging, was het
collatierecht, "zoo onzeker in oorsprong, soms op zoo vreemde wijze
verkregen, zoo lang als strijdig met hare leer betwist door de Kerk, ...
belemmerend en ingrijpend in de regten der Kerk" ten aanzien van de
beroeping van predikanten. Dit onderwerp heeft hij slechts terloops
aangeroerd bij de begrooting van Hervormde eeredienst voor 1854,
toen hij de vraag behandelde, of de departementen van Eeredienst wel

64

MR.

B. DE

GAAY FORTMAN

recht van bestaan hadden. Absolute scheiding van kerk en staat achtte
ELOUT in ons land in strijd met geschiedenis en grondwet, echter
vreesde hij, dat handhaving der departementen zou leiden tot het aanknoopen van nieuwe banden door den staat met de kerk, welker wederzijdsche betrekking zich z. i. diende te bepalen tot een zedelijken
invloed van de kerk op den staat en tot een bescherming van de kerk
door den staat, erkenning van de rechten der kerk, gepaard gaande met
nauwgezette inachtneming in wetgeving (armwezen, onderwijs) en bestuur van den godsdienstigen toestand des lands, van de godsdienstige
behoeften van het uit verschillende gezindheden bestaande volk, van
de gezindheden op zichzelf en haar onderlinge verhouding. Als daarin
de ministers van Eeredienst hun taak zouden zien, waartoe hij noodig
achtte een voortdurende bemoeienis met de wetgeving der verschillende
departementen en met het beleid van het gehee1e kabinet, dan zou
ELOUT deze departementen wel willen behouden, maar het scheen, dat
dit juist niet in de bedoeling lag der regeering, die uitdrukkelijk liet
uitkomen met name in de richtingstrijd in de Hervormde kerk geen
partij te willen kiezen.
Een jaar later is ELOUTS slotsom: "laat den boom nog een jaar
staan." Dan zwijgt hij eenige jaren, om spoedig weer te wijzen op
het overbodige van een departement (over dat voor de Roomsch
katholieke eeredienst sprak hij met zooveel woorden nimmer), dat op
de hoofdzaken zich bepaalt tot een "laissez faire" en werk zoekt in
onderdeelen, die best elders kunnen worden ondergebracht. Maar de
begrootingen van dit departement hebben dan toch maar aan ELOUT
en anderen telken jare weer gelegenheid gegeven om te spreken over
het verwerpelijke van de collatierechten, als in strijd met art. 31 der
Nederlandsche geloofsbelijdenis (de verkiezing van de dienaars des
Woords Gods door de Kerk), op de benoeming van zoo vele onrechtzinnige hoogleeraren in de faculteit der Godgeleerdheid, op de aanspraken der Afgescheidenen, zoo op traktementen uit 's Rijks kas als
op officieele erkenning hunner benaming van Gereformeerde kerk, die
hun onthouden werd, omdat de Hervormden dit wenschten, terwijl deze
voor zichzelf toch dien naam niet begeerden.
Ook buiten de Kamer kon ELOUT zich ten aanzien van eenige
dezer onderwerpen verdienstelijk maken. Zoo was hij bestuurslid
van het Christelijk Gereformeerd seminarie, later Theologisch seminarie
voor binnen- en buitenlandsche evangelisatie, (1852-1860), waar-
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omtrent hij echter in zijn autobiografie niets bijzonders meedeelt.
Wat dit laatste betreft staat het anders met het colliltierecht. Véel
later, in 1883, verhaalt hij, dat hij, naar hij meent in 1851, afstand
deed van zijn collatierecht in Soeterwoude, terwijl GROEN VAN PRINSTERER terzelfder tijd afstand deed van zijn collatierecht te Ursem.
Het adres der gemeente van Zevenbergen aan de Tweede Kamer,
dat geleid heeft tot een debat, waaraan de opheffing in 1861 van het
collatierecht, voor zoover het aan den Staat behoorde, te danken is,
was door ELOUT opgesteld.
Voor de Nederlandsche koloniën heeft ELOUT in en buiten de Kamer
een groote belangstelling aan den dag gelegd. Nog vóór zijn kamerlidmaatschap is hij begonnen met de uitgave van papieren uit de nalatenschap van zijn vader; vier bundels in het geheel heeft hij uitgegeven (1851-1874), rakende diens werkzaamheden als commissarisgeneraal in Nederlandsch-Indië, als plenipotentaris bij de onderhandelingen met Engeland over de teruggave onzer koloniën, als minister
van Koloniën en als lid van den raad van State 8,2). Blijkbaar heeft
ELOUT hiermee tweeërlei doel gehad. Vooreerst heeft hij willen eeren
de nagedachtenis van een zeer vereerden vader, maar zeker heeft hij
ook, zich telkens weer bij zijn eigen optreden op deze stukken beroepende en daaruit aanhalende, willen betoogen, dat de antirevolutionaire koloniale politiek ging in de voetstappen van vader ELOUT.
Wat het eerste betreft - Dr. KNIBBE heeft in 1935 in een te
Utrecht verdedigd proefschrift beweerd, dat ELOUT in deze bronnenpublicatie wat "geknoeid" heeft, om "zoo Papa's historisch portret wat
te flatteeren". Op onvoldoende gronden berust m.i. deze ernstige beschuldiging, die ten onrechte een smet werpt op ELOUTS naam en
karakter 83) .
In den eersten tijd van ELOUTS optreden stond het cultuurstelsel
in het midden der koloniale politiek en de houding van den minister
van Koloniën tegenover dat vraagstuk bepaalde diens liberaal dan
wel conservatief zijn. De antirevolutionaire Kamerleden waren niet eenstemmig. Wel als het ging om de verzorging van geestelijke belangen.
Voor kerk en zending, voor de afschaffing der Jslavernij, hebben
GROEN, MACKAY en ELOUT voortdurend in eensgezindheid geijverd.
GROEN echter heeft zeer lang geaarzeld, vóór hij tegenover het cultuurstelsel positie nam. MACKAY had reeds in 1851 en 1852 een kloek
A. St. 3-m. XII
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geluid doen hooren tegen de strengheid van het stelsel, dat den weg
afsloot tot leniging van de geestelijke nood 84). ELOUT heeft van
het begin af het stelsel, al ware dit het een en het al, veroordeeld. Het
zal aanstonds blijken bij de bespreking van zijn aandeel aan de totstandkoming van het regeeringsreglement van 1854. Steeds positiever
werd zijn optreden bij de begrootingen van het departement van Koloniën. In -1863 had de minister van dat departement FRANSEN VAN DE
PUTTE 85) gelegenheid ELoUT en MACKAY uit te spelen tegen GROEN,
die veel te lang en veel te sterk den invloed van den misschien meer
conservatieven dan antirevolutionairen Mr. KOORDERS heeft ondergaan 86). Eerst KEUCHENIUS heeft deze ban verbroken.
Het regeeringsreglement voor 1854. ELOUTS aandeel in dit werk is
van veel beteekenis geweest. Wat hij bij dealgemeene beschouwingen
zeide over de verhouding tusschen de regeering van NederlandschIndië en het Nederlandsch oppergezag, ga ik voorbij. Bij de laatste
grondwetsherziening (1922) en bij de behandeling der Indische staatsregelingen als uitvloeisel daarvan is dit onderwerp van alle zijden
bekeken. Genoeg is het te zeggen, dat ELOUT, bij alle vrijheid van de
Indische regeering om plaatselijke belangen te beslissen, in zaken van
principieelen aard, rakende het bestuursbeleid, een groote afhankelijkheid van den gouverneur-generaal van het oppergezag voorstond, een
toen nog weinig bestreden standpunt.
Wat aangaat de régeling der rechten en belangen van de Europeesche bevolking in Nederlandsch-Indië meende ELOUT, dat deze zooveel mogelijk als in Nederland moest zijn, waarmee hij onvereenigbaar
achtte, als een beperking der godsdienstvrijheid, een vaststelling van
inrichting en bestuur van de Christelijke kerkgenootschappen door den
koning in overleg met het daarbij betrokken kerkbestuur in Nederland. Ook miste hij voldoende rechtszekerheid in deze regeling.
Het derde punt, dat ELOUT besprak was de verhouding van de
overzeesche bezittingen tot het moederland.
Naar zijn meening koos het ontwerp te eenzijdig voor het cultuurstelsel, waarvan hij niettemin de vruchten erkende, en dat hij niet zou
willen omverwerpen zonder er iets beters voor in de plaats te stellen,
maar daarnaast wilde hij meerwaardeering voor den vrijen handel, nijverheid en landbouw met mogelijkheid van kolonisatie 87). Het gelukte
hem een wijziging in dien geest in het ontwerp aangebracht te zien.
En bij zijn laatste opmerking, over de verhouding van de inlandsche
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bevolking tot de regeering in het moederland, wees ELOUT op de
plicht der laatste om alles weg te nemen wat belemmert en te bevorderen wat leidt tot voortdurende verbetering van zedelijk geluk en
stoffelijke welvaart als vruchten van het Christendom. Met de godsdienstige aangelegenheden, de evangelisatie zelve, had de regeering
zich slechts in te laten, in zooverre de openbare orde dit zou vorderen.
Het spreekt haast vanzelf, dat ELOUT op dit onderwerp terugkwam,
toen het ging om de bekende bepaling, die voor Christen-leeraars,
priesters of zendelingen een bijzondere toelating vanwege den gouverneur-generaal eischt om hun dienstwerk in een bepaald gedeelte
van Nederlandsch-Indië te verrichten, met de mogelijkheid van intrekking dier toelating, wanneer deze schadelijk mooht worden bevonden, of de voorwaarden daarvan niet zouden worden nageleefd,
een bepaling, die voor het eerst in dit ontwerp voorkomt. Hij achtte
het voorschrift overbodig naast de waarborgen, die het regeeringsreglement elders zou geven voor vestiging en verblijf in NederlandschIndië en voor het zich houden van de godsdienstige gezindheden binnen de palen der gehoorzaamheid aan algemeene verordeningen. Strijd
zag hij met het beginsel van godsdienstvrijheid, ook in dit ontwerp
neergelegd. In de praktijk vreesde hij moeilijkheden in de toepassing
van het artikel. Nochtans kon hij zich wel vereenigen met eenig
'toe~cltt in de lijn van de artt. 2 en 3 van de wet op de Kerkgenootschappen van 1853. In dien geest stelde hij een andere bepaling
voor: "Kerkbesturen en hoofden, die kerkgenootschappen besturen of
vertegenwoordigen, behoeven de goedkeuring van den GouverneurGeneraal op de plaats hunner vestiging. Christen-leeraars, priesters
en zendelingen, die geene Nederlanders zijn, moeten voorzien zijn van
eene door den Gouverneur-Generaal te verleenen bijzondere toelating
om hun dienstwerk in eenig bijzonder gedeelte van Nederlandsch-Indië
te verrigten. Wanneer die toelating schadelijk of de bovenvermelde
vestigingsplaats ongesohikt wordt bevonden, of de voorwaarden daarvan niet worden nageleefd, kan die toelating of goedkeuring door den
Gouverneur-Generaal met overeenstemming van den Raad van Indië
worden ingetrokken." Na het antwoord van den Minister is toen over
deze zaak niet meer gesproken. Het voorstel-ELouT werd verworpen
met 37 tegen 20 stemmen. Ook THORBECKE stemde vóór.
Het betrof een principieel punt voor de antirevolutionnaire kamerleden. Veel was in het oorspronkelijk ontwerp verbeterd, ook dank zij
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de tegemoetkomende houding der regeering. ELOUT heeft het in zijn
laatste redevoering opgesomd: meer waarborgen voor de rechten der
ingezetenen, meer ?eperking en regeling van de macht van den man,
"wien millioenen zijn toevertrouwd"; nieuwe bepalingen omtrent het
cultuurstelsel, die niet uitsluiten de aanneming van een ander stelsel
in de toekomst; meer vrijheid in beginsel voor handel, landbouw en
nijverheid, voor uitgifte van land en vestiging van bijzondere personen; afschaffing der slavernij. De antirevolutionnaire kamerleden,
en met name MACKAY en ELOUT, konden bogen op hun aandeel in de
totstandkoming dezer verbeteringen. Niettemin is art. 125 voor hen het
struikelblok geweest, dat hen weerhouden heeft aan het ontwerp hun
goedkeurende stem te geven. VAN REEDE VAN OUDTSHOORN heeft dit
met zooveel woorden te verstaan gegeven in de Kamerzitting van
20 November 1854 88).
Een ander onderwerp van principieelen aard, dat al spoedig na
ELOUTS intrede in de Tweede Kamer aan de orde kwam, was het ontwerp van wet tot regeling van het armbestuur. Reeds wees ik erop, dat
ELOUT op dit terrein, praktisch noch theoretisch, een onbekende was,
Het is aan de antirevolutionaire Kamerleden niet gelukt bij de behandeling van dit ontwerp-Armenwet veel succes te boeken 89). Uit
ELOUTS redevoeringen, bij deze gelegenheid gehouden, doe ik een enkele
aanhaling, en wel uit zijn pleidooi voor afschaffing der staatssubsidiën
aan de kerkelijke armbedeeling. "Het karakter van deelnemende broederlijke liefdadigheid, in den naam van den Heer der Kerk, die, rijk
zijnde, arm is geworden voor ons, zal aan de kerkelijke armenbedeeling worden teruggeven, en niet alleen het helpen in uitersten nood
ook het schoonste gedeelte der taak, het opheffen uit armoede, zal
mogelijk worden. Langzamerhand zal een zeker gevoel van schaamte
worden teruggegeven aan de armen, de kieschheid worden opgewekt
en de zucht tot eeneeerlijke en eervolle onafhankelijkheid, welke zich
liever op eigen inspanning dan op anderen verlaat, de lust zal herleven
tot zuinige huishoudelijkheid en zorg voor de toekomst, door besparing
op de vruchten eener wel bestuurde vlijt; onderlinge welwillendheid
zal tusschen naburen blijven, en het zal voor kinderen en kindskinderen
een punt van eer worden de ouden van dagen van bedeeling af te
houden en, in plaats van de droevige opsluiting in een armenhuis, de
eereplaats te. doen behouden aan het hoekje van den huiselijken haard."
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In de vergadering van 31 Mei 1854 werd een aanvang gemaakt met
de openbare beraadslaging over het wetsontwerp, houdende verandering in de bestraffing van misdrijven. ELOUTS aandeel in deze zaak
is niet gering geweest. De regeering, geen voorstander van de doodstraf, wilde deze strafbedreiging behouden voor moord en misdrijven
tegen den staat. Zij kwam dus voor de andere misdrijven, waartegen
de Code pénal, die straf bedreigde, met een voorstel tot haar vervanging door een andere straf. Zoo o.a. zou kindermoord, door de moeder
gepleegd, voortaan gestraft worden met tuchthuisstraf van vijftottwintig jaren. ELOUT had succes met een amendement om de nieuwe bepaling te beperken tot kindermoord (zonder voorbedachten rade) voor
de eerste maal door de ongehuwde moeder gepleegd. Het voorstel gaf
hem gelegenheid tot een principieel betoog over strafrecht en doodstraf, dat hier, verkort, een plaats moge vinden.
Wat is strafrecht? De bevoegdheid tot handhaving van de wet, gegrond op het hoogste recht, gegeven aan de overheid, Gods dienares,
wreekster - niet in den zin van menschelijke wraak, maar van vergelding - dergenen, die kwaad doen, die de wet wederstaan, die dat
recht geschonden hebben. Strafrecht is dus een herstelling der geschonden majesteit van overheid en wet, die in den Staat een onafscheidelijk
geheel uitmaken. Tot uitoefening van die bevoegdheid draagt de overheid het zwaard niet tevergeefs. Omdat een volk zonder gerechtigheid
niet kan bestaan is de vervulling door de overheid van den zedeIijken
plicht tot handhaving der gerechtigheid het eerste en beste middel tot
zelfbehoud en zelfverdediging, doch dit laatste is geen grondslag maar
een heilzaam gevolg van den grondslag van het strafrecht. (Deze
laatste opmerking slaat terug op de verklaring, door de regeering gegeven voor de harenzijds voorgestelde handhaving van de doodstraf
bij politieke misdrijven: zelfverdediging der maatschappij schijnt de
meest aannemelijke grond dezer hoogste straf.) Juist bij de misdrijven tegen de maatschappij gepleegd ontvalt zelfverdediging als grondslag van strafrecht, omdat ieder zijn maatsohappij meent te moeten
verdedigen, en de veroordeelde van gisteren heden de overwinnende
en overmoedige rechter kan worden. Maar neemt men als grond aan
handhaving der gerechtigheid in den hoogsten zin, dan is van die
trouwe handhaving zelfverdediging evenzeer het gevolg als voorkoming
van kwaad en afschrikking van het kwaad, verbetering van misdadigers en andere theorieën, die wel gepaard kunnen gaan met de hand-
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having der gereohtigheid, maar niet afzonderlijke grondslagen van
strafrecht kunnen of mogen uitmaken.
Wat moet in verband met die handhaving der gerechtigheid als
grondslag van het strafrecht de maatstaf zijn van strafbedreiging en
straftoepassing (strafoplegging en uitvoering)? De openbare meening?
Het zedelijke gevoel, de denk- en zienswijze der natie? Neen! alleen
de omvang der schennis van het recht en de toerekenbaarheid van die
schennis aan den schuldige. Anders zou de wisselende denkwijze der
natie de overheid leiden, terwijl juist een goede wetgeving de natie en
haar zedelijke ontwikkeling moet vormen.
De hoogste rechtsschennis nu is de aanranding van 's menschen
leven, omdat het leven het eerste recht is en de mensch geschapen is
naar Gods beeld. Daarom eischt Gods Woord onder elke bedeeling,
Noachitisch, Mosaisch, Evangelisch, daarop de doodstraf. Daarom is
de overheid, is de wet, gerechtigd, verplicht, waar die schennis volkomen plaats heeft, op doodslag met voorbedachten rade, de hoogste
straf toe te passen. Daarom heeft ook de heidensche wetgeving, "doende van nature de dingen en de conscientien mede getuigende", nimmer geaarzeld daarop die straf toe te passen. Van deze hoogste rechtsschennis i~ de kindermoord een voorbeeld.
Op moord volgt als hoogste rechtsschennis het hoogverraad, dat
den Staat, geroepen om leven, orde en rust te beschermen, in zijn leven
en aanzijn bedreigt., Ook hierop moet de hoogste straf toegepast. Hierover een korte opmerking mijnerzijds. De principieele, bijbelsche
grond, waarop d,e doodstraf tegen aanranding van des menschen leven
geëischt wordt, sluit niet uit, dat de Staat die straf uit andere overwegingen ook op andere misdrijven mag stellen. ELOUT wilde in dit
laatste opzicht verder gaan in het beperken van deze strafbedreiging
dan het regeeringsvoorstel, en deze met name ook zien vervallen bij
diefstal onder een reeks verzwarende omstandigheden. Doch anderzijds
lijkt mij de vraag gewettigd, of aan den bijbelschen eisch voldaan
werd, toen ELOUT slechts in geval van herhaling op kindermoord de
doodstraf wilde stellen 90). Over velerlei onderwerpen van minder principieelen aard heeft
ELOUT in de eerste jaren van zijn Kamerlidmaatschap het woord gevoerd, en op de eischen van het beginsel kwam hij telkens weer. Soms
verwondert men zich erover zijn gezaghebbend woord niet te kunnen
beluisteren. Zoo nam hij geen noemenswaardig aandeel aan de ge-
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dachtenwisseling over de wet op de ministerieele verwantoordelijkheid.
Belangrijker was hem de collectieve verantwoordelijkheid van het ministerie in het geheel, waarop hij telkens aandrong in den geest van
wat GROEN homogeniteit noemde.
Het ministerieel contraseign van 1840 had ongetwijfeld belangrijke
veranderingen gebracht in den politieken bouw van den Staat. Altijd
had Nederland behoefte gehad, aldus merkte ELOUT op bij de algemeene beschouwingen over de staatsbegrooting voor 1856, aan een
eenhoofdig gezag, en drie eeuwen lang was het nu gelukkig geweest
onder het Huis van Oranje. Maar dit gezag was steeds getemperd
geweest. De beteekenis van 1840 was, dat de meer persoonlijke
regeering van het Hoofd van den Staat plaats maakte voor een
regeering door verantwoordelijke ministers, waardoor elke uitoefening
van een koninklijk recht een meer politieke beteekenis kreeg, en onderworpen werd aan de mogelijkhe'id van beoordeeling door de Statengeneraal. Is daardoor nu de monarohie ontaard in democratie? is de
rhetorische vraag, die ELOUT stelt. Niet de uitgestrektheid maar de
aard is het kenmerk van het gezag.
Niet lang heeft de antirevolutionaire kamerfractie haar sterke bezetting van zeven leden gehandhaafd. Reeds in 1854 vielen GROEN,
VAN DER BRUGGHEN en VAN ASCH VAN WljCK uit. De ook onderling
~ behalve misschien door VAN DER BRUGGHEN erkende leider had
het kleine leger moeten verlaten. Zou men een anderen kiezen? De
Kamervoorzitter, ELOUTS vriend BOREEL VAN HOGELANDEN, benoemde
hem in belangrijke commissiën, maar men leze deze veelzeggende
woorden in de autobiografie: "Ik aC,htte niemand der aanblijvenden geschikt en geregtigd om als leider optetreden; toen dit beproefd werd,
gaf het aanleiding tot wrijving en verzette zich daartegen vooral de
zachtmoedige JAN VAN REEDE." En op den kant staat: "Lucas 22 : 24"
(En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste
te zijn).
Toch is het ELOUT, dien men dan tot tweemaal toe de houding van
zijn "rigting" tegenover het ministerie-VAN HALL hoort bepalen. Uit
wat ik opmerkte bij de bespreking van de totstandkoming der wet
van 1853 op de kerkgenootschappen, blijkt, dat de minister van Buitenlandsche zaken, die aan het ministerie haar naam gegeven heeft, steun
zocht bij GROEN en de zijnen, en dat van die zijde tot op zekere hoogte
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iets verwacht werd van het ministerie. Onze aanvankelijke houding
tegenover U, aldus drukt ELOUT het later uit, was er een van neutraliteit met sympathie. Een naleving der antirevolutionaire beginselen
door dit ministerie werd niet verwacht, wel een meer toegeven aan die
beginselen, geen stelselmatige bestrijding meer, een erkenning en bescherming van de rechten en vrijheden - "ook die van een klein
kuddeken." Die sympathie, zoo heet het, kunt ge behouden, als ge in
wetgeving en maatregelen van algemeen belang het Christelijk karakter der natie eerbiedigt; als ge ter harte neemt wat ons dierbaar land,
dank zij der opofferingen van de vaderen onder Gods zegen heeft
groot en bloeiend gemaakt; als ge niet zoekt de volkswaan en de
volkswil te believen; als ge u sterk toont tegenover uw politieke tegenstanders en niet - door de leiding te brengen bij de volksvertegenwoordiging - de getemperde monarchie doet ontaarden in een getemperde democratie.
Niet langer dan een jaar is GROEN buiten de Kamer gebleven. In
September 1856 vaardigde Den Haag hem weder af. Juist toen de
strijd tegen het ministerie, dat meer dan eens haar redding aan de
stemmen der antirevolutionairen had te danken gehad, het zwaarst
schen te zullen worden. De minister VAN REEN EN 91) was met zijn
ontwerp-onderwijs-wet gekomen. De voorposten-gevechten waren begonnen bij den stroom der adressen tegen het ontwerp, toen ineens
bij een bespreking van den toestand der West-Indisohe slaven VAN
HALL het politieke tafellaken tusschen het ministerie en de antirevolutionairen doorsneed.
Het eerste ontwerp-VAN REENE~ met de mogelijkheid van facultatieve splitsing vond ELOUT nog zoo verwerpelijk niet; het tweede
gaf in christelijken kring niet de minste voldoening, wel in de Kamer.
Tot plotseling het ministerie aftrad. Achter de schermen was heel
wat gebeurd. ELOUT, die zijn zetel voor Gorinchem ter beschikking
van den niet herkozen GROEN wilde stellen, had er, op het punt staande
naar het buitenland te gaan, alle belang bij om te weten, of er nog
van een ministerschap van GROEN sprake was. Op dit punt staat een
eenigzins verminkte aanteekening in de autobiografie, die wel geen
anderen zin kan hebben dan deze: ELOUT vroeg aan FORSTNER VAN
DAMBENOY, of er waarschijnlijkheid was van GROENS optreding in een
nieuw miinsterie, waarop hij bevestigend antwoord ontving, indien
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althans GROEN bereid was. 12 Juni kreeg ELOUT van GROEN de medeàeeling, dat deze Buitenlandsche zaken, met Onderwijs vereenigd,
c. q. zou aanvaarden 92), na vooraf met de collega's in 's Konings
tegenwoordigheid "de punten van regeering" te hebben vastgesteld.
ELOUT nam zijn herkiezing aan.
Er is in VAN DER BRUOOHENS formatie nog een oogenblik aan hem,
ELOUT, als minister van Marine gedacht; "nb. om door beheeren de
zaken te leeren!"
Over den gang van het ministerie in de onderwijskwestie verwijst
de autobiografie naar de Handelingen, de Brieven van Da Costa en
naar Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Alleen deze aanteekening uit de autobiografie moet vermeld: "Mij blijft zoowel GROENS
uitsluiting als VAN DER BRUOOHENS frontverandering een raadsel."
Het gaat hier verder alleen om ELOUT.S aandeel in de onderwijsdebatten. Daaraan nam hij eerst deel, toen het hoofdstuk Binnenlandsche zaken der Staatsbegrooting in December 1856 aan de orde
kwam. Het vertrouwen in het kabinet-VAN DER BRUOOHEN was toen
door de sluitingsrede reeds geschokt. ELOUT verklaarde zich nochtans
"genegen er vertrouwen aan te schenken." Toch sprak hij ook van verwijdering tusschen zichzelf en den "man, dien ik 34 jaren lang om uitstekende hoedanigheden van hart en verstand hoogac.hting en vriendschap heb toegedragen." Hij drong aan op spoedige indiening van het
wetsontwerp, en vroeg met name - met een beroep op het verleden als
Kamerlid van den minister van Justitie - het gevoelen van het kabinet
over de belemmeringen, die aan de gebruikmaking van de vrijheid van
onderwijs bij de oprichting van bijzondere scholen werden in den
weg gelegd. Het antwoord was, dat zich nog geen klachten hadden
voorgedaan, maar dat het recht zou gehandhaafd worden. Tot tweemaal toe staakten de stemmen over deze begrooting; ELOUT onttrok
zich aan de stemming, omdat hij, zooals hij later meegedeeld heeft, om
finantieele en politieke redenen zijn stem niet ten gunste van deze begrooting wilde uitbrengen, en tevens van zijn politieke vrienden zich
niet wilde afscheiden 93); de andere aanwezige antirevolutionaire leden
stemden vóór. De credietwet, die in December 1857 werd behandeld,
lokte ELOUT nog even uit zijn tent, maar tot tegenstemmen had hij
geen reden.
Bijna een maand lang heeft de Tweede Kamer dag in dag uit ovei
het ontwerp der onderwijswet van 1857 vergaderd. Bij de algemeene
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beschouwingen heeft ELOUT slechts eenmaal gesproken. Hij legde er
den nadruk op, dat het ontwerp in wezen niet verschilde van het tweede
ontwerp-VAN REENEN, en daarom den minister de vraag voorgelegd.
of deze, door den Koning geroepen om aan de tegen laatstgenoemd
ontwerp gerezen gemoedsbezwaren tegemoet te komen, "met de hand
op het eerlijk gemoed, den Koning [zou kunnen] aanraden, last te
geven tot afkondiging dezer wet, in waarheid ten opzigte van het
godsdienstig beginsel geheel overeenstemmende met die, waaraan volgens des Ministers uitdrukkelijke verklaring, Zijne Majesteit bij herhaling heeft. te kennen gegeven bezwaar te moeten maken Hoogstdeszelfs sanctie te verleenen." Tweeërlei antwoord heeft hij gekregen.
Een van den minister van Binnenlandsche zaken, die des Konings
woorden aldus verklaarde, dat zou moeten worden onderzocht, of aan
de bezwaren zou kunnen worden tegemoet gekomen. VAN DER BRUGGHEN achtte de vraag parlementair niet geoorloofd, en bovendien de
praemisse onjuist, want het was niet hetzelfde ontwerp als dat van het
vorige kabinet, daar de opleiding tot christelijke deugden in zooverre
nieuw was en ook de mogelijkheid van subsidieering van bijzondere
scholen. En ten slotte verklaarde de minister "ronduit voor het oog der
natie," dat, zoo niet sedert maanden bij hem gedurig in zijn binnenste
de vraag ware gedebatteerd, of hij met een goed geweten hier kon
opstaan om deze wet te helpen verdedigen, men hem waarlijk het woord
voor die wet thans niet zou hooren voeren.
Van ELouT is nog een belangrijk amendement geweest, om nl. een
regeling van het openbaar onderwijs voor Israëlieten bij koninklijk
besluit mogelijk te maken, voor zoover godsdienstige bezwaren der
ouders hen van de openbare volksschool mochten terughouden. De
bedoeling was te voorkomen, dat de verplichting om deze kinderen niet
te kwetsen den onderwijzer zou moeten terughouden om te spreken
van jezus Christus als den grooten God en Zaligmaker. Met name
bij Mr. GODEFROY ontmoette deze gedachte, gelijk bekend is, een
heftig verzet; het amendement verwierf geen andere stemmen dan die
der voorstellers.
De groote slag werd geleverd bij art. 22. Nog eenmaal hield ELOUT
den minster van justitie diens antecedenten voor in den strijd tegen de
gemengde school en vóór het positief christelijk beginsel op de volksschool; hij vroeg, of de Bijbel op de school zou mogen gebruikt worden? of in jezus' naam zou mogen worden gebeden? Het antwoord:
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de Bijbel zal niet mogen worden gebruikt, wanneer er ook maar één
Roomsch-katholiek kind op school is, en: niet het uitdrukkelijk noemen
van den naam van Christus maakt een gebed tot een christelijk gebed - bevredigde natuurlijk niet. Nog dacht ELOUT aan de mogelijkheid om hier de facultatieve splitsing in de wet te brengen, waarom
hij vroeg, of er een verschillende maatstaf zou worden aangelegd
naar de gezindheid der aanwezige kinderen of naar de verschillende
gedeelten van het land; het was al tevergeefs.
In één opzicht heeft ELOUT succes gehad, nl. om waarborgen te
scheppen tegen ongemotiveerde weigeringen van gemeente- en provinciale besturen bij de oprichting van christelijke scholen.
De vraag over onder de werking der bestaande wet aan deze oprichting in den weg gelegde moeilijkheden heeft ELOUT nog eens herhaald. Weer kon hij den minister wijzen op zijn verleden. VAN DER
BRUGGHEN was sterk geprikkeld. Hij wilde het voorgelezen citaat zoo
à bout portant erkennen noch ontkennen, maar in ieder geval beweerde
hij thans, dat tegenover weigerachtige besturen slechts overredend
kon worden opgetreden, en de wet geen middel gaf.
ELOUT deelt mee, dat hij na de aanwerping van de wet met GROEN
de Kamer had willen verlaten, maar dat men dit van hem "aanmatigend" vond. Naar lichaam en ziel was hij geschokt en vertrok hij
naar Duitschland.
Elders vindt men bij ELOUT nog een merkwaardige mededeeling omtrent het conflict met VAN DER BRUGGHEN. Als hij in 1869 aan GROEN.
zijn meening over de kans van slagen van een christelijk dagblad meedeelt, wijst hij op de verscheidenheid van meening, die zich telkens
voordeed, als het aankwam op de praktische toepassing van beginselen, waaromtrent op zichzelf overeenstemming bestond. In 1857
bleek dit. Niet alleen VAN DER BRUGGHEN maakte een "plotselinge
en onbegrijpelijke wending," ook BEETS 94), HELDRING 95), DE LA
SAUSSAYE 96) met zijn ethisch-irenische volgelingen, de Amsterdamsche
vrienden enz. enz., bijna allen, deden dit. "ja in onzen kleinen Kamerkring kostte het moeite den eenen te overtuigen van v. D. B.'s afval,
den anderen van het hoog gewigt om de zaak niet .als een overgangsmaatregel te beschouwen. FOREEST, bij het voor u zoo waardig opnemen van de handschoen, verklaarde eigenlijk voor V. D. B. meer
sympathie te gevoelen" 97).

76

MR. B. DE GAAY FORTMAN

ELOUT heeft 1857 steeds beschouwd als het jaar, waarin in den politieken strijd der christelijke staatkunde de principieele beslissing ge··
vallen is. Als Prof. FABIUS in 1885 in De Standaard zijn "Zij zijn van
ons uitgegaan" geschreven heeft, betuigt ELOUT daarmee zijn hartelijke instemming, waarop hij volgen laat: "Eigentlijk waren ze reeds
van ons uitgegaan in 1857; toen meenden wij geheel op hen te kunnen
rekenen, maar eensklaps keerde HELDRING c. s. uit persoonlijke gehechtheid aan VAN DER BRUGGHEN ons den rug toe, en Ds. HUYDECOPERi98) zond van den preekstoel het gebed op, dat de wet mocht
worden aangenomen en doorgaan" 99).
Meer nog dan in politicis voelde de door en door gereformeerde
ELOUT zich in de kerk verwijderd van de ethische richting. Met groote
waardeering nochtans voor het persoonlijk geloof van velen hunner,
onder wie een man als GUNNING 100), sedert 1861 in Den Haag een
zoo belangrijke plaats innam. GROENS herhaalde polemiek met dezen
leeraar gaf ELOUT menigen brief aan eerstgenoemde in de pen, waarin
hij over GUNNINGS richting de staf breekt. Zoo schrijft hij 26 Mei 1864:
... "philosophie naast het Woord en zekere onvastheid in alles, ge·volg van dat individueel standpunt en van de gronddwaling dat de
mensch buiten het geloof in den Weg, de Waarheid en het Leven eenig
geestelijk leven heeft ... Onze liefste predikanten staan tegenover ons,
uit beginsel beide en uit clericalisme," en eenige maanden later (27 Juli
1864) naar aanleiding van GROENS Natuurlijk of ongerijmd? Aan
Ds. J. H. Gu:nning Jr.: "Ik vrees toch dat het verschil nog altijd
dieper ligt dan in "de wegen" 101) en wel degelijk steeds in het punt
van uitgang, het objectief geloof. Van hier zekere sympathie voor (of:
van?) de andere rigting, voortdurende beduchtheid voor ons standpunt
in kerk en school (dat niet alleen ons beiden gemeen was sedert dertig
jaren, maar dat ons gemeen is met alle waarlijk gereformeerden,
WORMSER 102), DA COSTA tot groote hoogte, KOENEN, VAN HALL, DE
CLERCK [sic!], steeds één sedert het begin van dezen strij d ... ) Wij
gelooven in de belijdenis en handhaven die daarom (al is het dat wij
ontwikkeling en aanvulling als mogelijk en wenschelijk erkennen) als
eenig geoorloofd punt van uitgang. Zij nemen het eigenlijk maar als
vaandel, waarom men zich tijdelijk schaart, maar dat voor beter [beter
voor?] nieuwen standaard kan plaats maken ... De grondfout ligt
eigenlijk in het gebrek aan volkomen geloof in den kenbron der Waarheid, het geopenbaarde Woord, het "er staat geschreven", het "al de
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Schrift is van God ingegeven" 103). De meest luttele afwijking leidt
tot alles ... "
GUNNING wilde de kerkelijke tucht niet; althans in den toestand van
het oogenblik niet. Hij rekent op een toekomst, aldus ELOUT, die óf
is het Koninkrijk des Heeren en dan onze tucht niet zal behoeven, óf
met het oog op het heden en het verleden van 's menschen zwakken .
zondigen toestand niet is te bereiken, en wie zal ooit de genoegzame
geestelijke bevoegdheid van menschen kunnen beoordeelen? waar is
de grens? "Heeft Paulus bij de Corinthiërs om tucht uit te oefenen
gewacht tot volkomen heiligmaking van allen, en bij het overgeven van
HYMENEUS en ALEXANDER tot het onwrikbaar geloof der gansche gemeente? en wat gispt en wat veroordeelt de Openbaring" 104).
In dezen tijd zou ELOUTS tweede dochter tot lidmaat der Hervormde
kerk worden aangenomen. Os GUNNING had zich hiertoe bereid verklaard, maar ... "De onverhinderde reeks predikatiën echter van Ds.
ZAALBERG" 105), aldus de autobiografie, "bekroond door zijne onbelemmerde toelating tot bediening der sacramenten gaf mij de overtuiging
dat de Haagsche gemeente als zoodanig had opgehouden te bestaan
en dat ik dien toestand door eene openlijke daad geenszins mogt wettigen of als onverschillig toeschouwer aanzien. Ik verzocht Os GUNNING
schirftelijk dat ter kennis van den Kerkeraad te brengen, hetgeen geschiedde" 106). De aanneming geschiedde in de Duitsche kerk. Ook
zijne dochter AUGUSTA liet hij acht jaren later in deze kerk, waar
hij meermalen met de zijnen het Heilig Avondmaal gebruikte, bevestigen. Dit gaf hem toen aanleiding tot zijn "Brief over de gemeente".
In 1856 en 1860 werd ELOUT in Gorinchem herkozen; het laatste
jaar "met moeite". Met ELOUT, die bij eerste stemming 581 stemmen
verkregen had, was in herstemming gekomen de conservatieve candidaat KORTEWEG, die met 641 de meeste stemmen verkregen had, terwijl
de liberaal SCHIFFER met 333 stemmen afgevallen was. Het Algemeen
Handelsblad van 23 Juni 1860 de herstemmingen besprekende, wilde
ELOUT niet aanbevelen, hoewel het dit twee jaar tevoren met MACKAY,
in Arnhem aftredende, wel gedaan had. ELOUTS kunde en rechtschapenheid staan hoog aangeschreven bij ieder, die hem kent, gaf het blad
toe, maar hij is antirevolutionair, en de antirevolutionairen belemmeren
de doorwerking der liberale beginselen. Anders dan MACKAY, die voort-
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durend en ijverig deelneemt aan de behandeling van praktische onderwerpen, doch geheel in overeenstemming met zijn meester GROEN VAN
PRINSTERER, betreedt ELOUT te veel het veld der bespiegeling. Hij is
meest altoos in de hoogere sfeeren der theorieën van het staatsrecht
in verband tot de door God gestelde overheid, en toetst aan die, gelijk
hij ze noemt, hoogere beginselen, misschien beter gezegd verouderde
beginselen en theocratische traditiën, onze tegenwoordige staatsvorm
en instellingen. Maar den conservatief, een "Aprilbeweger pur sang"
wilde het blad nog minder aanbevelen, en dat velen zoo dachten heeft
welIicht aan ELOUT met een meerderheid van 80 stemmen de overwinning bezorgd.
Het kortstondige ministerie ROCHUSSEN-VAN BOSSE (1858-1860)
bepaalde de aandacht der Staten-generaal nagenoeg uitslUItend bij
onderwerpen van geheel materieel belang, zegt VAN WELDEREN
RENOERS. Tot principieele beschouwingen gaven over het algemeen
slechts de begrootingsdebatten en die over het adres van antwoord op
de troonrede aanleiding. ELOUTS aandeel daarin is in het voorafgaande
reeds weergegeven.
Vermelding verdient nog zijn pleidooi tegen de staatsloterij in de
zitting van 10 December 1858, in deze korte woorden samengevat: Onzedelijk is de staatsloterij voor den speler, omdat hij zoo, zonder
inspanning, zonder arbeid, door het toeval, wil verwerven wat een
ander naar Gods gebod en onder Gods zegen in het zweet zijns
aanschijns moet verdienen. Onzedelijk is de loterij voor den speler,
omdat ze hem voorthelpt of misschien den eersten stap doet zetten op
een pad, dat voor hem, voor zijn gezin, voor zijne welvaart en voor
zijn zedelijk bestaan ten verderve leidt. Onzedelijk is de loterij voor
den Staat, omdat deze willens en wetens het kwaad in de hand werkt
niet aIIeen, maar in de ondermijning van de zedelijkheid der natie en
van de welvaart der burgerij een bron zoekt van inkomsten.
ELOUT heeft dit pleidooi voor de afschaffing der staatsloterij meer
dan eens herhaald. Ook van liberale zijde is het wel ondersteund.
Slechts verdedigd van regeeringszijde met een beroep op de onmisbaarheid der op deze wijze verkregen inkomsten.
De zedelijke belangen van leger en vloot, de zondagsheiliging in het
leger, gaan ELOUT telkens weer ter harte.
VAN HALL was ELOUTS vriend niet; dienst laatste kortstondige ministerie met VAN HEEMSTRA 107) voor Binnenlandsche zaken (1860-
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1861), zoo heftig bestreden, vond ook in ELOUT een tegenstander.
VAN HALL achtte hij gevaarlijker dan THORBEC~E,,108). "Toch stemde
ik voor zijne Spoorwegwet," aldus de autobiografie, "ondanks zijne
procureursargumenten ten opzigte der al of niet voortdurend geldelijke
verpligting van den Staat. Verlies van geld was mij minder gewigtig
áan de voortdurende spoorweg-agitatie, maar ik hoop, dat VAN HALL
dit votum niet heeft beschouwd als gevolg van zijne pogingen om
mij te winnen en zoo herhaaldelijk naar mijne gezondheid te komen
vragen." Zelf stelt ELOUT zich de vraag, of zijn verontwaardiging
hem in zijn bestrijding, ook in de wijze van bestrijding, misschien niet
te ver gevoerd heeft. Althans zijn stem vóór de motie-DE BRAUW over
de concessie tot aanleg van de lijn Leiden-Woerden heeft hij achteraf
betreurd.
Over het ministerie VAN ZUYLEN-LONDON, dat het nog korteren tijd
uithield (1861) dacht ELOUT niet veel beter. Het bepaalde zich, zegt
hij, tot de vreemde benoeming - "ten einde een ander te weeren" van den griffier van Gelderland Mr SLOET VAN DE BEELE 109) tot
gouverneur-generaal. Dit is wel wat kort samengevat. Ook de wet tot
regeling der samenstelling en bevoegdheid van den raad van State, aan
welker behandeling ELOUT deelnam, kwam onder dit ministerie eindelijk tot stand. Hetzelfde was het geval met de reeds genoemde wet tot
opheffing van het collatierecht, voor zoover dat recht vanwege den
Staat werd uitgeoefend, die geen tegenstand ontmoette. Met het koloniaal beleid van den minister LOUDON 110) heeft ELOUT zelfs instemming betuigd, al handhaafde hij zijn ten vorigen jare aangevangen
strijd tegen het opiumbeleid der regeering en zijn aandrang tot bevordering van onderwijs en godsdienstzin.
Maar, het is waar, het beleid van het ministerie - door VAN
WELDEREN RENGERS een "combinatie van regeeringspersonen" genoemd - als zoodanig - ontmoette bij hem afkeuring. ELOUT miste
de noodige samenwerking en overeenstemming, de ware beginselen,
voor een krachtige gezagsuitoefening vereischt. Van 1848, adus sprak
hij bij de algemeene beraadslagingen over de staatsbegrooting van
1862, zijn er slechts liberale ministeries geweest, behalve een, dat
boven alle richtingen wilde staan. Al die ministeries zijn na eenig tijdsverloop machteloos bevonden; haar kracht is gebroken op de veerkracht van den wederstand der nationale herinneringen en behoeften
Alle verschillende richtingen streven te goeder trouw naar hetzelfde
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doel: souvereiniteit van het Huis van Oranje, ongeschonden handhaving van de vrijheden en rechten des volks, de zedelijke en stoffelijke ontwikkeling der natie, orde en rust onder een krachtig gezag.
Maar de fout ligt in de beschouwing over het wezen van het gezag
en van die vrijheden en rechten. Slechts als het verband tusschen godsdienst, gezag en vrijheid wordt erkend, zal een staatkunde mogelijk
zijn, die èn gezag èn vrijheid handhaaft.
Nog één jaar is ELOUT onder het tweede ministerie THORBECKE in
de Tweede kamer zitting blijven nemen .Andere beginselen dan van
de heengegane ministeries waren niet te verwachten, dezelfde nietnationale en niet-christelijke politiek was die van THORBECKE, van
hooger gehalte zeker, maar om diens invloed en kunde niet minder
gevaarlijk. De wet op het middelbaar onderwijs noemt ELOUT "een
der niet gezonde vruchten van TH.'S nieuwe magt."
Ditmaal had hij bij de begrooting van Buitenlandsche zaken reden
om op eensgezind kabinetsbeleid aan te dringen. Eenheid van o'vertuiging over hetgeen de waardigheid naar buiten van ons land eischt,
was noodig en mogelijk zelfs bij alle verscheidenheid van meeningen
op het gebied der binnenlandsche staatkunde. Die waardigheid des
lands werd naar zijn meening niet gehandhaafd in de houding der
regeering tegenover de geloofsvervolging in Spanje (MATTAMORAS
(1835-1866), Spaansch officier, later evangelist, hevig vervolgd om
zijn geloof, dien ELOUT in 1864 op het Zendingsfeest te Wolfheze
ontmoette). Op grond van zijn verleden mocht Nederland een woord
meespreken, als het ging om gewetensvrijheid. Het ministerie kon zich
niet van deze zaak afmaken met de bewering, dat het hier een inwendige aangelegenheid van Spanje zou gelden. Spanje wilde gaarne een
mogendheid van den eersten rang worden, en dat was een gunstige
gelegenheid om te zeggen: neem dan ook een eersten rang in onder de
Christelijke beschaafde natiën en toon dit door het weren van den
slavenhandel en het verleenen van gewetensvrijheid.
Bij de behandeling der Limburgsche kwestie drong ELOUT aan op
losmaking van deze provincie uit den Duitschen bond.
In Juli 1862 zong ELOUT zijn parlementaire zwanenzang. Althans
zoo liet het zich aanzien. Een mooier onderwerp had hij daarvoor
moeilijk kunnen treffen. Het was de afschaffing der slavernij in de
West-Indische koloniën, waarvoor hij bijkans vijf en twintig jaar geijverd had.
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In de eerste vergadering na het Kamerrecès, 18 September 1862,
las de voorzitter ELOUTS brief van 7 Augustus, waarin deze mededeelde, dat hij zijn Kamerlidmaatschap neerlegde, als reden opgevende,
dat zijn gezondheidstoestand reeds sedert lang hem het waarnemen
van twee betrekkingen zeer moeilijk maakte.
Er waren buiten genoemden reden nog t~ee factoren, die ELOUT
hebben doen besluiten het Kamerlidmaatschap neer te leggen. Uit den
aard der zaak moest hij om de zittingen der Tweede kamer te kunnen
bijwonen, meermalen een beroep doen op de medewerking zijner medeleden in het gerechtshof, die hem niet altijd even welwillend schijnt
te zijn verleend. En dan was GROEN VAN PRINSTERER weer Kamerlid
geworden. De autobiografie bevat daaromtrent het volgende: "Zoo lang
GROEN buiten de Kamer was, meende ik, met hoe ondergeschikt talent
ook, toch ten behoeve onzer rigting iets te kunnen doen. Zijne zittingneming maakte dit geheel onnoodig. Maar daarenboven, hoe nauw
met hem vereenigd in beginsel en doel, practisch verschilde ik van hem
in de behandeling der onderwijsquaestie. Zijne publicatiën waren mij
ongenoegzaam; tot het doen wegvallen van het woord "Christelijk"
had ik geen moed; als schibboleth bovenal wilde ik die aanwijzing niet.
Facultatieve splitsing bleef mij, gelijk bij onze eerste gezamenlijke behandeling, de beste weg en overeenkomstig de grondwet. Grondwetsherziening behoefde i~ dus niet; ja duchtte ze. De tegenpartij zoudt:
wel nog wat ergers weten te geven" 111).
In een brief aan GROEN van 18 Juli 1863 heeft ELOUT deze gedachten uitgesproken op wel zeer bescheiden wijze. Daaruit moge
hier om het belang der zaak een wat uitvoerige aanhaling volgen:
"Uw plan houdt mij steeds zeer bezig. De Heere geve u licht en leiding. Het is bij u de vrucht van zoo lange overdenking dat mijne
beschouwing daarbij eigenlijk geene waarde heeft. Ook weet ik nog
niet hoe gij A. 194 wij zigt: enkel door weglating der derde zinsnede
of door eene inlassching als in A. 195, waardoor het onderwij s een
onderwerp blijft van de zorg der regeering?
Mij komt het nog twijfelachtig voor wat we van eene dier wijzigingen hebben te wachten.
Gelijk de zaken nu staan hebben we vrijheid, wel belemmering
door het overwigt der uit onbeperkte middelen puttende openbare
scholen, maar belemmering enkel van geldelijken aard, die bij christelijke werkkracht tot groote hoogte kan worden overwonnen. De beA. St. 3-m. XII
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lemmering moet men daarom niet scheppen, integendeel men moet
trachten ze ~eg te nemen, maar blijft ze, dan kan ze, gelijk in alle
christelijke werken, in Gods hand soms heilzamer prikkel bieden
dan volkomen vrijheid. En toen wij beide, eerst afzonderlijk later
gezamenlijk, sedert 1834 voor vrijheid en christelijkheid der school
pogingen aanwendden, zoude deze stand van zaken ons reeds welkom zijn geweest in de hoop dat later meer godsdienstzin bij de
natie zuiverdet begrip zou doen ingang vinden omtrent kerk en school
beide, waardoor de regeering slechts als uitdeeler van tijdelijke middelen, als toezigt houdende maar niet als regulateur zoude optreden.
Er ware dan waarborg voor stoffelijke hulp, vrije beweging en
degelijk onderwijs. Daartoe door splitsing of op andere wijze te
geraken acht gij thans niet meer mogelijk. Maar wat, wanneer mogelijk ware de wijziging van A. 194? Zal er dan in de behoefte van
onderwijs, in achting en voordeelen, verbonden aan den onderwijzersstand een genoegzame waarborg worden gevonden voor het geven
en genieten van werkelijk voldoende onderwijs? Ik vrees neen. Ik
vrees althans dat er langen tijd zal verloopen eer we tot zulken normalen toestand zouden geraken en dat er in dien tusschentijd veel
zou verloren gaan. Ik vrees dat, in den toestand der kerken, de school
meer nog dan nu ongeloof en bijgeloof in de hand zou werken, dat
de christelijke school tegen sterker concurrentie dan thans en welligt van gevaarlijker aard zou hebben te kampen, en dat ze, zonder
geloovige kerken, geenszins in bloei en invloed zou toenemen, maar
het doel blijven der "weinigen".
Tot nu toe heb ik daarom nog geen vrede met de wijziging.
Maar daarenboven ik acht die wijziging bij den tegenwoordigen
geest en gang van zaken onbereikbaar, veel meer nog dan splitsing
of verandering bij de wet. 1k ducht, dat uw uitnemend talent tevergeefs zal worden gebruikt, dat uwe krachten, op z~o menig punt zoo
noodig en nuttig, hier nutteloos zouden worden verspild, en dat uw
invloed, ook door verkeerde beoordeeling, zoude worden verbroken.
Ware het in elk geval niet beter aan de werking der tegenwoordige wet en der Vereeniging voor C. N. O. nog eenigen proeftijd te
gunnen en te zien wat van openbare meening en christelijken zin
kan worden verwacht?"
Dat ELOuT in dezen brief niet met zooveel woorden schrijft over
de schrapping van het "christelijke" der deugden, waartoe de school
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zou hebben op te leiden, mag niet leiden tot de gevolgtrekking, dat
hij dit verschil van meening met GROEN verzwegen heeft; uit de geschiedenis van het conflict in 1869 blijkt, dat GROEN ook hierin met
ELOUTS standpunt bekend is geweest.

*

*

*

In 1863 is er sprake geweest van een zending van ELOUT naar
Engeland. Daar waren de Nederlandsche belangen 'op Sumatra en
Borneo (de kwestie van sir JAMES BROOKE en SERAWAK, door ELOUT
ook in de Kamer ter sprake gebracht) te verdedigen. ELOUT heeft voor
het aanzoek daartoe bedankt. Eenerzijds vreesde hij, dat hem geen
voldoende vrijheid van handelen zou worden gelaten, anderzijds
achtte hij zijn uiterlijke positie niet hoog genoeg, "raadsheer, een
klein lintje" (autobiografie). Bij koninklijk besluit van 14 Maart
1854 was ELOUT in den adelstand verheven. Reeds als commies van
Staat had de Koning hem in 1838 het ridderkruis van den Nederlandschen leeuw geschonken, en bij zijn heengaan uit de Statengeneraal had ELOUT een hoogere onderscheiding verwacht, gelijk
aan anderen in die omstandigheden ten deel gevallen was. Meermalen, zelfs al vóór zijn Kamerlidmaatschap, was er sprake geweest van een lidmaatschap van den raad van State van ELOUT,
maar telkens was het hem ontgaan; toch doet het wat vreemd aan,
hem te hooren spreken van "menige vernedering", waarna het vicepresidium van het gerechtshof "eene kleine verhooging" was. En heel
kort daarop volgde het aanbod van de begeerde zetel in den raad
van State. Dit aanbod van THORBECKE kan moeilijk als een belooning
van door ELOUT aan zijn ministerie geboden steun worden beschouwd.
Zoo wordt het wel voorgesteld in een strooibiljet 112) bij de kort
daarna te Gorcum gehouden Kamerverkiezing, waarin ter aanbeveling van de candidatuur van den oud-minister SIMONS 113) uit het
kabinet V. D. BRUGGHEN wordt gezegd, dat ELOUT zich in Indische
zaken en ook in andere opzichten niet afkeerig heeft betoond van de
Thorbeckiaansche politiek, "waarom hij d~m ook door het tegenwoordig Ministerie benoemd werd tot Lid van den Raad van State."
Daartegenover staat wat ELOUT zelf aanteekent, nl. dat hij bij het
ontslag van den minister VAN DER MAESEN ;114) in 1864 andermaal
een ministerschap van Buitenlandsche zaken weigerde, daar hij zonder
verzaking van beginselen en van een lang verleden niet in het kabinet
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zou kunnen treden, terwijl hij in den raad van State geheel onafhankelijk zou blijven. En juist op het stuk der buitenlandsche zaken
had hij al heel weinig bewondering voor THORBECKE'S beleid. In een
brief aan GROEN van 19 Juli 1863 herhaalt hij naar aanleiding van
de benoeming van een secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandsche zaken, dat THORBECKE geen begrip of inzicht heeft van
het gewicht der buitenlandsche betrekkingen voor Nederland en alles
terugbrengt tot commercieele belangen en revolutionaire en Roomschkatholieke sympathieën; THORBECKE "is noch Nederlander, noch
nederig Christen, maar wil een Christendom boven geloofsverdeéldheid, een Nederland boven de historische en nationale herinneringen,
eene diplomatie, boven de nationale werkelijkheden verheven."
Eerst werd ELOUT in den raad van State in de afdeeling Justitie
geplaatst en voor eenige gewichtige zaken aan die van Koloniën toegevoegd; in deze laatste afdeeling nam hij later definitief zitting.
Hoe gewichtig hij op zichzelf den nieuwen werkkring ook vond,
de schaduwzijden ervan ontgingen hem niet. Eenerzijds merkte hij op
de natuurlijke neiging van den verantwoordelijken minister om bij
eens opgevatte plannen en denkbeelden te volharden, hetgeen anderzijds de ijver van het raadgevend college deed verslappen. Hij meende, dat een raad van State niet paste in de tegenwoordige staatsinstellingen. Nu hij bestond, verdedigde hij de verplichting om zelfs
plannen tot Kamerontbinding daar voor advies te brengen.
ELOUT zag zich in den raad op zelfstandig handelen aangewezen.
Daarvan vertelt hij een en ander, dat nu grootendeels belang verloren
heeft. Gemeenschappelijk traden MACKAY en ELOUT met de Roomschen BORRET en MUTSAERS voor het behoud der doodstraf op in een
afzonderlijke nota, toen de raad zich vóór de afschaffing verklaard
had. In 1869 herhaalde ELOUT met MUTSAERS en anderen, doch zonder
MACKAY, dit advies 115).

*

*

*

Intusschen bleef de practische politiek van den dag ELOUTS belangstelling behouden, en af en toe werd hij er ook in betrokken.
1866. Een merkwaardig jaar in de parlementaire geschiedenis van
ons land, door GROEN telkens weer naar voren gebracht als het smartelijkste jaar zijner politieke ervaring. Bij uitzondering bevat ELOUTS
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autobiografie hierover een eenigzins uitvoerige beschouwing met tal
van bijzonderheden. Deze belangrijke beschouwing is in haar geheel
elders openbaar gemaakt 116). Daaruit zij hier vermeld, dat ELOUT FRANSEN VAN DE PUTTE heeft afgeraden een liberaal ministerie zonder THORBECKE te vormen, - dat MIJER 117) ELOUT polste voor het departement van Justitie, waàrvQor deze bedankte wegens zijn leeftijd, gemis
aan populariteit en aan alle illusie, en dat ook VAN ZUYLEN
VAN NYEVEL T 118) met ELOUT over de Kabinetsformatie sprak.
Merkwaardig is, dat ELOUT toen als oplossing gedacht heeft aan
een Kabinet, waarin het overwicht zou berusten bij mannen, die uit
hoofde van hun christelijke gezindheid de zaak van het christelijk
onderwijs genegen waren.
Het is bekend, dat GROEN tegen VAN ZUYLENS ministerie buiten de
Tweede kamer een heftige oppositie gevoerd heeft. ELOUT acht zijn
teleurstelling in VAN ZUYLEN de sleutel voor GROENS gedragslijn, die
niet allen goedkeurden. Ook ELOUT deed dit niet, met volle waardeering van GROENS "buitengemeen talent", in deze polemiek weer
gebleken.
GROEN had in het najaar van 1864 gedacht over een initiatief tot
grondwetsherziening. ELOUT stond daar weinig warm tegenover, wilde
in ieder geval, dat deze zich zou bepalen tot de schrapping van het
"van overheidswege" in art. 194, waardoor weer als oorspronkelijk
"openbaar" onderwijs tegenover huisonderwijs zou komen te staan 119).
Ten opzichte van de schrapping van het "christelijke" in de wet bleef
hij zich afwijzend houden, en facultatieve splitsing voorstaan, als een
erkenning, dat de staat, waar de toestanden dit mogelijk maken, een
onderwijs met godsdienst wil 120). Trouwens men zal moeten toegeven,
dat op het standpunt van facultatieve splitsing, door GROEN nog
maar kortelings verlaten, en bij de totstandkoming van de wet van
1857 met name door ELOUT, die nochtans toen voor de schrapping van
het woord "christelijke" pleitte, verdedigd, de opleiding tot christelijke
deugden voor een deel van het openbaar onderwijs geenzins zonder
zin mocht zijn.
GROEN, aanvankelijk niet zonder verwachting voor het onderwijsvraagstuk van VAN ZUYLENS optreden in de regeering, is al spoedig
hierin teleurgesteld. Zijn Parlementaire studiën en schetsen namen toe
in scherpte bij de beoordeeling van het gansche regeeringsbeleid. Menig
scherp woord heeft ELOUT pijn gedaan, en met name het persoonlijke
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in den strijd heeft hij afgekeurd. Als hij voor GROEN des Heeren zegen
afsmeekt over alles, wat hij "in het geloof gedaan" heeft, begrijpt hij
in dat gebed ook "hen, die minder beslist, minder energiek, minder
beginselvast, maar toch opregt voor zichzelven en voor anderen, die
zaak liefhebben en op hunne wijze zoeken te behartigen" 121).
Anders dan GROEN heeft ELOUT de persoonlijke banden met VAN
ZUYLEN niet verbroken. Bedroefd vroeg hij zich af, of aan weerszijden
- eenerzijds zag hij menschenvrees en aan de andere zijde hartstochtelijkheid - wel Jezus' eer het hoogste doel was. Toenadering in de
toekomst, in het belang der zaak noodig, werd door menig scherp
woord bemoeilijkt.
Vermeldenswaard is zeker nog het slot van ELOUTS betoog, dat VAN
DER WAL niet geeft: "Mij is dit alles intusschen eene nieuwe aanwijzing
geweest, dat het politiek gebied steeds minder voor den Christen te
betreden is, tenzij dan dat krachtige evangelisatie en toenemend christe':'
lijk school-onderrigt de natie hervorme en op vertegenwoordiging en
regeering gunstig werke. Hierover nader, ofschoon welligt juist hier
de plaats ware iets van mijn denkbeelden omtrent deze beide hefboomen te zeggen, van wier noodzakelijkheid ik sedert eene reis in
Zwitserland in 1834 de overtuiging had, eene overtuiging, die' ik
mijnen vrienden trachtte medetedeelen en bij enkelen reeds vond" 122).
Ongetwijfeld is ELOUT in deze meening verstrekt teruggekomen van
de reis, die hij in 1866 opnieuw naar Zwitserland deed, teneinde de
familie zijner eerste vrouw, met welke de banden steeds zeer innig zijn
gebleven, te bezoeken, bij welke gelegenheid hij vele oude vrienden
terugzag en o. a. met MERLE 0' AUBIGNÉ belangrijke gesprekken had
over politieke en kerkelijke aangelegenheden.
Men moet zich intusschen niet voorstellen, dat ELOUT voor VAN
ZUYLENS houding en voor die van diens ministerie bewondering' had.
Dat was niet het geval; noch in de onderwijskwestie, noch tegenover
de motie-KEUcHENIUS met wat daaraan voorafging en met wat daarop
volgde, noch in de Luxemburgsche kwestie vooral 123), ontkwamen
beiden, minister en ministerie, aan zijn ernstige kritiek. En toen dan
ook in December 1867, na de verwerping van de begrooting van
Buitenlandsche zaken, VAN ZUYLEN tot hem kwam en hem meedeelde,
dat gedacht werd aan versterking van het ministerie door herstelling
der departementen van Eeredienst en dat in de vacature-BORRET voor
Justitie nog moest vervuld worden, volstond ELOUT met te zeggen,

JHR. MR. PIETER JACOB ELOUT VAN SOETERWOUDE

87

dat hij nog altijd tegen die ministeries van Eeredienst was en een
nieuwe Kamerontbinding afkeurde.
Zelf deed ELOUT op zijn beurt een poging om de oplossing van het
onderwijsvraagstuk te b~vorderen. Hij zond voor de in 1867 te
Leeuwarden te houden vergadering van de Vereeniging voor Christelijk Nationaal schoolonderwijs een ontwerp van wet op het lager onderwijs met memorie van toelichting in. In zijn autobiografie beklaagt hij
zich erover, dat zelfs de ontvangst hiervan hem niet bericht is. Blijkbaar was ELOUT zelf de zaak ontgaan, want deze aanteekening is later
in het handschrift bijgevoegd met een verwijzing naar Ds G. J. VOS
Az., Groen van Prinsterer en zijn tijd 1857-1876, waar blijkt, dat
GROEN ter vergadering op dit voorstel gewezen heeft als terugkeerend
tot het door hem verlaten stelsel van facultatieve splitsing, "door de
opinie van den tegenwoordigen Minister bemoedigd." Dat hij VAN
ZUYLEN in zijn voorstel gekend heeft, vermeldt ELOUT niet, wel dat
hij GROEN er tevoren over geraadpleegd heeft. ELOUTS voorstel sluit
aan bij het ontwerp van 1854 en geeft deze redactie: Waar de plaatselijke omstandigheden het toelaten, mogen afzonderlijke Openbare
scholen worden opgerigt voor een, naar den maatstaf der bij deze wet
gevoegde tabel, genoegzaam aantal kinderen van dezelfde Godsdienstige gezindheid; op die scholen kunnen ook kinderen worden toegelaten, wier ouders, ofschoon niet tot die gezindheid behoorende,
zich met die Godsdienstige strekking in het schoolonderwijs vereenigen."
Men vindt het voorstel en de toelichting vermeld in de Berigten der
vereeniging over 1867 bijlage B (te behandelen voorstellen op Alg.
Vergadering van 22 en 23 Mei te Leeuwarden) nr. 13 blz. LXVIII
en in het gedenkboek der vereeniging 1860-1935, opstel van Dr. L. W.
G. SCHOLTEN, "Christelijk en nationaal De jaren van het eerste ministerie-HEEMsKERK", blz. 133 en 134. Misschien moet men aannemen,
dat BICHON VAN YSSELMONDE 124), die ELOUT verzoeken zou zijn
voorstel terug te nemen, dit verzuimd heeft. Of wel - ELOUT was hiertoe niet bereid en zijn geheugen speelde hem parten, toen hij zijn aanteekening in de autobiografie neerschreef.
Met allerlei arbeid op geestelijk en phiJantropisch gebied bleef ELOUT
zich bezig houden. Op den voorgrond treedt in dezen tijd het evangelisatiewerk der Nederlandsch Evangelische Protestantsche Vereeni-
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ging. In den zomer van -1867 valt de kennismaking met Os W. G.
SMITT .125), toen nog prediktant der Oud-gereformeerde gemeente,
met wiens medewerking ELOUT des zaterdagsavonds om de veertien
dagen soms druk bezochte stichtelijke bijeenkomsten ter versterking
van jeugdige broeders en zusters te zijnen huize hield. Blijkbaar voelde
ELOUT zich ook in de kerkelijke sfeer bij Ds. SMITT thuis. Hij roemt
diens gebed voor Koning, Prins van Oranje en de gestelde machten,
diens preek over Abrahams offerande 126). GROEN heeft er blij~baar
op gewezen, dat iemand als deze leeraar meer goed in de Hervormde
kerk dan in zijn eigen kleine gemeente zou kunnen doen. Waarom?
antwoordt ELOUT; wat kunnen de getrouwe predikanten in die kerk
meer doen dan het Woord verkondigen en soms eenige vormen bewaren en herstellen? De tijd der kerken - der groote stadskerken
althans - schijnt voorbij. "De Heer zal op andere wijze de Zijnen
bijeenvergaderen na verdrukking en vervolging. De uitzending van
zoo velen zonder kerkelijke roeping en met zoo kennelijke zegen is
mij een gewigtig teeken" 127). "Kleine parochiale kerken" wil hij
in zijn autobiografie. En als de kwestie ZAALBERG tot zoo onbevredigende oplossing leidt, denkt hij aan afscheiding, aan eigen georganiseerde samenleving, hoe klein en onaanzienlijk ook, van allen, die
waarlijk vrede in het bloed des Kruises hebben gevonden 128).
GUNNINGS houding in die zaak was hem te onzeker, en Ds.
LAMERS' 129) beschouwingen te fijn juridisch; "verbeeldt u," roept hij
uit, "LUTHER tegenover TETZEL in Rome zóó fijn en zóó beleefd;
STEPHANUS zóó redeneerende met den Joodschen raad" 130).
Het was ook in dezen tijd, een jaar eerder ongeveer (1867), dat
ELOUT naar aanleiding van Ds. GUNNINGS Zestien stellingen betrekkelijk het stemrecht der Gemeente zijn beschouwingen in het licht gaf.
Ik verwijs dienaangaande naar Prof. FABIUS' biografie van ELOUT
blz. 19-21. Daaraan is nog toe te voegen, dat waarschijnlijk aan deze
beschouwingen te wijten is, dat ELOUT ten onrechte niet meer als lid
der Haagsche Hervormde gemeente beschouwd werd. Toen in de kerkeraadsvergadering van 6 Januari 1887 ELOUTS "Verklaring" van
sympathie met de afgezette Amsterdamsche predikanten ter tafel kwam.
deelde een der ouderlingen mee, dat de naam ELOUT in de lidmatenboeken niet gevonden werd 131). Tot op dezen dag kan men daar
echter ELOUT vermeld vinden als in 1828 van Vaassen met attestatie
ingekomen, zonder eenige toevoeging of schrapping 132). ELOUTS

JHR. MR. PIETER JACOB ELOUT VAN SOETERWOUDE

89

standpunt bij de inwerkingtreding van art. 23 heeft hij in 1877 aldus
weergegeven toen "HH. kerkvoogden en notabelen" aanklopten om
vrijwillige medewerking tot aanvulling van de kerkelijke middelen:
"Toen in het voorjaar van 1867 Art. 23 in werking zoude worden
gebragt, heeft de onderget. opnieuw als zijn standpunt, in druk, kenbaar gemaakt, dat de vrijheid om zich als lid der gemeente te be.,.
schouwen en al zoo van het stemregt gebruikt te maken, afhankelijk
was van de vraag: of dat regt op den geestelijken grondslag, dat is:
de belijdenis der Kerk, kon worden uitgeoefend. Na de hoogst noodlottige en voor elke kerk ondermijnende bestrijding dier belijdenis op
de kansels, was het bij de invoering van Art. 23 dubbel noodig en
pligtmatig dat de oproeping voor het stemregt op grond der belijdenis
geschiedde. Maar dit is niet geschied. Door dit verzuim is het regt
en de waarheid der belijdenis feitelijk afhankelijk geworden van een
vlottende meerderheid. De onderget. heeft daarop, en waarlijk met een
bedroefd gemoed, geoordeeld het stem regt niet te mogen uitoefenen,
noch zich als lid der gemeente ten opzigte van hare algemeene belangen te kunnen gedragen" 133).
Over de crisis na het heengaan van het ministerie-VAN. ZUYLENHEEMSKERK moge ik hier de autobiografie volgen: "Het ministerie
ZUYLEN-HEEMSKERK was niettegenstaande zijne verwachting van
wezenlijke versterking door de herstelling der departementen van eeredienst en de benoeming van den heer WINTOENS tot minister van
Justitie in hoogst moeyelijke omstandigheden geraakt. De droevige
tweede ontbinding had slechts [de] verdeeldheid in het vaderland vermeerderd en geenzins nieuwe kracht geschonken aan de auteurs dier
ontbinding. ZUYLEN gevoelde dit en bood zijn ontslag aan. Het ministerie, niet in staat een geschikten opvolger te verkrijgen, meende nu
te moeten wijken vóór de opening der nieuwe kamers. Aan MACKAY
werd de vorming van een nieuw ministerie opgedragen, dat tusschen
vrijdag en maandag (dag der opening) moest worden zamengesteld.
Hij slaagde niet in zijne pogingen. De meening, welke ik op de mij
gedane vraag mededeelde, was, dat om alle partij kleur te vermijden
en vooreerst eenige bedaring aan de gemoederen te geven het best ware
uit de specialiteiten van den raad van State het ministerie althans
tijdelijk te vormen met behoud der titularissen voor Oorlog en Marine.
Bij ontstentenis van opvolgers bleven de ministers aan het roer, doch
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ondervonden weldra na pijnlijken strijd al het nuttelooze der droevige
ontbinding. De begrooting van Buitenlandsche zaken werd verworpen
na felle discussiën en eene niet op alle wij ze goed te keuren verdediging des ministers. Het ministerie was genoodzaakt zijn ontslag noode
intedienen, zich nog altijd vleijende, bij gemis op nieuw aan opvolgers,
met een derde ontbinding of althans vernieuwden strijd. De hr. v.
REENEN werd met de zamenstelling [van een nieuw ministerie] belast. Na dagen lang pogingen te hebben aangewend, moest hij ze opgeven. Opnieuw werd MACKAY geroepen en ik geraadpleegd. Ik raadde,
dat MACKAY en VAN REENEN de handen zouden ineenslaan. Dit ging
niet. THORBECKE gaf vrij welwillende raad en achtte een ministerieMACKA Y "lebensfähig". Mij werd Koloniën aangeboden. Ik weigerde
om bereids vroeger opgegeven redenen, die ook dan, geloof ik, zouden
hebben gewogen, wanneer mij onmiddellijk de vraag ware gedaan:
hoe den Koning uit groote moeyelijkheden te redden en te "trachten
iets ten nutte des lands op te offeren." Na eene conferentie des Konings met PRINS HENDRIK en MACKAY werd besloten den hr. THORBECKE te roepen. Deze kwam, wilde zich wel met de zamenstelling
maar niet met het zitten in het ministerie belasten. Ik trachtte door
MACKAY Z. M. terug te brengen van zulke ongewone en valsche opdragt, maar het bleef er bij en men kwam na veel moeite tot v.
BOSSE 134), FOCK 135), V. MULKEN136), BROCX 137), DE WAAL'lSS)
en v. LILAAR 139). DE KONING wilde MACKAY nog Buitenl. Z. opdragen;
dit kon niet. V. BOSSE wenschte den Hr. v. TETS over te halen en nam
daardoor de bereids opontboden Hr. ROEST VAN LIMBURG tegen de
zaak in, die, na weigering van v. TETS eerst Op allerlei voorwaarden
interimair en vervolgens definitief minister werd. De departementen
van Eeredienst werden bij andere ingelijfd, en het nieuwe ministerie
aanvaardde zijn zwaren post Juny 1868."
In dezen tijd begint de autobiografie aan belangrijkheid te verliezen wat betreft het openbare leven, juist ofschoon het niet meer
het verleden behandelt of van jaar tot jaar bijgehouden wordt maar
van maand tot maand, zoodat het meer de gebeurtenissen van den dag
beschrijft. ELOUT bepaalt zich tot zijn huiselijk en familieleven (o.a.
een reis naar Vaassen ,in 1868, zijn ontmoetingen, sterfgevallen in
den vriendenkring, zijn lectuur) en somt de werkzaamheden in den
raad van State op zonder daaraan eenig commentaar te verbinden.
Zoo vindt men nagenoeg niets dan de vermelding zonder meer
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van de bijeenkomst op 9 April 1869 in Diligentia te 's Gravenhage
ter voorbereiding van de algemeene vergadering van Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs in Utrecht, welke laatste ELOuT niet bijwoonde 140). Hij had aan GROEN duidelijk te kennen gegeven, dat
zijn meening nog onveranderd was. Hij wilde nög, schrijft hij hem
18 April 1869, de facultatieve splitsing, ook om' den staat te verplichten acht te slaan op de godsdienstige behoefte des volks (meer
middel dan doel dus?). AI kon hij zich vereenigen met een op den
voorgrond stellen van het bijzonder onderwijs, in de praktijk verwachtte hij daarvan niet veel, alvorens door evangelisatie de behoefte
aan waar Christendom in het volk zou zijn levendig geworden. Hij
sloot zich aan bij de vele vrienden, die erover klaagden, dat GROEN
nog altijd niet gezegd had, welke wijziging hij in art. 194 der grondwet wilde aanbrengen, een bezwaar, waaraan ten slotte, zij het slechts
ten deele, in de Utrechtsche vergadering is tegemoet gekomen. Als in 1869 de poging tot oprichting van een christelijk dagblad mislukt is 141), geeft ELOuT in een brief aan GROEN van 8 October 1869
naar aanleiding van diens N ede rI a n d s c heG e da c h ten van
2 October 1869 een uitvoerige uiteenzetting van zijn standpunt, waaraan ik reeds eerder een aanhaling ontleende. Niet gemis aan besef
van het gewicht der zaak acht hij de hoofdoorzaak van het achterwege blijven van de oprichting van een christelijk dagblad, maar het
ontbreken van eenheid van overtuiging omtrent gewichtige punten op
politiek terrein. "Een uitnemend. man kon wel bij uitzondering als
orgaan van eigen overtuiging (en hoe voorzigtig moest hij zijn om die
niet door bijdragen van anderen minder duidelijk te doen uitkomen?)
een "Nederlander schrijven en daartoe de oogen der natie, evenals
door zijne andere geschriften, op menig punt openen, algemeene beginselen ten opzigte van hetgeen bovenal in Staat en Kerk steunpunt
is, ingang doen vinden en àlzoo evangeliseeren op politiek terrein,
maar hoe zal een nog te scheppen orgaan bij de onbekendheid met het
talent, het doorzigt en de inzigten des redacteurs a priori ondersteuning
vinden bij de christelijke rigting, die het wel omtrent de algemeene
beginselen maar niet omtrent de toepassing onderling eens is?" Niet
alleen in ons land, ook elders, doet zich dit verschijnsel voor, dat
met name bevestigd wordt door het verleden van de antirevolutionaire
vrienden. Jarenlang hebben deze onderling verschild van meening over
de vraagstuken van financiën, koloniën, defensiewezen, de verhouding
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van kerk en staat, en wat dies meer zij, en zij hebben "bij hun klein
aantal de eenheid naar buiten bovenal door stilzwijgen op menig
punt ... moeten bewaren." Treffend is het slot van deze uiteenzetting,
als hij op zichzelf toepast deze gedachte: er is groote deferentie voor
den "leider" en het besef, dat eenheid slechts met opoffering van eigen
overtuiging is te verkrijgen, terwijl juist van die overtuiging de kracht
in den strijd moet komen. Zoo is er gemis van warme samenstemming, terwijl deze deferentie weerhoudt van bestrijding.
ELOUT had, toen hij dit schreef, nog bijna vijf-en-twintig levensjaren vóór zich. GROEN was in de laatste jaren van zijn leven. Reeds
had GROEN groote verwachting van Or KUYPER 142) en van hetgeen
deze in GROENS lijn met de hem geschonken gaven zou vermogen.
ELOUT heeft daarvoor nog eenigen tijd noodig gehad, en hij zou nog
veel beleven, dat hij zich zeker in dezen tijd niet als bereikbaar voorstelde.
Reeds dacht hij er aan zich allengs uit het openbare leven terug
te trekken, toen hem in Februari 1869 het, in Juli herhaald, aanbod
gedaan werd als vice-president van den Raad van Indië voor nog
eenige jaren naar Nederlandsch-Indië te gaan. Ook hiervoor heeft
ELOUT bedankt. Over waardeering van zijn persoon en gaven heeft hij
waarlijk niet te klagen gehad.
Tot 1874 heeft ELOUTS lidmaatschap van den raad van State geduurd. Zijn laatste aanteekeningen daarover zijn uitvoeriger, dan zij
plachten te zijn. Zoo deelt hij mee, dat hij in een advies over de uitlevering van misdadigers had willen terugkomen op het beginsel van
uitsluiting der militaire en politieke misdaden. Van een advies over de
uitbreiding der cellulaire straffen, dat hij "zeer oppervlakkig" noemt,
zegt hij, dat had moeten zijn onderzocht de mogelijkheid om geschikte
suppoosten en "personen voor de toespraak" te vinden, opdat het middel niet erger zou worden dan de kwaal, "daar toch bij dat alles niet
moet worden vergeten, dat het "sans Ie grace de Oieu ce serait moi"
[zonder Gods genade zou ik hier staan] bij het straffen der misdadigers telkens in het gemoed oprijzen moet en dringen om in die
genade het hoofdredmiddel voor de gevallenen te vinden.
In de inleiding tot het laatste deel der Bijdragen uit de nalatenschap
zijns vader heeft ELOUT eenige wenken gegeven over de werking van
den raad van State. Eenerzijds is noodig, schrijft hij bij zijn heengaan uit dit college, dat de raad zich steeds voor oogen stelt de mo-
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gelijkheid van openbaarmaking zijner, adviezen; anderzijds is 's konings vertrouwen onmisbaar.
Hieraan voegt hij toe, dat dit vertrouwen veelal ontbroken heeft
tengevolge van de aan Z. M. niet welgevallige samenstelling van den
raad in 1862. Ook de verhouding tusschen WILLEM III en den vicepresident MACKAY zou te wenschen hebben overgelaten, en het zou het
ministerie moeite gekost hebben, dezen bij des Konings zilveren regeeringsjubileum het grootkruis der orde van den Nederlandschen
leeuw te doen schenken.
ELOUT ziet moeilijkheden in de dubbele verhouding, waarin de raad
tot den Koning en de elkaar afwisselende ministeries staan zou 143).
"Nu ... blijft het hooge staatsligchaam een vijfde rad aan den wagen
van Staat", besluit hij deze beschouwingen.
Bij koninklijk besluit van 1 Maart 1874 verkreeg ELOUT op zijn
verzoek eervol ontslag als staatsraad en werd hij bevorderd tot commandeur in de orde van den Nederlandschen leeuw 144).
1) Het archief van Mr. G. GROEN VAN PRINSTERER (1801-1876) berust
op het Rijksarchief.
2) Mr. H. j. KOENEN (1809--1874), geschiedvorscher, dichter en letterkundige te Amsterdam. Zijn archief is in bruikleen afgestaan aan het Réveilarchief, Universiteitsbibliotheek te Amsterdam, waar zich ook de na te noemen
papieren-ELouT bevinden.
3) Het archief van Mr. I. DA COSTA (17'98--1860) is, wat de brievenverzameling betreft, voor het grootste deel nog aanwezig bij den heer A. j.
DA COSTA, joh. Vermeerplein 8 Amsterdam.
4) Het archief-VAN LENNEP (Mr. D. j. VAN LENNEP (1774--1853) en Mr. J.
van LENNEP (1802-1868» berust bij jhr. Dr. M. F. VAN LENNEP te Aerdenhout.
5) Het archief van Dr. A. KUYPER (1837~1920) is na verkregen toegang
te raadplegen in de Dr. Abraham Kuypersfichting, Dr. Kuyperstraat 5, 's Gravenhage.
6) Dr. A. CAPADOSE (1795-1874).
7) jhr. Mr. j. A. SINGENDONCK (1809--1800:), griffier der Eerste Kamer.
8) P. J. PRINSEN (1777-1854), hoofd der "Nuts"school te Haarlem.
9) Mr. A. R. FALCK (1777-1843), advocaat, kapitein der schutterij te Amsterdam, een der leiders van de omwenteling aldaar, later algemeen secretaris
van WILLEM I, minister en gezant.
10) Mr. j. M. KEMPER (1776-1824), hoogleeraar te Leiden.
11) Mr. R. METELERKAMP (1772-1836), secretaris der grondwetscommissie.
12) LEOPOLD GRAAF VAN LIMBURG STIRUM (175~1850), een der leden van
het driemanschap van 1813.
13) B. E. Chr. VAN NIEL (19 Sept. 1801 als student te Utrecht ingeschreven,
overleden 1836). Zie A. DE ROEVER, "Het geslacht van Niel" in Alg. Ned.
Familieblad, 1887, blz. 41. ELOUT noemt als sterfjaar 1839.
14) Mr. AENEAS BARON MACKAY VAN OPHEMERT en ZENNEWI]NEN 1806-1876),
studeerde te Utrecht, 1840 referendaris bij den raad van State, 1848 en 185~1862
Ift] der Tweede Kamer, 1862' vice-president van den raad van State. Over hem
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Christendom en Historie, lustrumbundel vanwege het Gezelschap van christelijke. historici in Nederland, 1930 blz. 206-267.
•
16) Mr. j. j. L. VAN DER BRUGGHEN (1804-1863), van 1822 tot 1826 student
te Leiden.
16) GIJSBERT KARELS jongste zoon (1802-1872). AntirevolutioTUlire Staatkunde, 1933. Ik heb hem destijds in dit tijdschrift een plaats gegeven .als antirevolutionair kamerlid op grond van zijn voorzitterschap van d~ Haagsche
kiesvereeniging Nederland en Oranja. Echter kwam ik bij de onderhavige studie
tot de volgende ontdekking. In De Standaard van 27 Mei 1872, eenige dagen
na VAN HOGENDORPS overlijden, komt een kort bericht hierover voor, waarin
staat: "Om zijn Christelijken zin algemeen bemind, verliest onze anti-revolutionaire kring in hem een der machtigste en oprechtste voorstanders zijner
beginselen". 5 juni 1872 schreef ELOUT hierover aan GROEN, dat De Standaard
de menschen niet kent. "Zoo was bijv. FRITS V. HOGENDORP, hoe Oranje
[gezind?] en Godvreezende ook, geenszins antirevolutionair. De politiek zijns
vaders bleef hem de goede en aangewezene." Het verwijt aan De Standaard
is ongegrond. juist in dien tijd bevatte het blad een hoofdartikel over de
vraag "Vanwaar de teleurstelling?", waarin de redactie blijk geeft, er zeer
wel mee bekend te zijn, dat er vrome Christenen zijn, die niet antirevolutionair
zijn. Er was dus alleen dw.aling omtrent de politieke gezindheid van VAN HoGENDORP, die door het gebruik van de overtreffende trap ten aan:z;ien van zijn
vermeende antirevolutionaire beginselvastheid wel wat potsierlijk aandoet. Maar
het was nog niet heel lang geleden, dat zelfs GROEN daaromtrent blijkbaar
een onjuiste meening had. Immers in 1864 noodigde GROEN F. VAN HOGENDORP uit niet alleen de leiding van het ingezonken Nederland en Oranje weer
op zich te nemen, maar ook zich voor een Kamercandidatuur beschikbaar te
stellen. VAN HOGENDORP weigerde zoo het een als het ander beslist. Echter
niet met een beroep hierop, dat hij niet (meer) antirevolutionair zou zijn, maar
omdat hij niet in het openbare leven wenschte op te treden en zich verlustigde
in de 130 portefeuilles familie...,archief, door zijn vader nagelaten. Trouwens
ELOUTS kenschetsing van F. VAN HOGENDORPS oordeel over de politiek zijns
vaders vindt iets van tegenspraak in wat de zoon een jaar later aan GROEN
schrijft: "Nu eerst leer ik mijn Vader kennen en eenigermate waardeeren"
F. VAN HOGENDORP aan GROEN 28 Mei, 1 juni 1864, 10 juli 1865.
17) ROBERT FRANS en WILLEM BOREijL, beiden Amstelodamensis, werden
in 1821 te Leiden ingeschreven als student in de Letteren en Rechten, de
eerste 15, de tweede 17 jaar oud.
18) Komt niet voor in het Album Ci~ium der Leidsche universiteit.
19) ENGELBERT TER KUlLE, Enschedia-Transislanus, werd, 19 jaar oud, in
1822 te Leiden in de Letteren en Rechten ingeschreven.
20) S. j. E. RAU (1800-1887), later rechter te Nijmegen; "een uitnemend
man" teekent ELouT aan.
21) Mr. G. I. BRUCE (1803-1850), rechterlijk ambtenaar, lid en voorzitter
der Tweede kamer, gouverneur van Overijssel.
22) Mr. C. j. VAN ASSEN (178~1859), sedert 1821 hoogleeraar.
23) j. H. VAN DER PALM (1763--1840).
24) H. A. HAMAKER (1789-1835), hoogleeraar in de Semietische talen.
26) M. SIEGENBEEK (1744-1854), hoogleeraar in de Nederlandsche taal.
26) Mr. WILLEM BILDERDIJK (l85~1831). In zijn autobiogr.afie verhaalt
ELOUT nog eenige anecdoten van BILDERDIJK. "Onvermoeid was BILDERDIJK'S
arbeidzaamheid. Eens vond ik op eene verkooping "de Grimbergsche oorlog"
in fransch ms. Ik trachtte het te koopen, wetende hoe gaarne B. het had. Maar
een Engelschman bood meer dan de Leydsche student kon geven. Den kooper
verzocht ik het voor korten tijd ter leen, en bragt het onmiddelijk bij B.; den
volgenden dag haalde ik het werk af en vond B., na in den nacht alles te hebben
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gecollationeerd, gelijk ik hem verliet, zonder rust of voedsel te hebben genoten. Hij kon aardig scherp zijn. Zijn woning behoorde aan den burgemeester
DE MEV, die het hem niet naar den zin maakte. Met een Engelschman had ik de
Hortus bezocht,' waar een aap levende jongen had; de oppasser zeide mij met
zekere fierheid: "Meneer dat zijn geboren Leidenaars." Ik verhaalde dat aan
B. "Wel", zeide hij, "die hebben dan alle kans burgemeester te worden." Bekend
is zijn aanval tegen SIEGENBEEK over het "steek houden". "Neen het is
streek houden, uitdrukking eener ter zee varende natie, niet steek houden,
als waren we uit snijders en kleermakers opgegroeid." SIEGENBEEK'S vader was
kleermaker. SIEGENBEEK kwam een avond bij B. en sprak over het moeyelijke
van verzen maken, doch gaf als hulpmiddel op eerst den rithmus vast te stellen.
,He", zeide B., doet uwé het zóó; ik stoot het vers eerst uit en zie dan welke
de maat is"."
In de Catalogus van de veiling van BILDERDIJKS boeken en handschriften,
welke in het bezit is van het Réveilarchief, vindt men onder de handschriften
"Die Grimberchse oirloch met aanteekeningen en verdere bijlagen fol.", waarbij
als opbrengst aangeteekend is f 62.-.
Als medeleerlingen van BILDERDIJK noemt ELOUT W. A. SCHIMMELPENNINCK
VAN DER OVE (1800-1872), jhr. R. F. GROENINX VAN ZOELEN (1800-1859),
jhr. W. BOREEL VAN HOGELANDEN (1800---1883), G. DEDEL en R. BOREEL.
Bij den dood van BILDERDIJK verweet ELOUT zich in een brief aan GROEN,
dat deze gebeurtenis zoo geringen indruk op hem gemaakt had, en vroeg: "Hebt
gij iets van zijn sterven vernomen? ik vernam zoo gaarne dat hierbij meer
liefde geweest ware dan bij zijn leven. Ik ken veel van hetgeen dit gebrek bij
hem verschoont, ik sprak er enkel met hem over en hij gevoelde het zelf.
Eene ongelukkige gezondheid, gekrenkte eigenliefde, teleurgestelde verwachting
en ook onbeloonde buitengewone verdiensten hebben hem verbitterd en ontnamen zijn hart wat zijn verstand steeds bleef eeren. Geloof had hij, hij miste
liefde, tenminste veelal, gedurende den tijd van mijn omgang, meende ik dit
te bespeuren. Mogt ik mij hebben vergist."
27) Bedoeld is het gezin van WILLlAM TAYLOR MONEV, lid van het Engelsche
parlement, directeur der Engelsche Oost-Indische compagnie, mede-eigenaar
van Pamanoekan en Tjassen, landen op java, genoemd in EL OUTS Bijdragen

betrekkelijk koloniale en andere aangelegenheden in den Raad van State behandeld. Getrokken uit de nagelaten papieren van wijlen den minister van Staat
Elout, 1874, blz. XVII en 135. Hij wordt ook een en ander maal maal in het
dagboek van WILLEM DE CLERCQ. Zie A. PIERSON, t.a.p. 11 blz. 154; GROEN
VAN PRINSTERER Schriftelijke nalatenschap uitgegeven door Dr. C. GERRETSON
en Dr. A. GOSLINGA, Tweede deel, Briefwisseling, Eerste deel, 1808--1833,
bewerkt door Or C. GERRETSON (verder aan te halen als GROEN-GERRETSON),
blz. 771; M. ELISABETH KLUIT, Het Reveil in Nederland, 1936, blz. 147.
28) W. DE CLERCQ, de improvisator (1795-1844).
Over HENDRIK DOEFF (1777-1835) zie men A. j. v. d. AA, Biografisch
Woordenboek enz. IV, 1858. ELOUT schrijft in zijn autobiografie over hem ter
gelegenheid van den terugkeer van zijn vader uit Indië in 1819: "Mijn vader was
vergezeld van den heer DOEFF, oud opperhoofd van Japan, die hem tot zijn
dood veel blijken van hoogachtende gehechtheid gaf. Amsterdammer van burgerlijke afkomst, met niet veel opvoeding maar een helder oordeel en geestkracht,
had hij in het laatst der vorige eeuw zijn geluk in Indië gaan beproeven, was in
Japan langzamerhand opgeklommen, rijk geworden en met een japansche vrouw
gehuwd, die hij, evenals zijne kinderen, welken hij ambten aan het Hof kocht,
had moeten achterlaten. Van alle gemeenschap afgesloten, had hij in 1811
met moed de pogingen der Engelschen .afgeweerd om zich van Decima meester
te maken. In 1818 met de steeds nagemaakte kleederen der vorige eeuw op java
teruggekeerd, maakte hij daar vreemden indruk. Zijn gedrag werd beloond met

96

MR. B. DE GAAY FORTMAN

den Nederl. leeuw ... Mijn vader bezorgde hem later de betrekking van agent
der Ned. Handel Maatschappij. Van zijne kennis der japansche taal werd gebruik
gemaakt, en zijn "Herinneringen" zijn niet onbelangrijk."
Uit A. PIERSON, Willem de Clercq naar zijn daglJoek is bekend, dat de hier
genoemde improvisatie uitgesproken werd 19 Aug. 1824.
Behalve DOBFF kwam met E'LOUTS vader mee de 16-jarige RADEN ARIO
TjOKRO HOSOEMOTO, zoon van den regent v:an Soerabaya, die op zijn kosten,
in de hoop van daardoor den Lande voor de toekomst dienst te bewij.zen.
werd opgevoed. "Gelukt is eigenlijk de proef niet," schrijft ELOUT te zelfder
plaatse. "Voor den Hollander te javaansch, voor den jav:aan te Hollandsch,
was hij bij zijnen terugkeer de beer uit de fabel. Toch heeft hij in den javaanschen
oorlog diensten bewezen, maar hij is eerst laat geplaatst, en thans regent eerst
van Lamongang, later van Sidoardjo. De betrekking met hem is eenigzins door
ons aangehouden. De opvoeding heeft wel eenige vruchten geleverd. Maar van
hetgeen boven alles noodig is, het Christendom, heeft hij eenige verzachtende
beschouwingen maar geene overtuigingen medegenomen. Op meer dan een gesprek eindigde hij met het beweren der onmogelijkheid, dat een God stierf.
Christus was dus niet Gods Zoon. Diep trof hem daarentegen de zoo veel voortreffelijker huiselijke en maatschappelijke geest hier dan op java. Ik bleef niet
in gebreke hem onder het oog te brengen, dat dit slechts de vrucht kon zijn
van een Goddelijk evangelie. Dit was alles. Hoe beschamend? Op Japan bragt
DOEFF niets van het Christendom, uit Holland bragt de Raden niets mee."
ELOUT sprak over deze Raden in de Tweede kamer 17 Juli 1854 (Handelingen
1853/54) bij de behandeling van het ontwerp-regeeringsreglement voor Ned.
Indië.
29) 1807-1870; in 1830 als Leidsche student mee uitgetrokken, kwam hij in
den dienst van den Kroonprins, waar ELOUT hem weerzag. Zie ook GROEN
VAN PRINSTERER, Nederlandsche Gedachten IJ, blz. 143 en 151; Groen-Gerretsan,
blz. 470.
30) 2 Nov. 1829; Groen-Gerretson blz. 206.
31) Over ELOUTS plaats bij den prins v:an Oranje naast Prof. VAN ASSEN
vindt men een en ander in de brieven van laatstgenoemde aan GROEN: GroenGerretson blz. 495, 500, 675, waar VAN ASSEN ELOUT "een aanmatigend Heertje"
noemt, dat zich wat veel voelt, een "ziekelijke ambitie" heeft, en blz. 686, waar
hij hem aanduidt als een "vrome diplomaat".
32) j. j. VAN GEEN (1776--1846), bevelhebber der eerste divisie infanterie.
33) Niet van GROEN, zoo.als Prof. GERRETSON meent; Groen-Gerretson blz.
683 noot 4; zie ELOUT aan GROEN 9 Nov. 1852.
34) ELOUT aan GROEN 9 en 30 Nov. 1832, 27 juli en 13 Sept. 1833.
35) WILLEM FREDERIK KAREL, prins der Nederlanden (1797-1881).
36) Mr. D. J. BljLEVELD (1791-1885).
37) ELOUT aan GROEN 8 juni 1836. Ds. H. j. BUDDINGH (1810---1870. Diens
vervolging ter zake van de samenkomst te Bodegraven wordt vermeld door
A. M. Wessels, Een merkwaardig Vijftal, blz. 28.
38) J. H. MERLE D' AUBIGNÉ (1794--1872), tevoren hofprediker te Brussel,
destijds hoogleeraar aan de theologische school te Genève.
39) L. GAUSSEN (1790---1865), gereformeerd theoloog te Genève.
40) LOUIS TRONCHIN.
41) EMANUEL FRIEDRICH FISCHER (1786--1870), destijds uit Bern verbannen,
te Genève verblijvend rechtsgeleerde.
42) j. G. DE MEY VAN STREEFKERK (1782~HM1), was v:an 1822 tot 1835
secretaris van Staat.
43) In drie betrekkingen zou ELOUT zich volgens zijn Verklaring van 1886
tegen de vervolging der Afgescheidenen verzet hebben. Waarschijnlijk bedoelt
hij: als substituut-officier van justitie, als officier der schutterij en als commies
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van Staat, zijnde de betrekking, waarin hij bij den Prins van Oranje was
geplaatst.
44) Mr. C. F. VAN MAANEN (1769--1'846), minister van justittie.
45) Dat ELOUT zich van de taak der Christenen op het gebied van het onderwijs reeds toen behoorlijk rekenschap had gegeven, meer dan GROEN, blijkt uit
een brief van 13 juH 1838 van hem aan Mr. H. J. KOENEN, waarin hij de taak
van den "grondwettelijk atheistischen staaf' wil bepaald zien tot het geven
der vrijheid van onderwijs "en desnoods subsidies". Dit standpunt heeft hij niet
volgehouden.
Intusschen was de oprichting van deze bewaarschool, het volgend jaar aan de
Bijbelvereeniging overgedragen, reeds een daad van beteekenis in dien tijd. Een
damescomité werd eraan verbonden. De school vond goedkeuring en tegenspraak, schrijft ELOUT, die verhaalt van een bezoek aan de school door Falck, .
die van meening was, dat kinderharten de Christelijke waarheden niet konden
opnemen, maar zelf wilde komen en oordeelen. Nadat een en ander in de klas
was behandeld, riep FALCK: "dat is papegaayenwerk" en nam zelf een plaat,
voorstellende de opwekking van den jongeling bij Naïn, die hij ter bespreking
gaf. Deze volgde en behandelde de Godheid des Heeren, die het leven hergaf,
het oordeel en het eeuwige leven, door den Heiligen Geest als wedergeboorte
gewerkt enz. "De heer FALCK kreeg een traan in 't oog, nam mij bij de hand
en zeide "ik geef mij gewonnen, zend mij de lijst, ik wil tot het goede werk
bijdragen." "
46) DIRK GRAAF VAN HOGENDORP, GIJSBERT KARELS oudste zoon, 1797-1845,
sedert 1830 rechterlijk ambtenaar, laatstelijk raadsheer in het gerechtshof te
's Gravenhage.
47) Mr. C. M. VAN DER KEMP (1799-1861), advocaat, later kantonrechter
en raadsheer te 's Gravenhage.
48) Mr. j. W. GEFKEN (1807-1887,), advocaat te 's Gravenhage, rechterlijk
ambtenaar te Brielle en 's Gravenhage, procureur-generaal in de kolonie Suriname, lid der Tweede kamer. Over hem Antirevolutionaire Staatkunde Nov. 1930.
49) jhr. M. B. H. W. GEVERS, heer van Kethel en Spaland (1789-18731),
president der Algemeene Rekenkamer.
50) Dr. E. F. H. M. GRAAF VAN BVLANDT (181J.-1871), geneesheer te
's Gravenhage.
51) ELOUT AAN KOENEN. 1 Nov, 1838.
52) Brief aan den heer A. Rutgers van der Loeff (1808---1885, Hervormd
predikant), 1842, door den geadresseerde beantwoord met een Antwoord aan
den Heer Elout.
53) Over deze adressen zie men Dr. j. C. RULLMANN, De strijd voor kerkherstel in de Nederlandsche Hervormde kerk der XIXe eeuw, 3de druk, blz.
10 e.v., 21 e.v.
54) CAPADOSE aan ELOUT 31 juli 11M3.
55) CAPADOSE aan ELOUT 26 Mei 1843.
56) Mr. A. M. C. VAN HALL (1808-1838), de advocaat der Afgescheidenen
en hunner een.
57) "De antirevolutionaire pers in de eerste jaren van het bestaan der partij"
en "De politieke leiding onzer Christelijke periodieken in de 1ge eeuw" in
Antirevolutionaire Staatkunde (driemaand.) , onderscheidenlijk 1'931 blz. 59 e.v.
en 1932 blz. 496 e.v., 1933 blz. 253 e.v.
58) ELOUT aan KOENEN 26 Oct. 1840; zie ook ELOUT aan GROEN 18 Mrt.
1841, waar GEFKEN als redacteur wordt genoemd.
59) Zie De West-Indische Gids jan. 1931, blz. 402 e.v. en t.a.p. Antirev'olutionaire Staatkunde (driemaand.) Nov. 1930.
60) Aldus klad of copie van EOUTS hand, blijkbaar aan een predikant, gedagteekend: Ems 18 Aug. 1841, aanwezig in het GROEN-archief.
A. St. 3-m. XII
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61) 22 April 1844.

Over deze voorlezing vond ik een aardig brieffragment in het DA COSTA~
archief van de hand van CAPADOSE. Daar ook ELOUTS naam daarin genoemd
wordt, moge het hier een plaats vinden: "En nu de overige inculpatien - ik
heb u niets geschreven van het plan van GROEN om voorlezingen te houden.
Maar lieve vriend, indien gij wist hoe dat hier is toegegaan, gij zoudt zoo niet
schrijven. Het is alles à la sourdine gegaan. Gij weet, dat eene zeker te ver
gedreven vrees van zich wat aan te matigen bij onze beste vriend in alles bestaat. Zoo had hij ook in deze slechts aan een onzer met weinige regelen
een mogelijke uitzicht daaromtrent geopend met bijvoeging van het in het vertrouwen ook wel te mogen aan den ontmoetenden broeder meedeelen. Zoo
kregen wij het zoo langzaam alle te hooren en, daar ik nagenoeg alle dagen
een briefje van dezen onzen geliefden broeder krijg, waarin hij mij niets
meldde van dit pl.an, zoo sprak ik hem er eens over en toen betuigde hij mij
alleen uit vergetenheid van de geheele zaak, waarover hij alleen met ELOUT
eens gesproken had, mij daarover niet vroeger geschreven te hebben en dit is letterlijke waarheid; dat merkte ik nog gisteren; hij had wel eens
meer .bij mij gezeten en alleraangenaamst, hoezeer ik nog half ziek was, over
velerlei zaken gesproken, naderhand kwam er SINGENOONCK bij, wij spraken
nog over Uwe voorlezingen en nu toen hij reeds bij de deur was om heen
te gaan, keert hij terug en neemt hij mij met die kinderlijke eenvoud en waarlijk blozende de hand er bij voegende: het zou mij recht aangenaam zijn
als gij in staat zoudt zijn Zaterdagavond mijn eerste voorlezing bij te wonen.
- Ik hoop het te kunnen doen - al is het dat ik per rijtuig moet gaan, waarvan ik mij anders niet veel bedien omdat het op zulk eene hooge kosten loopt."
63) ELOUT aan GROEN 23 juni 1849.
64) ELOUT aan KOEN EN 6 juli 1850.
65) Mr. B. W. A. E. BARON SLOET TOT OLDHUIS (1808---1884), rechter te
Zwolle, oprichter van het Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek.
66) Brieven van Mr. Isaac do Costa medegedeeld door Mr. GROEN VAN
PRINSTERER I, blz. 212.
67) ALBERT DE POURTALÈS, de Pruisische afgevaardigde in de commissie,
overleden 1861 te Parijs.
68) Mr. W. BARON VAN Lv NOEN (1806--1866), rechter te Nijmegen, 18501866 lid der Tweede kamer voor Arnhem.
69) A. GRAAF VAN LIEDEKERKE-DE BEAUFORT (1792_1855), Neáerlandsch gezant bij den Paus.
70) Mr. j. R. THORBECKE 1798---1872.
.
71) F. C. BARON FORSTNER VAN DAMBENOV (1792-1870), lid van de antirevolutionaire kiesvereeniging "Nederland en Oranje" in Den Haag, was minister
van Oorlog in de elkander opvolgende ministeries-THORBECKE, VAN HALL en
VAN DER BRUGGHEN. Mr. W. j. VAN WELDEREN BARON RENGERS, Schets eener
parlementaire geschiedenis van Nederland van 1849 tot 1891. Register, sub voce.
Was bevriend met E1.0UT.
72) Mr. F. A. HALL (1791-1866), minister van Buitenlandsche zaken.
73) Mr. D. DONKER CURTIUS (1792-1863), minister van justitie.
74) Mr. j. F. BARON VAN REEOE VAN OUDTSHOORN (1806--1860), rechter te
Utrecht. Zie Antirevolutionaire Staatkunde (driemaand.) jan. 1933.
75) jhr. Mr. H. A. M. VAN ASCH VAN WVCK (1815--1868), advocaat te Utrecht.
76) Dat het destijds de bedoeling der antirevolutionaire Kamerleden is geweest, de wet van 1853 "zoo onschadelijk mogelijk te maken", zei ELOUT ronduit
in de zitting van 13 Maart 1855.
77) jhr. Mr..W. F. L. C. RIDDER VAN RAPPARD (1798---1862), voorzitter van
het Proviniciaat gerechtshof van Gelderland, 1853-1857 conservatief lid der
Tweede kamer.
62)

JHR. MR. PIETER ]ACOB ELOUT VAN SOETERWOUDE

99

78) Mr. M. H. GODEFROY (1813--1882), Israëliet, sedert 1849 liberaal lid der
Tweede kamer, later minister van Justitie.
79) Schrlft en Historie 1878-1928, Prof. Mr. D. P. D. FABIUS, "Groen van
Prinsterer over politieke partijen."
80) J. M. DE KEMPENAER (1793--1870), een der Negenmannen van 1844,
minister, later conservatief lid der Tweede Kamer.
81) Antirevolutionaire Staatkunde Jan. 1933, t. a. p.

82) Bijdragen tot de kennis van het koloniaal beheer, getrokken uit de nagelaten papieren van wijlen den Minister van Staat Blout, 1'851.
Bijdragen tot de geschiedenis van het koloniaal beheer, getrokken uit de nagelaten papieren van wijlen den Minister van Staat Blout, 1861.
Bijdragen tot de geschiedenis der onderhandelingen met Engeland betreffende
de overzeesche bezittingen, 1820-1824, 1863
Bijdragen betrekkelijk koloniale en andere aangelegenheden in den Raad van
State behandeld, 1874.
Ook dient vermeld dat ELOUT in 1867 in de Bijdragen tot de kennis van het
staats-, provinciaal en gemeente-bestuur in Nederland, XIII, blz. 270 een aanval

op het beleid van zijn vader als minister van Financiën afweerde.
83) W. A. KNIBBE, De vestiging der monarchie. Het conflict Blout-Van den
Bosch in verband met de voorgeschiedenis der regeerings-reglementen van 1830
en 1836. Besproken in Themis, 1937, tweede stuk, blz. 166-169.
84) T. a. p. Christendom en Historie, blz. 242.'
85) I. D. FRANSEN VAN DER PUTTE (1832--1902), meermalen minister en
Kamerlid.
86) Antirevolutionaire Staatkunde, Nov. en Dec. 1929, blz. 438---400 en 483-499, "Dr. Mr. D. KOORD ERS 1830-1869."
87) Reeds eerder, bij de begrooting van Koloniën VQor 1854, had ELOUT
gelegenheid gehad, iets van het cultuurstelsel te zeggen. Hij had in denzelfden
geest gesproken, en gewezen op het belang van een hechteren band met Nederland door in het oog te houden de stoffelijke en zedelijke belangen van de
inlanders, die, zooals hij zeide, om iets beters aan ons land waren toevertrouwd
dan om alleen materieele voordeel en als de betaling onzer schulden door hen
te verkrijgen.
88) Bijblad, blz. 50. Anders veronderstelt DIEPENHORST, Onze strijd in de
Staten-Generaal 11, blz. 317.
Merkwaardig is, dat KOORDERS in zijn proefschrift opnam, dat deze bepaling
goedkeuring verdient. Zie "Dr. Mr. D. KOORDERS 1830---1869", t. a. p. blz. 446.
89) T. a. p. Christendom en Historie, blz. 240. Autobiografie: .,. "was ik niet
gelukkig in mijne amendementen; ik had te veel op hulp gerekend en enkele
zaken daardoor niet genoegzaam bewerkt."
90) Over de moeilijke vraag omtrent den omvang van het gebod in Genesis
IX zie men Mr. D. P. D. FABIUS, De doodstraf, 1906, blz. 94 e. v.
91) Jhr. Mr. G. C. J. VAN REENEN (181~1893), minister van Binnenlandsche
zaken.
92) Letterlijk staat er: "Vrijdag 12 Juny verkreeg ik van GROEN toestemming
om Buitenlandsche zaken met Onderwijs vereenigd c. q. te zullen aanvaarden."
93) Brieven van Mr. Isaac da Costa, lIl, blz. 76.
. 94) Dr. N. BEETS (1814-1903), predikant te Utrecht.
95) O. G. HELDRING (1804-1876), predikant te Hemmen.
96) D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE (181~1874), Waalsch predikant te
Leiden.
97) ELOUT aan GROEN 8 Oct. 1869. Jhr. Mr. C. VAN FOREEST (1817-1875),
door GROEN in dien tijd tot zijn politieke "vrienden!' gerekend en door het
Algemeen Handelsblad ten onrechte bij de antirevolutionairen ingedeeld (20 Juni
1860), was conservatief. In onderwijszaken stemde hij meermalen met GROEN en
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de zijnen. In de zitting van 1 Juli 1857 verdedigde hij het ontwerp-onderwijswet.
Hij verklaarde zich in beginsel voorstander van de bijzondere school als regel
met de openbare school als aanvulling, maar meende, dat de grondwet de gemengde school eischte.
98) TH. C. R. HUVDECOPER (1805-1866) predikant te 's Gravenhage.
99) ELOUT aan Prof. Mr. D. P. D. FABIUS (1851-1931, hoogleeraar aan de
Vrije universiteit) 7 Sept. 1885, in het bezit van mevrouw FABIUS-V.D. POLL.
Zie FABIUS, Voorheen en thans, blz. 138 e v.
1(0) J. H. GUNNING (182~1905), predikant te 's Gravenhage.
101) Zinspeling op de polemiek: Waartoe verwonderd? van GUNNING, Is er
geen oorzaak? van GROEN, Eén doel, twee wegen van GUNNING.
102) J. A. WORMSER (1807-1862), deurwaarder te Amsterdam. Over E'LOUTS
keninsmaking met hem zie men Brieven van J. A. Wormser medegedeeld door
Mr. GROEN VAN PRINSTERER, I, blz. 50.
'103) Omtrent het punt der "Ietterlijke opvatting van de Schrift" schrijft
ELOUT 19 Od.1864 aan GROEN, dat deze voor hem is het eenige veilige, het.
eenig ware en' Göd waardige i hetgeen hij verder uitwerkt.
'104) 19 Sept. 1864 .Omtrent deze poIemiek tusschen GROEN en GUNNING
zie men Prof. Dr. J. H. Gunning Leven en werken door Dr. J. H. GUNNING J.Hz.,
blz. 135 e. v.
105) J. C. ZAAL BERG (18~1885), predikant te 's Gravenhage.
106) Dr. E. j. W. POSTHUMUS MEVJES te 's Gravenhage was zoo vriendelijk
mij deze mededeeling uit de notulen van den kerkeraad te bevestigen. Op 6 April
1865 staat daar onder art. 3 aangeteekend: "Censura morum levert niets ter
notuleering op, dan de uitdrukking van zijn smartgevoel door Ds. GUNNING, die
mededeelt, dat een zijner vrienden, met wien hij in geloofsovertuiging één is,
geene vrijheid heeft om zijne dochter als lidmaat der gemeente te laten aannemen, vanwege de toestand der gemeente." ELOUTS naam schijnt daarbij niet
genoemd te zijn.
107) Mr. S. BARON VAN HEEMSTRA (1807-1864).
108) In het algemeen werd over VAN HALL in antirevolutionairen kring weinig
gunstig gedacht. 25 jan. 1857 schreef ELOUTS mede afgevaardigde, Mr. W.
BARON VAN LVNDEN aan GROEN over een bezoek, dat VAN HALL dezen
gebracht had: "Het bezoek van VAN HALL zou ik, desgevorderd, in plaat
kunnen brengen. Dat eerlijk, open en eerwaardig gezicht van den ouden Minister
moest, dunkt mij, bijna alle dubia omtrent zijn beweren, op uwe lippen hebben
doen sterven. Ik twijfel of hij, zoo zijn portrait nog moest gemaakt worden, aan
zijn schilder zou zeggen, hetgeen OLIVIER CROMWELL aan den zijnen zeide: Paint
me as lam. If you leave out the scars and wrinkles, I will not pay you a
shilling." Men schijnt hem aan het hof nog wat te caresseereni had ik wat te
zeggen, ik gaf hem een zending naar China, die eenige jaren moest duren. Zoo
gij GEVERS [den minister van Buitenlandsche zaken] daartoe bewegen kunt, vous
aviez bi en merité de la patrie." Deze brief is opgenomen in GROENS, Hoe de
onderwijswet van 1857 tot stand kwam, blz. 134. Zie daar ook, op bladz. 29, VAN
LVNDENS brief van 2 Juni 1856, op bladz. 51 een van PROF. VAN OOSTERZEE met
noot van GROEN.
109) Mr. L. A. J. W. BARON SLOET VAN DE BEELE (1800-1890).
HO) jhr. Mr. j. LOUDON (1824-1900), minister van Koloniën.
'111) Men zie GROENS uiteenzetting zijner wenschen in Vrijheid van Christelijk-

nationaal onderwijs in verband met scheidin'g van kerk en staat. Parlementair
fragment, de op 6 Aug. 1863 gedagteekende Voorrede.
112)
113)
U4)
115)

Aanwezig in het GROEN-archief.
Dr. G. SIMONS (1802>-1868), die ook gekozen werd.
jhr.P. T. VAN DER MAESEN DE SoMBREFF (1827-1902).
Mr. E. j. H. BORRET (1816-1867) en Mr. j. A. MUTSAERS (1805---1880).
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Verwekt het aanvankelijk eenige verwondering, dat MACKAY in 1869 zich niet
bij ELOUT voegde, dit wordt begrijpelijk, wanneer men van deze nota's kennis
neemt. Immers dan zal zich teleurgesteld gevoelen ieder, die hierin gezocht heeft
naar een principieele verdediging van de doodstraf op bijbelsche gronden. Slechts
wordt in het advies van 1865 gezegd, dat de rechtvaardigheid der doodstraf a:ls
hoogste sanctie van het recht in de maatschappij niet uitsluitend mag gesteld
worden in haar noodzakelijkheid tot beveiliging der rust en orde in de maatschappij op een gegeven tijdstip, maar ook moet gegrond worden in de hoogste
ordening, waaraan de maatschappij haar bestaan verschuldigd is, en waaraan zij,
wil zij voortdurend aan haar bestemming beantwoorden, steeds onderworpen
moet blijven. In verdere ontwikkeling van dit gevoelen wordt niet getreden.
En in de nota van 1869 wordt hoofdzakelijk naar die van 1865 verwezen onder
opmerking, dat in den toestand der maatschappij geen verandering is gekomen,
zoodat met het oog op orde en veiligheid de doodstraf gerust kan worden afgeschaft.
116) S. L. VAN DER WAL, De motie-Keuchenius. Een koloniaal-historische
studie over de jaren 1854-1866, 1934, blz. 260--262.
117) Mr. P. MIJ ER (1812-1881), als lid der Tweede Kamer door VAN WELDEREN RENGERS ten onrechte bij de antirevolutionaire kamerleden ingedeeld.
118) Mr. ]. P. ]. A. GRAAF VAN ZUYLEN VAN NYEVELT (1819-1894), gezant,
minister van Binnenlandsche zaken, antirevolutionair Tweede kamerlid.
119) EL OUT aan GROEN 6 October 1864. Zie o.a. THORBECKE, Aanteekening op
de grondwet· ad art. 224.
120) ELOUTaan GROEN 19 April 1866.
121) ELOUT aan GROEN 7 Aug. 1866.
122) ELOUT aan GROEN 15 Oct. 1866.
123) Wat de autobiografie hierover bevat, worde hier woordelijk in de tegenwoordige spelling en schrijfwijze weergegeven:
Reeds bij mijn vertrek naar Zwitserland in September 1866 had ik daarover
een gesprek met den graaf ZUYLEN. Het schijnt, dat BISMARCK, ten einde zich
Frankrijks onzijdigheid in den Duitschen broederoorlog te verzekeren, keizer
NAPOLEON op Luxemburg, wellicht op meer, als compensatie heeft gewezen.
Dientengevolge werden er van Frankrijks zijde, daartoe aanleiding nemende uit
een ongelukkig schrijven (1866) van ZUYLEN over c.q. hulp tegen Pruissen,
conditioneele openingen gedaan, waaraan de Koning slechts zeer schoorvoetend
het oor leende, en die door een der Fransche politiek gunstige partij hier te
lande ... ondersteund werden. De kwestie, het is zoo, was geen Nederlandsche.
Het behoud van Luxemburg was geen Nederlandsch belang, was op zichzelf
niet in het belang van Nederland, dat door het loslaten van Luxemburg zich wellicht vrijer kon bewegen en de financieele moeilijkheden op gunstige wijze doen
oplossen. Dit alles schijnt in verband met bovenvermeld schrijven en openingen
het ministerie van 1866 en bepaaldelijk ook den minister van Buitenlandsche
Zaken bewogen te hebben den afstand of verkoop niet alleen geenszins af te
raden of althans buiten alles te blijven maar om dien verkoop eer te bevorderen.
Hij vergat naar mijn meening veel hooger belang, en verloor veel grooter moeilijkheden uit het oog. Het hooger belang was gelegen in den band, die tusschen
vorst en volk bestaat en niet eigendunkelijk (allerminst ten behoeve van niet
bij de grondwettelijke opvolging gerechtigden, buiten het volk om) mag worden
verscheurd, en in de waardigheid van het huis van Nassau, dat zijn laatste
staten niet zóó mocht prijs geven en ook tegenover Nederland niet den schijn
mocht aannemen van minachting der bij de gratie Gods gelegde banden. - De
grootste moeilijkheden bestonden in den naijver en in de niet misplaatste
nationale gevoeligheid van Duitschland, welke niet mochten dulden, dat het tot
zijn Bondsgebied behoorende en tot zijne beveiliging bijna onmisbare ,aan een
hem erfelijk vijandige macht wordt afgestaan. Dat alles had het ministerie den
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Koning eerbiedig moeten onder 't oog brengen en hem zoo op Frankrijks
openingen afwijzend doen antwoorden. De verwikkelingen, later zoo pijnlijk
ondervonden, zouden dan zijn ontgaan. De nadeelige indruk, dien de verkoop
door den Groothertog van zijne Luxemburgsche onderdanen in Nederland
maakte, zoude zijn vermeden geworden, en de ware, gezónde beginsels van
staatkunde zouden zijn gehandhaafd. Wel is de zaak door Gods goedheid tot
een redelijk einde gebracht (waartoe, vleie ik mij, eene - naar aanleiding van
een uitnemend schrijven der Groothertogin van Weimar - door mij bij ZUYLEN,
Maart 186?:, opnieuw aangewende poging iets heeft bijgedragen ... Oranjeboek
aan St. Gen l . Toegeven na de groote fout kan moeilijk tot zelfverheffing
brengen; zelfs niet Pruissens woord "vous avez sauvé la paix de l' Europe";
toch kreeg Z. daarop het grootkruis). Wel is door toegeven aan Pruissens bedreigingen en door wijselijk vooral ten gevolge van Oostenrijks bemiddeling
de zaak in handen der groote mogendheden te brengen de vrede behouden.
Maar noch Pruissen noch vooral Frankrijk is bevredigd.
Welligt was mij dit alles helderder, omdat van 1831 het Luxemburgsche
vraagstuk ook door mij was overwogen, en dat aan het hoofdkwartier door
VAN ASSEN en mij (ook om de afscheuring van Bouillon te vermijden)' het
denkbeeld was voorgestaan om prins FREDERIK zijn aanspraken op Luxemburg
terug te geven en aan het huis van Nassau zoo ongeschonden het zijne te doen
behouden, Pruissen te winnen door een schoonzoon als toekomstige groothertog
daar te hebben en het te steunen tegen de Belgische, Engelsche en Frans,che
eischen. Oostenrijk en Rusland zouden zich denkelijk daarbij hebben gevoegd.
Koning WILl.EM I wilde niet. Ook de Prins van Oranje was tot zulke schikking niet genegen, èn op zichzelve èn omdat hij het herkrijgen van België na
vaders dood niet opgaf, en dan het schoon geheel niet wilde verbreken. Later,
in 1840 (en dat had het ministerie zich moeten herinneren) heeft hem de groothertogelijke kroon moeilijke oogenblikken veroorzaakt, en zijne poging om dat
land aan Duitschlands en vooral aan Pruissens invloed te onttrekken heeft geleid tot een niet geheel eervol amende honorable, waartoe de zending der
heeren VAN HEECKEREN en ROCHUSSEN bij den Koning van Pruissen, toen
te Londen, strekken moest. Mijne bemoeiïngen zijn door ZUYLEN intusschen
welwillend opgenomen, en ik vleie mij tot de nota van 22 Maart daardoor te
hebben meegewerkt." Over deze kwestie nog eenige belangrijke opmerkingen in
Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper 1864-1876
bewerkt door Dr. A. GOSLINGA (verder aan te halen als Groen-Goslinga)
blz. 104.
124) Mr. M. BICHON van Ijsselmonde 1815-1889.
125) WILLEM GERRIT SMITT (1842-1912). Men zie over hem Dr. j. C. v. d.
DOES, "Wolter Wagter Smitt" in Stemmen des tijds, juli 1937, blz. 67. "Van
dien Timotheus zal ik de jonkheid niet verachten" schrijft ELOUT 23 Augustus
1867 aan GROEN.
126) Brief aan GROEN 23 Sept. 1867.
127) ELOUT aan GROEN 8 Oct. 1867.
128) ld. 18 Aug. 1868.
129) G. H. LAMERS (1834--1903), sedert 1866 predikant te 's Gravenhage.
t130) ELOUT aan GROEN 21 Aug. 1868.
:t.e1) "Reveil en doleantie" in Stemmen des tijds jan. 1936.
132) Mededeeling van Dr. E. J. W. POSTHUMUS MEYJES aan mij.
133) Copie-schrijven "Aan den ouderling jonkhr. de Savornin Lohman", bijlage der autobiografie. Aan zijn weigering om voor "de kerkelijke administratie"
bij te dragen voegt hij toe, dat zijn standpunt hem niet verhinderd heeft ten
aanzien van "alle bijzondere gemeentebelangen van personen, scholen, instellingen, gebouwen, werkzaamheden", naar vermogen niet te zijn achtergebleven,
en dat hij daarmee hoopt voort te gaan. Het stuk eindigt aldus: "Dankbaar
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erkent de onderget., dat de oefening van het stem regt hier ter stede althans
tot nu weldadig heeft gewerkt. Maar juist die goede werking kan een spoorslag temeer wezen ter pligtrnatige uitdrukkelijke handhaving der belijdenis en
alzoo van de beginselen, waarop alleen duurzaam een kerk kan zijn gegrondvest. De verdubbelde ijver van hen, welke die beginselen zijn toegedaan, zal wel
opwegen tegen de mogelijke mindere belangstelling van anderen. Bovenal zal
de zegen van den Heer der Gemeente, onzen grooten God en Zaligmaker Jezus
Christus, mogen worden verwacht."
Aan de achterzijde staat met potlood: ,,1883 Aan Commissie uit kerke raad
voor 6e kerk geschreven dat f 1000.- ter beschikking indien gemeente zich
vestigt op de Belijdenisschriften der Ned. Geref. kerk".
134) P. Ph. VAN B088E (1809-1879), minister van Financiën en tijdelijk
van Hervormde Eeredienst.
135) Mr. C. FOCK (1828---1910), minister van Binnenlandsche Zaken.
U6) 1- J. VAN MULKEN (1796---1879), minister van Oorlog.
137) L. G. BROCX (1819-1880), minister van Marine.
138) E. DE WAAL (1821-1905), minister van Koloniën.
139) Mr. F. G. R. H. VAN LILAAR (182~1889), minister van Justitie en
tijdelfjk van Roomsch-katholieken Eeredienst.
140) Men zie de bijdrage van Prof. Dr. A. GOSLINGA "Het conflict GROENBEETS" in De Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs 1860-1935,
blz. 155 e. v. Mr. J. W. GEFKEN schrijft in zijn "Levenservaringen" (ms. Réveîlarchief) : "Van achter had ik grooten spijt niet het voorbeeld der vrienden
ELOUT en MACKAY te hebben gevolgd, die niet ter vergadering te Utrecht verschenen waren, om zich niet openlijk tegenover GROEN in de schoolquaestie
te verklaren". Men zie ook "Mr. J. W. Gefken 1807-1887" in Antirevolutionaire
Staatkunde (drie-maand.) Nov. 1930, blz. 283.
141.) Men zie "Dr. Mr. 1- 1- Teding van Berkhout 1814-1880", t.a.p. blz. II e.v.
142) Dr. A. KUYPER 1837~1920.
1.43) Men zie over het destijds gevoerde debat over de vraag, of de Koning
buiten zijn ministers om den raad van State kan raadplegen, o.a. VAN WELDEREN RENGERS 3de druk dl. I blz. 236.
1.44) Niet bij de viering van des Konings regeeringsjubileum, kort daarna,
gelijk F AB lUS meedeelt.
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Inleiding.
Het volkenrecht beleeft dagen van tegenspoed. Nu is dat voor het
volkenrecht als zoodanig niets bijzonders. Het heeft in den loop der
eeuwen vrijwel altijd onder hoogspanning geleefd en het heeft vaak
moeite gehad zich staande te houden. Als het gegroeid is - en het
is gegroeid - dan is dat tegen de verdrukking in. Het heeft menigmaal bloot gestaan aan miskenning en verguizing, zelfs tot de loochening van zijn bestaan toe. Practische toepassing heeft het maar zelden
gevonden en dan nog maar alleen op bepaalde punten. De theoretische
ontwikkeling van het volkenrecht heeft zich dwars tegen de feiten
in slechts moeizaam een weg kunnen banen.
Er is een korte tijd van hoog conjunctuur geweest. Vlak na den
wereldoorlog veerde de belangstelling voor het volkenrecht naar alle
zijden op. Overal stonden verdedigers van het zoolang gesmade
internationale recht op. De naam van Huoo DE GROOT was, practisch
gesproken, op aller lippen. Nieuwe leerstoelen in het volkenrecht
werden gecreëerd, oude lee~boeken beleefden herdrukken, fonkelnieuwe
handboeken verschenen in alle moderne talen. Nooit scheen een
gunstiger tijd voor het volkenrecht aangebroken - er was hoop en
verwachting, dat het nieuw herboren volkenrecht nu werkelijk althans
in hoofdzaak door' de volken zou worden nageleefd.
In deze stemming is de Volkenbond ontstaan. Hij is geen belichaming van een bepaald volkenrechtelijk stelsel, al vindt men in
zijn Handvest verschillende volkenrechtelijke grondbeginselen terug.
De oprichting van den Volkenbond was een practische poging tot het
stichten van een internationale rechtsgemeenschap. Hierop is een bittere,

HET VOLKENRECHT IN WORDING

105

ontgoocheling gevolgd. Men begon al dadelijk door gewrongen interpretaties aan de leidende principes hun kracht te ontnemen, onmacht
en vaak onwil om tegenover brute en erkende rechtsschennis het
onrecht te straffen en het recht te handhaven ondergroef het vertrouwen en kweekte ten aanzien van den Bond een koel cynisme.
En met dat al raakte ook het volkenrecht weer in discrediet. Volkomen ten onrechte. Want hoe ook misvormd en scheef getrokken,
hoe ook verguisd en vertreden, in zijn wezen blijft het volkenrecht
van onvergankelijke waarde, omdat het zijn geldingsgrond ontleent
aan den wil van God. Dat bevestigt voor den Christen zijn trouwen
gehechtheid aan het volkenrecht, onafhankelijk van de wisselvalligheden der practische internationale politiek. Want, zooals reeds
ALBERICUS GENTILIS zeide, al handelen velen in strijd met het recht,
dit heft het bestaan van het recht niet op en volgens hem, leert
XENOPHON, dat een wet niettemin een wet is, al wordt zij door velen
overtreden 1).
De idee van een rechtsgemeenschap tusschen de staten is niet een
experiment, waarbij wij rustig kunnen toezien of het al of dan niet
zal slagen. Het behoort veeleer te zijn een positief doelwit voor onze
bemoeiingen. De erkenning van een rechtsorde boven de staten en van
de gebondenheid van de staten aan bepaalde rechtsregelen is van oude
tijden af beschouwd als een eisch van het Christelijk levensbeginsel.
VERDROSS vindt reeds bij AUGUSTINUS de gedachte van een organische,
uit onderscheiden volkeren samengestelde wereldgemeenschap terug.
De idee van het volkenrecht stelt, volgens AUOUSTINUS, zulk een orgaIlisch opgebouwde statengemeenschap voorop, daar alleen zulk een
ordening een vreedzame samenleving mogelijk maakt 2).
Het volkenrecht bestaat en er is alle reden er meer dan ooit aandacht
aan te besteden. Hoe grooter de kans is dat het geheel onder den voet
wordt geloopen, hoe meer de noodzakelijkheid zich opdringt om het
volkenrecht, als in beginsel van God gegeven, hoog te houden. Het
loont de moeite in korte trekken de wordingsgeschiedenis van het
volkenrecht na te gaan en de invloeden te signaleeren, die zijn ontwikkeling hebben bevorderd. Bij den overgang van de Middeleeuwen naar
den Nieuwen tijd drongen verschillende factoren tot een nieuwe oriëntatie op het gebied van de internationale samenleving en werd de
grondslag gelegd voor wat wij thans noemen "het moderne volkenrecht." Wij stellen ons voor deze ontwikkeling der ideeën, die tot

--

---~-~~-

~

-

-

-~

106

DR. GEZINA H. J.

V.

D. MOLEN

het ontstaan van het nieuwe volkenrecht leidden in het kort te schetsen
om daarna in het bijzonder aandacht te besteden aan bepaalde Calvinistische invloeden daarbij en dit alles in verband te brengen met het
huidige positieve volkenrecht.

§ 1.
Q.

Het oude volkenrecht.

Bij de Grieken en Romeinen.

De oorsprong van het volkenrecht is van zeer ouden datum. Wie
daarnaar zoekt moet de historische lijn vervolgen door de Middeleeuwen heen tot diep in de Oudheid. Zoodra van een min of meer
georganiseerd samenleven der volkeren sprake is, vormt zich ook het
eerste schuchtere begin van een internationaal recht. Dit volkenrecht
der Oudheid is langen tijd miskend, doch COLEMAN PHILLIPSON en
anderen hebben overtuigend aangetoond, dat de oude Grieken en
Romeinen wel degelijk een inter-statelijk recht kenden. Het internationale recht der Oudheid vertoont in sommige opzichten zelfs meer
overeenkomst met het huidge volkenrecht dan het internationale recht
ten tijde van GROTlUS 3).
Tusschen de Grieksche stad-staten had reeds een levendig onderling
verkeer plaats, dat aan bepaalde regelen was gebonden. En ofschoon
deze staatjes wel allen behoorden tot éénzelfden Helleenschen stam,
zoo waren zij toch te beschouwen als onafhankelijke politieke gemeenschappen, zoodat hier zeker van een interstatelijke verhouding sprake
is 4). Wel was er onder de Grieken een sterk gevoel van saamhoorigheid, waardoor zij zich afgescheiden gevoelden van de andere volken,
de barbaren. De gedachte aan een groote volkerengemeenschap, die
heel de wereld omvat, is hen vreemd.
De vraag is echter of datgene, wat als wet gold tusschen de Grieksche staten onderling, ook uitgestrekt werd tot hen, die buiten de Helleensche gemeenschap vielen. In vele gevallen was dit inderdaad zoo,
al zijn er ook tal van voorbeelden waaruit men tot het tegendeel moet
besluiten. Evenmin beperkte het internationale recht der Grieken zich
uitsluitend tot hen, met wie zij een opzettelijk bondgenootschap gesloten hadden.
Was er reeds groote rivaliteit en daardoor vaak vijandschap tusschen
de Hellenen onderling (Athene-Sparta), de niet-Hellenen, de barbaren,
werden in theorie beschouwd als door de natuur te zijn voorbeschikt
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als de slaven der Grieken. Dit gevoel van sUPerrioriteit, van "een uitverkoren ras" te zijn, sluit echter niet uit, dat tegenover andere volken
zekere verplichtingen werden aanvaard. Natuurlijk was er bij de
Grieken van geen uitgewerkt volkenrechtelijk systeem sprake en waren
theorie en practijk herhaaldelijk met elkaar in tegenspraak. Doch de
rudimentaire verschijnselen van internationaal recht, die wij bij hen
aantreffen verdienen allicht meer aandacht en waardeering, dan zij
langen tijd ondervonden.
Het Grieksche volkenrecht hield zich bezig met verschillende kwesties van intenationaal privaatrecht, naturalisatie, de positie van vreemdelingen, speciaal die van een zeker soort consuls, proxenoi genoemd.
Kwesties van internationaal publiek recht in tijd van vrede, zooals de
positie van gezanten en het karakter van diplomatieke onderhandelingen, verdragen en bondgenootschappen, internationale arbitrage. Vele
kwesties in tijd van oorlog, zooals die van oorlogsverklaring en wapenstilstand, over gevangenen, spionnen en gijzelaars. Tenslotte allerlei
voorzieningen betreffende het zeerecht 5).
Ook de Romeinen kenden een volkenrecht, dat evenals dat der
Grieken sterk onder invloed van religie en moraal stond. Dit valt niet
zonder meer samen met het ius gentium. Over oorsprong en beteekenis
van het ius gentium loopen de meeningen zeer uiteen. Bekend is de uitspraak in de Instituten: ius gentium omni humano generi commune
est 6).
Het ius gentium had evenwel een tweeledig karakter. Eenerzijds
was het een recht, dat, in tegenstelling met het alleen voor Romeinsche
burgers geldende ius civile, van toepassing was op alle vrije nietburgers op Romeinsch grondgebied; als zoodanig heeft het ten slotte
het meer vormelijke ius civile geheel verdrongen en is tot een wereldrecht
geworden. Anderzijds regelde het iusgentium de verhouding tusschen
de staten onderling en viel er het ius belli ac pacis onder. Het was dus
zoowel internationaal privaatrecht, als internationaal publiekrecht.
Onder verschillende benamingen duidden de Romeinen overigens
de regelen aan, die hun verhouding met andere volken beheerschten.
Naast het ius gentium en het ius belli ac pacis, kenden zij nog het
ius fetiale, een mengsel van godsdienstige en rechtsvoorschriften, dat
door het college van fetialen in toepassing werd gebracht en vooral in
tijd van oorlog en bij de voorbereiding daarvan naar voren kwam.
Voorts was er nog het ius legatorum, dat een onderdeel vormde
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van het ius gentium, doch ook met het ius fetiale verband hield.
De opvatting is zeer verbreid, dat al deze interstatelijke rechtsregelen
der Romeinen feitelijk slechts een formeel karakter droegen en dat
met name het ius fetiale niets was dan een stel waardelooze formaliteiten, die alleen dienden om aan onwettige handelingen een schijn
van recht te verleenen. In den laatsten tijd wordt deze opvatting met
kracht bestreden, met name door COLEMAN PHILLIPSON. Deze meent,
dat het Romeinsche internationale recht een groote vooruitgang was
bij dat van Griekenland, (evenals het Grieksche internationale recht
een vooruitgang was bij dat van andere volken der Oudheid) inzooverre als het niet langer berust op zuiver godsdienstige basis, doch er
een echten juridischen grondslag aan verleent. En, volgens hem, is het
Romeinsche internationale recht niet alleen vooruitstrevend, het heeft
ook inderdaad voor een groot deel de grondstoffen geleverd voor ons
hedendaagsche stelsel 7).
Natuurlijk hadden ook de Romeinen geen volledig uitgewerkt
systeem tot regeling van de interstatelijke verhoudingen. Maar bezitten wij dit thans? In elk geval kenden de Romeinen een uitgebreid
aantal rechtsregelen, betrekking hebbende op het internationaal privaatrecht, zooals naturalisatie van vreemdelingen, huwelijk tusschen
Romeinen en niet-Romeinen, en verschillende andere contradueele verplichtingen. Daarnaast bevatte het ius gentium een goed deel internationaal publiek recht, zooals een uitvoerig gezantschapsrecht, dat de basis
gevormd heeft voor het hedendaagsche ius legatorurn, en het sluiten
van verdragen en bondgenootschappen. De bona fides, vaak door een
eed bezworen, vormde de grondslag van deze overeenkomsten, waarbij
in het algemeen de reciprociteit als een geldend principe werd aanvaard. Zoowel in Griekenland als in Rome zijn talrijke gevallen van
internationale arbitrage voorgekomen.
Toch blijft het een feit, dat de Romeinen gaarne en veel oorlog
voerden en naar de wereldheerschappij streefden. Van een veroveringsoorlog waren zij niet afkeerig, al hechtten zij er veel waarde aan
ook hierbij de voorgeschreven regelen van het ius fetiale nauwkeurig
in acht te nemen. Een gezantschap van fetialen werd naar het vreemde volk afgevaardigd om de grieven en eischen van het Romeinsche
volk over te brengen. Werden deze ingewilligd of werd voldoening
en schadevergoeding geschonken, dan volgde er geen oorlog. Werd dit
evenwel geweigerd dan besloot de Senaat gewoonlijk tot oorlogvoeren,
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waarop de officieele oorlogsverklaring volgde, die bestond in het werpen van een bloedige speer op het vijandelijke land. Een oorlog aldus
ondernomen was een "bellum iustum et pium". De Romeinen stelden
er een eer in, dat hun oorlogen altijd "rechtvaardig" waren. Was aan
deze formaliteiten niet voldaan, dan was er een oorlog "more latronum",
waarvan de Romeinen in den ouden tijd een diepen afkeer hadden
en dien zij alleen toepasten ter bestraffing van roovers en zeeschuimers.
Was nu het "iustum belIum" bij de Romeinen een zuiver formeel
begrip? Gewoonlijk wordt dit aangenomen. Zoo schrijft o.a. KOSTERS:
"De maatstaf voor de rechtmatigheid van den oorlog was dus zuiver
formeel. Of de door Rome rechtvaardig verklaarde grieven en eischen
in wezen gegrond en juist waren, speelde geen roL" Een eenigszins
andere opvatting is COLEMAN PHILLIPSON toegedaan. Hij erkent eenerzijds wel, dat in "iustum belIum" het "iustum" verstaan moet worden
in dien zin, dat een oorlog begonnen en voortgezet wordt in overeenstemming met de noodzakelijke formaliteiten door het positieve
recht vereischt. Maar anderzijds meent hij, dat deze term soms ook
gebruikt wordt met betrekking tot de rechtvaardigheid of de doelmatigheid van de aangevoerde gronden, die door de fetialen onpartijdig onderzocht moesten worden en waarover zij een oordeel moesten
uitspreken. Verder was het niet alleen noodzakelijk, dat een oorlog
"iustum" was, maar ook, dat hij "pium" was, d.w.z. in overeenstemming
met de sancties door de religie eraan gehecht en het opzettelijk of stilzwijgend bevel van de goden.
Over de juiste beteekenis van het "iustum" en "pium" in verband
met den oorlog en de onderlinge verhouding tusschen deze twee loopen
de meeningen nogal uiteen. MÜLLER-JOCHMUS meent, dat het ééne
betrekking had op de materieele, het andere op de formeele rechtvaardigheid van den oorlog. "Das justum bezog sich nicht wie man
meint, auf die Formalität der indictio, sondern auf die causa, insofern
nach der aequitas des Krieges gefragt wurde, während das in seinem
Gegensatz stehende pium nur auf das Ceremoniell ging und etwa
dem legitimum entsprach. Gingen die beide Worte auf die Förmlichkeiten, so musste es auffalIen, dasz sie so oft nutzlos neben
einander stehen ... "~). Met deze opvatting, dat het "iustum" zou
slaan op de causa, inzoover naar de aequitas van den oorlog gevraagd werd, terwijl het "pium" alleen betrekking zou hebben op het
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ceremonieel en ongeveer gelijk zou staan met "legitimum", kan
COLEMAN PHILLIPSON zich evenwel ook niet vereenigen.
Hoe dit zij, de Romeinen stonden ongetwijfeld niet geheel vreemd
tegenover de vraag naar de rechtvaardigingsgrond voor den oorlog.
Zoo werd inbreuk maken op de voornaamste bepalingen van een
formeel wapenstilstands- of vriendschapsverdrag als een rechtvaardige grond voor een oorlogsverklaring beschouwd. Ook het verbreken
van een bondgenootschap of de beleediging van een bondgenoot;
tevens het verleenen van bijstand in tijd van oorlog aan een vijand
of het op eenige andere wijze schenden van de neutralitiet; voorts
vormde een bel eedi gen de bejegening van gezanten of de onrechtmatige weigering een gezantschap te ontvangen een onmiskenbare
rechtvaardigingsgrond voor den oorlog. Vijandelijke invasie van Rameinsch grondgebied, ontheiliging van gewijde plaatsen, verhindering
van vreedzamen doortocht van troepen, weigering van uitlevering door
een staat van onderdanen, die eenig misdrijf tegen Romeinsche burgers
of het staatshoofd hadden begaan en nog andere dingen behoorden
mede tot de rechtvaardige oorzaken van den oorlog.
Het feit, dat de Romeinen vaak zochten naar een voorwendsel om
hun oorlogen in de oogen der wereld te rechtvaardigen wijst er op,
dat zij op dit punt niet onverschillig waren, ook al lieten zij er zich
practisch niet van weerhouden een oorlog te voeren, waarvoor geen
rechtvaardige oorzaak bestond. Maar ook de geschiedenis der latere
eeuwen is vol van oorlogen, die zonder zelfs een schijn van rechtvaardigheid gevoerd werden, terwijl daarnaast de schoonste theorieën
over rechtvaardige en onrechtvaardige oorlogen verkondigd werden.
Ook in onzen tijd is de wijde kloof tusschen theorie en practijk nog
alles behalve overbrugd.
Het oorlogvoeren zelf was bij de Romeinen aan bepaalde regelen
gebonden, bescherming werd verleend aan bepaalde personen, vredesonderhandelingen werden naar zekere voorschriften aangeknoopt. Met
dit alles staken de Romeinen in hun goeden tijd ongetwijfeld gunstig
af bij de practijken in vroeger en terzelfder tijd door anderen toegepast.
Natuurlijk is met dit alles niet bewezen, dat aan het "bellum iustum"
der Romeinen zoodanige beteekenis is te hechten, als later voor
AUGUSTINUS, THOMAS AQUINAS e.a. het begrip "rechtvaardige oorlog"
inhield, doch geheel vreemd was men in de Oudheid toch aan dit
begrip niet, in dien zin, dat de rechtvaardigingsgronden van den
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oorlog zeer zeker een punt van overweging uitmaakten. Dit ging evenwel niet zoover, dat men een oorlog, waarin aan de voorgeschreven
eischen van het ius fetiale was voldaan, aHeen om een onvoldoenden
rechtvaardigingsgrond "iniustum" zou hebben genoemd.
Het is de verdienste van de Middeleeuwsehe, Christelijke schrijvers,
dat zij aan het formeele begrip "iustum beHum" der Romeinen meer
materieelen inhoud hebben gegeven en algemeene regelen hebben opgesteld ter nadere definiëering daarvan. Toch verdient het vermelding,
dat AUOUSTINUS zijn beroemde definitie van den rechtvaardigen oorlog
ten deele ontleend heeft aan enkele mooie passages uit CICERO'S De
Republica en De Officiis.
Het Romeinsche volkenrecht heeft voor een niet gering deel de
grondstof geleverd voor het moderne volkenrecht, dat door ALBERICUS
GENTILIS (1552-1609) en HUGO GROTlUS (1583-1645) voor de
samenleving der moderne staten werd pasklaar gemaakt. Beiden ontleenen hun voorbeelden in hoofdzaak aan de geschiedenis der Oudheid, al nemen daarnaast de gebeurtenissen in de Heilige Schrift beschreven een belangrijke plaats in hun gedachtengang in. In tegenstelling met GROTlUS, die zich in zijn "De Iure Bem ac Pacis" zorgvuldig daarvan onthoudt, haalt GENTILIS ook tal van voorbeelden uit
de contemporaine geschiedenis aan en schroomt niet zijn oordeel
daarover uit te spreken. Doch bij beiden is de invloed van het oude
ius gentium in den zin van interstatelijk recht onmiskenbaar.

b. De vragen van oorlog en vrede bij de Kerkvaders.
Hetheidensche internationale recht onderging een ingrijpende wijziging door de inwerking van het Christendom. Het Heilig Evangelie
predikte liefde en verdraagzaamheid en in het bijzonder de Bergrede
ademde een geest van duldende lijdzaamheid. Jezus' gebod aan zijn
discipelen om den booze niet te weerstaan en zijn vele vermaningen
tot zachtmoedigheid en vergevensgezindheid schenen onvereenigbaar
met het voeren van oorlog.
In overeenstemming· met de in het Evangelie gepredikte passieve
moraal boden de eerste Christenen bij het uitbreken der vervolgingen
dan ook geen enkel verweer. Zij wekten elkaar op tot standvastigheid
in het geloof en droegen het martelaarschap als een eerekroon. Zij
waren loyale burgers van het Romeinsche Rijk en stelden zich onder de
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bestaande machten, naar het woord van Paulus, als van God gegeven.
Dit maakte hen trouw in de vervulling van hun burgerplichten. Hiertoe behoorde echter niet de dienstplicht, want de soldaten van het
Romeinsche leger waren vrijwilligers. Waarschijnlijk telden de Romeinsche legioenen in den beginnen dan ook weinig Christenen onder de
soldaten.
De eerste aanhangers van de leer van Christus waren in zekeren
zin "weltfremd". Hun eschatologische verwachtingen richtten zich op
de naaste toekomst, hun idealen waren van geestelijken aard. Zij bekommerden zich weinig om de dingen dezer wereld. Hun eenige begeerte dienaangaande was een rustig en godzalig leven te mogen leiden
en daarom waardeerden zij den vrede als een kostelijke gave Gods.
Hierin kwam verandering toen het Christendom dieper wortel schoot
in Romeinschen bodem. De Christenen beginnen zich dan meer verbonden te gevoelen met het Romeinsche Imperium; de kerkvaders
zooals CLEMENS van Rome (-+- 95) zijn vaak rasechte Romeinen.
Men begint met meer achting te schrijven over den militairen dienst;
hadden de Christenen zich in den beginne hiervan onthouden, met
uitzondering van hen, die op het oogenblik van hun bekeering reeds
soldaat waren, thans beginnen de Romeinsche legioenen langzamerhand tal van Christenen in hun rijen te tellen. Dat dit tot conflicten
moest leiden was onvermijdelijk. Hardnekkig weigeren de Christensoldaten iets te doen, dat gelijkt op afgoden dienst. Wil men hen hiertoe
dwingen dan aanvaarden zij liever het martelaarschap. Voor velen was
de eedsaflegging aan den keizer onvereenigbaar met hun Christendom.
Later toen de vrees voor afval minder groot was, schijnt men in dit
opzicht wat soepeler geweest te zijn. Toch zijn er onder de soldaten
een groot aantal martelaars gevallen, waarvan ons verschillende namen
zijn overgeleverd. Met de bekeering van CONSTANTIJN (312~337)
werden eerst de practische moeilijkheden voor de Christenen, die in
het Romeinsche leger dienden, vrijwel geheel opgeheven 9).
Intusschen kwam theoretisch de vraag op of het een Christen eigenlijk wel betaamde aan eenigen oorlog deel te nemen. In het Heilig
Evangelie waren tal van uitspraken te vinden, die er schijnbaar op
wezen, dat onthouding in dezen de eenig mogelijke gedragslijn was.
TERTULLIANUS (160-240), overgegaan tot de secte der Montanisten,
veroordeelt in zijn "De Idololätria" elke geweldsdaad. Christus heeft,
toen Hij Petrus ontwapende, alle soldaten ontwapend, zoo leerde hij.
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ORIGENES (185-254) geeft toe, dat een oorlog rechtvaardig kan zijn,
doch ook dan mag de Christen er niet aan deelnemen; zijn eenige
taak is dan bidden voor hen, die voor een rechtvaardige zaak strijden.
Ook LACTANTIUS (t 330) verzet zich tegen het dragen van wapenen
door den Christen; iemand dooden is altijd misdadig, zoo meent hij 10).
Daartegenover heeft de Christelijke Kerk als zoodanig steeds een
ander standpunt ingenomen, zich beroepende op de bekende woorden
van Paulus in Rom. 13, dat de Overheid het zwaard niet tevergeefs
draagt, ter bestraffing dergenen, die kwaad doen en hieruit afleidend,
clat zij ook het kwaad dient te straffen, indien dit door niet-onderdanen
geschiedt. Anderzijds steunde de Kerk op het ontbreken van eenig
positief verbod van Christus en de Apostelen om de wapenen te dragen,
terwijl het woord tot Petrus gesproken in den Hof van Gethsémané
werd uitgelegd als een vermaning van den Heer om nooit de wapenen
eigenmachtig d. w. z. zonder voorafgaand gebod van de Overheid op te
nemen en als een aanwijzing, dat in een geestelijken strijd voor het
gebruik der wapenen geen plaats was. Tevens werd er op gewezen,
dat bij allerlei gelegenheden, waar zulks van pas geweest zou zijn,
zooals bij den Romeinschen hoofdman over wiens groot geloof Jezus
zich verwondert en de bekeering van den hoofdman Cornelius nergens
den eiséh gesteld wordt, dat zij den krijgsdienst moeten verlaten.
Het is niet te verwonderen, dat na de bekeering van CONSTANTI]N
voor het eerst een positieve houding der Kerk ten opzichte van de vraag
of oorlogvoeren geoorloofd is, tot uiting komt. De Kerk begint openlijk
den moed der soldaten in de verdediging van het Rijk tegen de
barbaren te prij zen en op het concilie van d' Arles in 314 wordt desertie
strafbaar gesteld met excommunicatie. Het gezaghebbend woord van
AMBROSIUS (335-397), bisschop van Milaan doet eIken twijfel omtrent
de geoorloofdheid van oorlogvoeren wijken. De wijze bisschop, in hart
en nieren Romein, was diep doordrongen van de wijsbegeerte der
Ouden. "Sa morale est un stoïcisme christianisé", zegt BATTIFOL 11 ).
AMBROSIUS stelt op het voetspoor van CICERO duidelijk in het licht, dat
een oorlog slechts geoorloofd is, als hij een rechtvaardige oorzaak heeft.
Dit is het geval bij de verdediging van het vaderland tegen de barbaren. Toch trekt hij de lijn ook verder door: men moet niet alleen
zelf het onrecht tegengaan, maar ook anderen bijstaan als hun onrecht
geschiedt. Beroemd is zijn uitspraak, dat wie, zOO hij kan, het onrecht
tegen zijn naaste niet belet, even schuldig is aan dit onrecht, als wie het
4. St. 3-m. XII
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begaat. BEAUFORT merkt hierbij op, dat hierin de formeele e~kenning
van het recht en den plicht van interventie ligt pgesloten 12).
Eerst met AUGUSTINUS (354-430) kan men evenwel spreken van
een Christelijke leer inzake het recht van oorlog, al worden ook door
hem nog slechts enkele fundamenteele gedachten ontwikkeld. MONCEAU
heeft opgemerkt, dat men in de leer van AUGUSTINUS over den oorlog
twee elementen duidelijk moet onderscheiden en wel "une philosophie
de la guerre et un code de Ia guerre" 13), een onderscheiding, die we bij
latere schrijvers ook telkens weer kunnen toepassen. Wat het eerste
betreft, zoo moet AUGOSTINUS ongetwijfeld tot de overtuigde pacifisten
worden gerekend, in dien zin, dat hij niet alleen den oorlog als zoodanig verafschuwt, maar ook den vrede als doel van den oorlog stelt.
De oude controverse in de Christelijke Kerk over het al of niet geoorloofd zijn van den oorlog, reeds door zijn leermeester AMBROSIUS
terzijde gesteld, wordt door AUGUSTINUS definitief opgeheven. In het
strijdschrift "Contra Faustum", dat in 398 verscheen, weerlegt de eer- .
waarde kerkvader de leer der Manicheërs, die de echtheid en betrouwbaarheid van het Oude Testament in twijfel trokken. Hier reeds houdt
AUGUSTINUS staande, dat een oorlog rechtvaardig kan zijn, namelijk,
. als hij op Gods bevel wordt gevoerd, zooals de oorlogen der Israëlieten
ter verovering van het beloofde land. Ook het Nieuwe Testament bevat volgens hem geen volstreke veroordeeling van den oorlog. In een
brief aan zijn vriend MARCELLINUS in 412 zet AUGUSTINUS uiteen, dat de
voorschriften van het Evangelie ten doel hebben de zedelijke verheffing
van het individu, dat evenwel het Christendom het gebruik van geweld
in dienst van het goede niet verbiedt, doch alleen het misbruik daar- .
'Van afkeurt. In zijn "De Civitate Dei" laat AUGUSTINUS zich tenslotte
zeer streng over het oorlogvoeren uit, dat hij een werk des duivels
noemt, doch ontwikkelt hij tevens zijn theorieën over de legitimiteit
van den militairen dienst en over den rechtvaardigen oorlog.
Een oorlog kan volgens AUGUSTINUS inderdaad rechtvaardig zijn,
ook wanneer hij niet op uitdrukkelijk bevel van God gevoerd wordt.
Natuurlijk is in de eerste plaats een verdedigingsoorlog tegen een onrechtmatigen aanval rechtvaardig. AUGUSTINUS acht dit zoo vanzelfsprekend, dat hij daaraan weinig aandacht besteedt. Doch, volgens
hem, kan ook een aanvalsoorlog rechtvaardig zijn, mits deze door de
Overheid wordt ondernomen. Dit laatste is voor AUGUSTINUS een conditio sine qua non. Wanneer is nu zulk een door de Overheid onder-
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nomen oorlog rechtvaardig? Het criterium bestaat, volgens AUGusTINUS, hierin, dat een rechtvaardige oorzaak de oorlog noodzakelijk
maakt. De bestraffing van onrecht is zulk een rechtvaardige oorzaak.
Met een voorbeeld, toegevoegd aan zijn beroemde definitie, maakt
AUGUSTINUS zijn bedoeling duidelijk. Als bestraffing van onrecht komt
in de eerste plaats in aanmerking het geval, dat een volk of een staat
nalaat ernstige misdaden van zijn onderdanen te straffen. In de tweede
plaats geldt het hier oorlogen, die noodzakelijk zijn om herstel van
onrechtmatig ondervonden schade te verkrijgen en voorts om opstandigen en andere schuldigen te straffen. MONCEAU vat aldus AUGusTINUS' rechtstheorie samen: oorlog is in principe legitiem, maar afgescheiden van goddelijke bevelen, waarover niet valt te discussiëeren, is
hij slechts geoorloofd als hij noodzakelijk is en hij is slechts noodzakelijk, indien hij rechtvaardig is 14).
Ook het oorlogsrecht als zoodanig is bij AUGUSTINUS onderworpen
aan een strenge moraal. De Christen, die den oorlog slechts als een
noodzakelijk kwaad kan aanvaarden, moet ook in het midden van den
strijd niet vergeten, dat het doel van den oorlog de vrede is. Als soldaat moet hij zijn militairen plicht vervullen, doch zich bewust blijven
van zijn plichten tegenover God en den naaste. Hij moet altijd bereid
zijn de wapens neer te leggen en te onderhandelen. Het eenmaal gegeven woord moet ook tegenover den vijand worden stand gedaan.
De oorlogsverrichtingen moeten met een wijze gematigdheid worden
uitgevoerd. Men moet bijv. een overwonnen vijand zooveel mogelijk
sparen.
AUGUSTINUS heeft hiermee aan het oude "iustum bellum" der
Romeinen nieuwen inhoud gegeven. Want wel werden ook door de
groote denkers der Oudheid als PLATO, CICERO 15) en SENECA de
onrechtvaardige oorlogen veroordeeld, maar de waarde hiervan werd
grootendeels teniet gedaan doordat zij het belang van den Staat in
elk geval voorop stellen. Wat nuttig is voor den Staat is in hun oogen
reeds daarom rechtvaardig. Ook thans vindt de heidensche leer, dat
het eigen welzijn voor den Staat als hoogste wet geldt, in tegenstelling
met de Christelijke opvatting, krachtigen aanhang in landen als Italië
Duitschland en Japan. De totale Staat erkent geen rechtsnorm boven
zich, zijn aanhangers grijpen weer terug naar het ideaal van MACHIAVELL!, die den vorst (den Staat) bij de bevordering van het staatsbelang
aan geen recht en moraal gebonden achtte. De machtsleer van HEGEL,
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die tot de loochening van het volkenrecht moet leiden, is weer in eere.
Daar macht gelijk is aan recht wordt de wereldgeschiedenis tot wereldgericht verheven 16).
Anders oordeelde sinds vroege tijden de Christelijke Kerk. De theorie
door de Christenen der vierde eeuw ontwikkeld en door AUGUTINUS'
wijsgeerig talent zoodanig geformuleerd, dat zij heel de Middeleeuwen
door de geesten heeft beheerscht, legt het criterium voor de rechtvaardigheid van den oorlog in het aan Gods wet gebonden geweten
van den mensch. Zij veroordeelt veroveringsoorlogen en oorlogen
zuiver en alleen uit staatsbelang ondernomen. Met deze opvatting werd
ongetwijfeld een belangrijke schrede vooruitgedaan in de ontwikkeling
van het volkenrecht.
c.

De leer der Kerk in de Middeleeuwen.

Na het tijdperk der Kerkvaders raken in de vroege Middeleeuwen
de vragen van oorlog en vrede op den achtergrond. De oorzaken hiervan
na te gaan ligt buiten ons bestek. Een uitzondering maakt ISIDORUS
VAN SEVILLA (571-636), die, naar BEAUFORT meent, "bien qu'il
appartienne chronologiquement au haut moyen àge, se rattache encore,
par ses tendances, a l'époque des Pères de l'Eglise" 17). Deze bisschop,
die door zijn tijdgenooten reeds grootelijks werd geëerd, heeft zijn
uitgebreide kennis voor het nageslacht bewaard in zijn werk "Etymologiarum Libri XX", waarin hij ook de kwestie van een rechtvaardigen
en onrechtvaardigen oorlog behandelt. Zijn definitie van den rechtvaardigen krijg is belangrijk, omdat zij naast die van AUGUSTINUS
grooten invloed op de officieele kerkleer heeft uitgeoefend. Het eerste
vereischte voor een rechtvaardigen oorlog is, volgen ISIDORUS, dat er
een openlijke oorlogsverklaring heeft plaats gehad. Dit is een punt,
dat sedert den tijd der Romeinen niet weer is vernomen en voor de
Middeleeuwsche theorie nieuw is. Verder kan een rechtvaardige oorlog
alleen worden gevoerd ter verdediging tegen een aanvaIIenden vijand
en als aanvalsoorlog om rechtmatig verloren goederen terug te nemen
of om een onrecht te herstellen. Onrechtvaardig is een oorlog, die uit
hartstocht (de furore), zonder een geldige reden (non de legitima
ratione) wordt ondernomen. Ook ISIDORUS roept hiervoor de autoriteit van CICERO in 18).
Met de bekeering der Bulgaren rijzen nieuwe vragen. De nieuwe
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bekeerlingen wenden zich tot Paus NICOLAAS I (t 867) met de vraag
of het geoorloofd is tijdens de vasten oorlog te voeren. In zijn beroemden brief, "Responsa ad consulta Bulgarorum" van het jaar 866,
antwoordt de Paus, dat men nooit oorlog mag voeren zonder absolute
noodzakelijkheid. Is die noodzakelijkheid er evenwel eenmaal, dan mag
men zeer zeker ook tijdens de vasten zichzelf, zijn vaderland en de
voorvaderlijke rechten verdedigen. Dit niet te doen zou zijn God
verzoeken. Overigens zijn oorlogen werken des duivels, gezocht door
hen, die hun rijk willen 'Vergrooten, of uit toorn, uit afgunst en soortgelijke ondeugden.
Vermelding verdient voorts nog YVES DE CHARTRES (-+- 10401116) die in zijn geschriften een groote plaats inruimt aan de ideeën
van AUGUSTINUS, doch diens definitie van een rechtvaardigen oorlog
niet opneemt. In plaats daarvan vermeldt hij die van ISIDORUS, terwijl
hij overigens weinig origineels toevoegt aan wat hij van zijn voorgangers ontleent. Het werk van YVES DE CHARTRES is vooral van groot
belang als verzamelwerk en als historische verbindingslijn 19). Meer
nog geldt dit van het werk van den beroemden monnik GRATIANUS,
professor te Bologna, wiens verzameling van pauselijke decreten, uitspraken van concilies en kerkvaders, bekend onder den naam van
"Decreturn Gratiani" (-+- 1150), orde schiep in den chaos der overgeleverde kerkelijke wijsheid van eeuwen her. Ofschoon nooit verheven
tot den rang van authentique wetboek, is zijn verzameling toch van
onberekenbare waarde geweest voor de studie van he~ kanonieke
recht.
GRATIANUS laat niet na zijn aandacht te wijden aan de zaken van
oorlog en vrede. Hij sluit zich vooral aan bij AUGUSTINUS. Weer komt
de vraag naar voren of oorlog voeren zonde is, waarop hij antwoordt,
dat dit niet het geval is en dat de voorschriften van het Evangelie over
het dulden van onrecht gelden voor de innerlijke gezindheid des harten
en niet voor de uiterlijke lichamelijke handelingen. Op de vraag wanneer een oorlog rechtvaardig genoemd mag worden, verwijst GRATIANUS naar de bekende definities (lichtelijk gewijzigd) van AUGUSTINUS en ISIDORUS. Zoo komt hij in hoofdzaak tot de conclusie, dat
een rechtvaardige ooorlog ondernomen wordt om den vijand te verdrijven
of om onrechtmatige handelingen te straffen. Hierbij is het onverschillig
of het onrecht aan het eigen volk of aan een vreemd volk is begaan,
zood at ook GRATIANUS de interventie als vanzelfsprekend aanvaardt.
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HENRI DE SUSE (HOSTIENSIS
1241), die ongeveer een eeuw later
eveneens professor te Bologna was. (later te Parijs en sedert 1261
kardinaal-aartsbisschop van Ostie), is bezield door het ideaal der
Middeleeuwen van de eenheid van het Christendom, als voortzetting
van het Imperium Romanurn, onder het gezamenlijk oppergezag van
Paus en Keizer. De herleving van de studie van het Romeinsche Recht,
begonnen in de twaalfde eeuw door de school van Bologna had deze
gedachte versterkt. In verband hiermee spreekt HOSTIENSIS van een
oorlog naar buiten tegen de ongeloovigen en noemt dezen "bellum
Romanurn" , den ouden oorlog der Romeinen tegen hun vijanden.
Oorlogen gevoerd binnen den boezem van de Christenheid zijn geen
oorlogen, dragen meer het karakter van burgeroorlogen of van bestraffingsoorlogen door het hoogste gezag tegen hun opstandige onderdanen (vazallen enz.). Zulk een oorlog "bellum judiciaIe" is rechtvaardig; onrechtvaardig is het zich daartegen te verzetten. Natuurlijk
is een verdedigingsoorlog ook geoorloofd en verder in enkele speciale
gevallen een aanvalsoorlog. Na den wederopbloei van het Romeinsche
Recht neemt de vraag wie een rechtvaardigen oorlog kan voeren een
veel grooter plaats in dan de al of niet rechtvaardigheid van de oorzaken van den oorlog. Bij HOSTIENSIS komt dit reeds duidelijk uit.
Eigenlijk kan volgens de Italiaansche juristen van de dertiende en de
veertiende eeuw alleen de Keizer een rechtvaardigen oorlog voeren 21).
De Keizer toch was geroepen om in het Heilige Roomsche Rijk den
vrede te bewaren en de orde te handhaven. Hij kon dit doen met geweld,
maar ook langs den weg van vriendschappelijke tusschenkomst en
arbitrage. Wat dit laatste betreft zoo werd vaker nog de bemiddeling
van den Paus als vredestichter ingeroepen 22). Trouwens ook de Paus
had het recht oorlog te voeren. Een afhankelijk vorst (en dat waren
theoretisch alle Christelijke vorsten) kon slechts een oorlog ondernemen
op gezag van den Keizer. Deed hij dit op zijn eigen initiatief en op eigen
verantwoordelijkheid, dan was het reeds daarom een onrechtvaardige
oorlog.
Zoo was eenerzijds de theorie; anderzijds vond de practijk, waarin
landen als Frankrijk en de Italiaansche stad-staatjes zich onafhankelijk
van Paus en Keizer gedroegen, al spoedig eveneens theoretische verdedigers. Het adagium: "Ie roi de France est empereur en son royaume",
geeft daaraan uiting. Doch nog in de vijftiende eeuw meenen vele
moralisten en ltaIiaansche canonisten, dat het recht om een oorlog
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te ondernemen, de iure alleen aan den Keizer, echter de facto aan
alle vorsten toekomt.
Dit wat het "ius ad bellum" betreft. Aangaande het "ius in bello"
trachtte de Kerk intusschen op verlerlei manieren den oorlogsgruwel
te beteugelen. Voorzeker geen overbodige maatregel in die oorlogszuchtige tijden, toen de feudale anarchie, bij het ontbreken van een
sterke centrale macht, vrij spel had en de oorlogen en oorlogjes dientengevolge niet van de lucht waren. Op de kerkconcilies werden besluiten genomen ter bescherming van geestelijken, monniken en
vrouwen, in tijd van oorlog, later uitgebreid tot groote groepen van
andere personen, zooals landbouwers, kooplieden, vreemdelingen. In
1027 werd de Treuga Dei, van Zaterdagavond tot Maandagmorgen
ingesteld, reeds veertien jaar later uitgebreid van Woensdagavond tot
Maandagochtend, zoodat op straffe van excommunicatie slechts drie
dagen per week oorlog gevoerd mocht worden. Van concilie tot concilie
werden de periodes van den Godsvrede zoozeer uitgebreid, dat om en
op de Christelijke feestdagen tezamen vijftien weken per jaar de
wapenen moesten rusten.
Ook poogde de Kerk meer menschelijke begrippen ingang te doen
vinden door aan de Ridderschap een religieus karakter te verleenen,
door de tournooien te verbieden en door de instelling in 1221 van de
Derde Orde, waarvan de leden geen wapens mochten dragen, behalve
in zeer enkele speciale gevallen 23).
Op het hoogtepunt der scholastiek krijgt ook het oorlogsrecht een
hernieuwden, theorethischen grondslag, gelegd door niemand minder
dan den "doctor angelicus":aan wiens machtig woord de eeuwen door
vrijwel evenveel gezag is toegekend als aan de uitspraken der kerkvaders. THOMAS VAN AQUINO (1226-1274) behoorde tot een adellijk
Siciliaansch geslacht; twee zijner broers vervulden belangrijke posten
in het leger van Keizer FREDERIK 11 (1215-1250). Zijn al te kort
leven viel bijna geheel samen met de lange regeeringsperiode van
l.ODEWI]K IX (1226--1270). Deze omstandigheden verklaren voor een
deel zijn theorieën. THOMAS hield verschillende malen verblijf te Parijs,
waar hij in 't geheel dertien jaar van zijn leven doorbracht. Het
krachtig, onafhankelijk bewind van LODEWI]K DEN HEILIGE moet hem
niet minder dan diens vroom leven voor OOgen hebben gestaan, toen
hij zijn beschouwingen over het recht van oorlog en vrede neerschreef.
QUAESTIO XI van zijn beroemde Secu"nda Secundae, de tweede sectie
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van het tweede deel van zijn "Summa theol.ogica", draagt tot titel
"De bello". Dit gedeelte schreef hij tijdens zijn derde en laatste verblijf te Parijs (1269-'72).
De groote scholasticus begint met de onvermijdelijke vraag van den
moralist: "Is oorlogvoeren altijd zonde?" 24) Vier argumenten worden
aangevoerd om te bewijzen, dat oorlog altijd zonde is. Zij worden
weerlegd met een beroep op AUGUSTINUS en de letterlijke aanhaling
van diens betoog, dat, indien oorlogvoeren altijd zonde was, de Heilige
Schrift zeker een direct verbod daarvan zou bevatten.
Een oorlog kan dus rechtvaardig zijn. THOMAS gaat er nu onmiddellijk toe over de criteria op te stellen, waaraan volgens hem een rechtvaardige oorlog moet voldoen. Drie dingen zijn daarvoor noodig:
10. het gezag van de Overheid (auctoritas principis) op wier bevel de
oorlog wordt ondernomen. 20. een rechtvaardige oorzaak (causa justa)
d. w. z. dat degenen tegen wie men strijdt, moeten verdienen te worden
aangevallen ter oorzake van hun schuld (culpa), 30. de zuivere bedoeling (recta intentio) van de oorlogvoerenden d. w. z. het goede bevorderen en het kwade weren.
Bij de uitwerking dezer voorwaarden voor een rechtvaardigen krijg
verwijst THOMAS voortdurend naar AUGUSTINUS. Zijn leer is trouwens
geheel op die van den kerkvader opgebouwd en daarvan een nadere
preciseering. Hierbij dient opgemerkt, dat THOMAS VAN AQUINO zich
uitsluitend met den aanvalsoorlog bezig houdt, de verdedigingsoorlog
acht ook hij vanzelfsprekend gerechtvaardigd.
Volgens de eerste voorwaarde, die TH~MAS stelt aan een rechtvaar<iigen oorlog, is het aan private personen altijd verboden .oorlog te
voeren. Hiermede neemt hij stelling tegenover den inwendigen burgeroorlog, al begon het "bellum privatum" in Frankrijk op het eind der
dertiende eeuw reeds tot de uitzonderingen te behooren. Drie argumenten
voert THOMAS AQUINAS aan .om zijn bewering te staven. Zij zijn ook
thans nog van belang. 1°. Een privaat persoon kan zijn recht vorderen
door een beroep op het oordeel van wie boven hem staat. - Hierin
schuilt een belangrijke factor tot beperking van het recht tot· den
oorlog. Immers indien het beroep op een hoogere instantie mogelijk is,
dient dit, volgens THOMAS, altijd vóór te gaan boven het zich verschaffen van eigen recht door wapengeweld. - 20. Een privaat persoon
heeft niet het recht een menigte om zich heen te verzamelen, wat in
tijd van oorlog noodzakelijk is; - Ook dit punt is in onzen tijd van
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machtsusurpatie buiten de Overheid om niet van belang ontbloot. 30. Het komt den vorst toe te waken voor de veiligheid van zijn onderdanen; hij moet, de boozen straffen, hen verdedigen met het materieele zwaard tegen binnenlandsche rustverstoorders; eveneens is het
zijn taak met het zwaard van den oorlog den staat te beschermen
tegen buitenlandsche vijanden.
De tweede rechtvaardigingsgrond van den oorlog is de "causa justa".
Zij, die worden aangevallen moeten dit verdienen door hun schuldigzijn. Er moet een recht zijn geschonden en aan de schending van dit
recht moet de tegenpartij schuldig staan. Onrecht is ontoelaatbaar,
ook tusschen de volken moet het recht zegevieren, desnoods met geweId. Elke veroveringsoorlog, elke oorlog om machtsuitbreiding, om
militaire eer, uit persoonlijke wraakzucht is hiermee veroordeeld.
Ten slotte moet er zijn een "recta intentio", een zuivere bedoeling.
Aan deze voorwaarde, waaraan de moralist veel waarde moge hechten,
zal in de hitte van den strijd wel zelden worden voldaan. THOMAS
beroept zich hier op AUGUSTINUS, die gezegd heeft: "Bij de werkelijke
dienaren Gods zijn de oorlogen zelf vreedzaam, daar zij niet worden
ondernomen uit ijdelheid, noch uit wreedheid, maar uit liefde voor den
vrede met het doel de boozen te straffen en den goeden te hulp te
komen." Daarom kan het, volgens THOMAS VAN AQUINO, gebeuren, dat,
hoewel een oorlog door een wettige Overheid is verklaard en om een
rechtvaardige oorzaak is ondernomen, hij niettemin onrechtvaardig
wordt door de slechte bedoeling van den gene, die hem voert. Ook
temidden van het woeden van den strijd moet men zijn ziel zuiver
bewaren van de zonde en het objectieve doel van den oorlog voor
oogen houden. THOMAS haalt hier weer de woorden van AUGUSTINUS
aan: "Wat men terecht in den oorlog afkeurt, is de begeerte zooveel
mogelijk te schaden, de wreedheid van de wraak, een oorlogzuchtige
en onverzoenlijke geest, de woede van de represailles, de hartstocht
van de overheersching en andere gevoelens."
Nog enkele met den oorlog verwante vragen worden door THOMAS
VAN AQUINO in het hoofdstuk "De bello" behandeld. In de eerste plaats
de vraag of het aan geestelijken en bisschoppen geoorloofd is oorlog te
voeren, een vraag, die hij - het moge vreemd schijnen - in het algemeen bevestigend beantwoord.
Vervolgens komen de krijgslisten aan de beurt. Mag men zich daarvan bedienen? THOMAS VAN AQUINO verbiedt het gebruik maken van
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. krijgslisten niet voorzoover men voor den vijand zijn plannen verbergt;
positief misleiden is echter altijd ongeoorloofd en men moet ook
tegenover den vijand steeds het gegeven woord houden. Eindelijk
beantwoordt THOMAS de vraag, of het geoorloofd is op feestdagen
oorlog te voeren, bevestigend in dien zin, dat, wanneer dit voor het
heil van den Staat noodzakelijk is, men inderdaad ook op kerkelijke
feestdagen een rechtvaardigen krijg mag voeren 25).
Wij hebben eenigszins uitvoerig bij de beschouwingen over den
oorlog van THOMAS VAN AQUINO stil gestaan, omdat deze eeuwenlang
richtinggevend zijn geweest voor hen, die zich met deze dingen bezig
hielden. Nieuwe gezichtspunten werden door den eminenten scholasticus nauwelijks geopend, doch zijn scherpe formuleering werkte tot
verheldering der begrippen. Terecht stelde RYAN naast het recht tot
den oorlog de positieve vredesopvatting van THOMAS VAN AQUINO in
het licht, al treden bij zijn grooten voorganger AUGUSTINUS, de
pacifistische beschouwingen sterker op den voorgrond 26). Bij beiden
vormt het handhaven van het recht naast het bewaren van den vrede
den positieven grondslag van hun leer. De Scholastiek bereikte in
THOMAS VAN AQUINO haar hoogtepunt en de Augustinisch-Thomistische
leer van het recht van oorlog en vrede bleef eeuwenlang voor theologen
en. canonisten, maar ook voor andere schrijvers het uitgangspunt voor
hun beschouwingen.

d.

Oorlogsbeschouwingen .in de latere Middeleeuwlen.

Het ligt buiten ons bestek na te gaan hoe de leer der Kerk zich in
de navolgende eeuwen verder ontwikkelde. Toch zijn er enkele schrijvers, die de aandacht verdienen, omdat zich bij hen een fundamenteele
afwijking van de Augustinisch-Thomistische leer openbaart, die, zij
het op andere gronden, ook heden ten dage nog maar al te zeer is
verbreid, terwijl anderen de traditioneele opvatting voortzetten en uitwerken. PIERRE DUBOIS.(+ 1250-1321), een leerling van THOMAS
VAN AQUINO, mag hiertoe nog niet gerekend worden. Zijn in 1306
uitgegeven geschrift "De recuperatione terrae sanctae" is alleen merkwaardig, omdat daarin voor het eerst in de geschiedenis van een soort
Volkenbond sprake is. Zijn geprojecteerde statenorganisatie had evenwel tweeërlei doel: den vrede in Europa te verzekeren, opdat de vorsten
de handen vrij zouden hebben ter herovering van het Heilige Land en
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daarnaast uitbreiding van Frankrijk's macht onder PHILIPS DEN
SCHOONE (1285-1314) 27).
De veertiende eeuw is overigens niet rijk aan publicaties op het gebied van het recht van oorlog en vrede. Een tijdgenoot van den beroemden rechtsgeleerde, BALDUS, IOANNES DE LIGNANO, (t 1383) was
professor in het Romeinsche en Canonieke recht te Bologna en verwierf
zich als bemiddelaar tusschen den Paus en het opstandige Bologna
(1376) een groote reputatie. Hij liet vele geschriften na, waaronder een
"Tractatus de Bello", geschreven omstreeks 1360, later door hemzelf
tot één boek vereenigd met twee andere verhandelingen onder den titel
van" Tractatus de Bello, de RepresaIiis et de Duello". In één adem met
hem moet genoemd worden de Benedictijner monnik, HONORÉ BONET
(einde 14e eeuw), die omstreeks 1387 een merkwaardig boek schreef,
dat hij onder den ongewonen titel van "L' Arbre des bataiIles" uitgaf.
Hij schreef het in de landstaal, Fransch; op de titelpagina staat een
boom afgebeeld, die in zijn verschillende vertakkingen de verdeeldheid in Kerk en Staat moet voorstellen. BONET behandelt in het vierde
deel van zijn boek verschillende vragen betreffende oorlogsrecht.
HONORÉ BONET was een leerling van LIGNANO en sluit zich dan
ook nauw bij dezen aan. We treffen bij deze veertiende eeuwsche
schrijvers in menig opzicht een anderen toon aan, dan bij de vroegere
geleerden. De astrologie was in dien tijd een veel beoefende en hooggewaardeerde wetenschap. In verband met den loop der sterren meenen
zoowel LIGNANO als BONET, dat oorlog iets onvermijdelijks is, voortkomende uit de natuur der dingen. LIGNANO geeft zich veel moeite om
te bewijzen, dat de oorlog voortkomt uit het goddelijk recht en uit
het volkenrecht, dat de macht om een rechtvaardigen oorlog te verklaren ten goede strekt en daarom rechtstreeks van God komt. Op
een andere plaats zet hij uiteen, dat oorlogen voortkomen uit oorzaak
van haat en botsing van verlangens, en daar deze noodzakelijkerwijs
onstaan door de bewegingen van de hemellichamen, die altijd gedwongen actief zijn, zullen er noodzakelijk oorlogen zijn. Waarschijnlijk
voelt LIGNANO, dat hij zich hier op glad ijs bevindt, want hij voegt
er aan toe, dat als de theologen er anders over denken, hij zich in alles
wat op hun terrein ligt, aan hun beter oordeel onderwerpt 28)! Het
boek heeft overigens een sterk theologisch-philosophischen inslag en
mist juridische helderheid.
Dezelfde gedachte, dat de wereld zonder oorlog niet geregeerd kan
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worden, vinden wij bij HONORÉ BONET terug. Ook hij beantwoordt
te vraag "se c' est chose possible que naturelle ment Ie monde soit
en paix" ontkennend en grondt zijn oordeel eveneens op den loop
der sterren. Immers, "les corps terriens se gouvernent par les corps
celestiaulx, selon que dient les philosophes," aldus BONET 29).
De vragen, die door de kerkvaders en ook in later tijd, van zoo
groot gewicht werden geacht n.l. of oorlog toelaatbaar was en zoo
ja, wanneer een oorlog rechtvaardig genoemd mag worden, treden
hier geheel op den achtergrond om plaats te maken voor de bewering,
dat oorlogen niet alleen in bepaalde gevallen door God worden toegelaten, doch een onmisbaar deel uitmaken van Zijn wereldbestel.
Voor AUOUSTINUS en in navolging van hem ook voor THOMAS VAN
AQUINO, DANTE e.a. was de vrede de natuurlijke, de van God gewilde
toestand op aarde. Vandaar, dat zij er telkens den nadruk op legden,
dat het doel van den oorlog herstel van orde en vrede moet zijn.
LIONANO ziet daarentegen in de bestraffing van het kwaad, dat er
noodzakelijkerwijs moet zijn, een altijddurende oorzaak van den oorlog.
Tot dezelfde periode als LIONANO en BONET behoort CHRISTINE DE
PISAN (1364--1431), de eerste vrouw, die, voor zoover ons bekend,
haar pen in dienst gesteld heeft van de vragen van oorlog en vrede.
Zij onderging dezelfde invloeden als de beide vorige schrijvers. Haar
vader, THOMAS DE PISAN, was vermoedelijk terzelfder tijd als LIONANO
professor in de astrologie te Bologna. Zij was met banden van vriendschap verbonden aan HONORÉ BONET en evenals deze bepaalde gedeelten van zijn boek had overgenomen van zijn leermeester, zoo
schrijft CHRISTINE in haar boek "Livre des faits d' armes et de
chevalerie", dat in 1405 of 1407 verscheen, geheele passages over uit
"L' Arbre des Batailles". Maar zij heeft tenminste den goeden smaak
(voor dien tijd iets heel bijzonders!) dit op elegante wijze en met
bronvermelding te doen. Zij erkent, dat zij zich in deze moeilijke
materie graag door BONET liet onderwijzen en vertelt, dat hij haar
in den droom verscheen en haar o. m. zeide: "est bon que tu cueilles
sur l'arbre des batailles, qui est en mon jardin, aulcuns fruits et que
d' iceulx tu uses." "La simple femmelette" kan niet op veel origineele
denkbeelden in haar boek bogen, al geeft zij een zeer gelukkige omschrijving van een rechtvaardigen oorlog: "Et n'est autre chose guerre
et bataille qui est faicte à juste querelIe ne mais que la droite exécution
de justice pour rendre Ie droit là ou il appartient" 30).
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In den tijd, waarin CHRISTINE DE PISAN leefde, werd Frankrijk,
haar tweede vaderland, verscheurd door buiten- en binnenlandsche
oorlogen. Zij gaat hieronder zeer gebukt en komt er daarom krachtig
voor op, dat alleen een oorlog ondernomen door een koning of souverein vorst wettig kan zijn; een "bellum privatum" is volgens haar altijd
onwettig. De vorst moet echter met zorg de rechtvaardigheid van zijn
motieven onderzoeken, alvorens een oorlog te beginnen en de meening
daarover vragen van wijze en bevoegde mannen, niet alleen van zijn
eigen land, maar ook daarbuiten. Deze gedachte om een meer onbevooroordeeld advies te verlangen van personen, die niet bij de zaak
betrokken zijn, mag misschien toch als een origineel denkbeeld worden
aangemerkt. In elk geval blijkt er uit, dat .peze wijze vrouw reeds
behoefte gevoelde aan een onpartijdige instantie ter beoordeeling
van eenig geschil tusschen de staten. Vermelding verdient nog, dat
CHRISTINE DE PISAN, evenals HONORÉ BONET, het verleenen van kaperbrieven als onlogisch en onrechtvaardig veroordeelt. Als we bedenken,
dat HUGO DE GROOT twee eeuwen later er nog niet toe kon komen de
kaperbrieven onvoorwaardelijk in den ban te doen, krijgen we toch respect
voor het oordeel van deze bijzondere vrouwen haar vaderlijken vriend.
Van haar tijdgenooten, die zich met oorlogsrecht bezig hielden,
noemen we HENRICUS GORICHEMUS (t 1431), Nederlander van geboorte, doch professor te Parijs en Keulen en den canonist, MARTIN
GARAT DE LOOI (+ 1445) een Italiaan, die te Pavia en Sienna het
recht doceerde. De eerste wijdde een korte studie aan onze materie,
"Tractatus de justo bello". Hij was een groot bewonderaar en navolger
van THOMAS VAN AQUINO. Bij hem treedt de vraag naar de rechtvaardigingsgronden van den oorlog weer sterk op den voorgrond. MARTIN
DE LOOI schreef enkele korte opstellen over het recht van oorlog en
het gezantschapsrecht.
THOMAS DE VlO (1468--1534), meer bekend onder den naam van
kardinaal CAJETAN, is eveneens een trouw navolger van den doctor
angelicus. In zijn commentaar op de "Summa Theologica" en in zijn
"Summula", respectievelijk verschenen in 1517 en 1524, wijdt hij
eenige beschouwingen aan het oorlogsrecht. Hij onderscheidt tusschen
een verdedigings- en een aanvalsoorlog, welke laatste dan een daad
van "straffende gerechtigheid" moet zijn, een klank, die ons ook thans
niet vreemd is. Een oorlog kan gevoerd worden tusschen twee onafhankelijke vorsten van volkomen gelijken rang, maar. ten gevolge van
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het aangedane en volgehouden onrecht wordt de beleedigde vorst de
rechter van die hem benadeelt; het recht om een straf toe te passen vloeit
voort uit de noodzakelijkheid een misdaad niet ongestraft te laten 31).
Een ander schrijver uit het begin der zestiende eeuw is WILHELMUS
MATHIAE (t 1518). Hij is de schrijver van een "Libellusde bello
justo et licito", dat in 1514 te Antwerpen verscheen. Afkomstig uit
Zeeland, was hij later kapelaan bij de St Janskerk te 's Hertogenbosch.
Aan drie voorwaarden moet volgens hem de oorlog voldoen om wettig
te zijn en gevoerd te kunnen worden zonder God te mishagen: 1°. een
rechtvaardige oorzaak, 20. een wettige wijze, 30. een brandende noodzakelijkheid 32).

§ 2.
a.

De conceptie van' het moderne volkenrecht.

Een nieuw wereldbeeld in voorbereiding.

De Middeleeuwen waren aan het slot der vijftiende eeuw uitgeleefd.
Toen zij ten einde neigden werd door den Nieuwen Tijd haar erfenis
slechts onder beneficie van boedelbeschrijving aanvaard en bij het opmaken van de balans ruimde men radicaal tal van restanten uit een
vorige periode op zonder echter tot volledige liquidatie over te gaan.
De menschen waren naar REUCHLlN'S (1455~1522) woorden "moede
van het bestaande". Zij zochten naar nieuwe' wegen, zoowel in letterlijken als in figuurlijken zin. Geweldig waren de veranderingen, die zich
binnen een betrekkelijk kort tijdsbestek voltrokken. De breuk met het
verleden geschiedde bewust en opzettelijk en droeg een markant
karakter. Toch moet men zich den overgang ook weer niet al te plotseling voorstellen. Op elk terrein, waarop zich de nieuwe gedachte baanbrak, had een kortere of langere periode van voorbereiding den weg
geëffend. De kloof tusschen de Middeleeuwen en den Nieuwen Tijd
moge diep schijnen, op geen enkel tijdstip heeft de brug ontbroken,
die oud en nieuw verbond.
Ook deed de nieuwe geest niet overal tezelfder tijd zijn invloed
gelden. In de verschillende landen drong hij in verschillende tijdperken
door,. terwijl de onderscheiden cultuurgebieden ook in uiteenloopende
perioden van de nieuwe sfeer werden doortrokken.
Zooals nieuwe werelden zich vertoonden aan den gezichtseinder
der koene ontdekkingsreizigers, zoo doken de nieuwe problemen op
aan den geestelijken horizon der cutureele denkers, Godsdienstige en
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staatkundige vraagstukken werden in een nieuw licht bezien, daarover
verspreid door den onverbiddelijken gang der gebeurtenissen.
Op geestelijk gebied zijn Humanisme en Hervorming de twee polen,
waarbinnen het vernieuwingsproces zich voltrok. Het Humanisme was
evenals de Renaissance een élite-beweging, die de groote massa als
zoodanigonberoerd liet, maar die toch indirect haar uitwerking op de
algemeene geestesgesteldheid niet miste. Des te meer was dit het
geval nu de uitvinding van de boekdrukkunst, of juister de typographie,
de cultuur voor zooveel wijderen kring toegankelijk maakte. De Hervorming raakte de ziel van het volk en aan duizenden drong zich een
gewetensconflict op, dat in de groote geestesworsteling van den tijd
zijn massale uiting vond.
Het is hier niet de plaats aan de religieuse zijde van de metamorphose, die zich in het begin der zestiende eeuw aan de wereld voltrok
bijzondere aandacht te wijden. Evenmin treedt de economische revolutie, door de opkomst van het moderne kapitalisme gekenmerkt, hier
op den voorgrond. Veeleer zij onze aandacht geconcentreerd op het
staatkundig probleem, dat op zichzelf reeds veelzijdige aspecten te
over biedt en de toenmalige rechtsgeleerden tot een nieuwe oriëntatie
drong.
Het staatkundig ideaal der Middeleeuwen was sinds lang aan 't
verbleeken. De geheele Christenheid saamgevat is één Kerk en één .
Staat - daaraan geloofde men niet meer. Eeuwenlang was deze gedachte uitgangspunt en einddoel van de staatkundige theorieën geweest. Wat den Staat betreft, hield men het oude Romeinsche Rijk
met zijn sterke organisatie en centralisatie voor oogen. Met de kroning
van KAREL DEN GROOTE tot Keizer van het Heilige Roomsche Rijk was
het oude Imperium Romanum in nieuwen vorm herleefd. De historischlegitieme traditie van den antieken staat, gedurende drie eeuwen te
Constantinopel bewaard, werd thans te Rome voortgezet. Wel kwam
daar later de toevoeging bij, dat het nieuwe rijk "deutscher Nation"
was, maar dit deed geen afbreuk aan de gedachte der continuatie.
De nieuwe wereldstaat kon niet anders dan monarchaal zijn. Alle
Christelijke staten behoorden van rechtswege tot het Heilige Roomsche
Rijk. Strikt genomen was de Keizer de eenige heerscher, slechts hij kon
wetten geven, slechts hem kwam de plenitudo potestatis toe. De practijk
week ver van de theorie af. Alleen de krachtfiguren onder de keizers
oefenden eenige reëele macht uit, zooals KAREL DE GROOTE (768-
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814), OTTO I (936-973), HENDRIK 111 (1039-1056) FREDERIK I
( 1152-1190).
Overigens was de opperheerschappij van den Keizer vaak niet meer
dan een "epitheton ornans" van zijn keizerlijke waardigheid. Eén
recht kwam hem evenwel, ook in de tijden van het diepste verval,
onbetwistbaar toe. Hij alleen kon den koningstitel en de rechten daaraan verbonden verleenen. KAREL DE STOUTE (1467-1477) moest dit
tot zijn vernedering ervaren.
In tal van landen heeft de inlijving bij het Heilige Roomsche Rijk
nooit eenige wezenlijke beteekenis gehad. Frankrijk noch Engeland
bekommerden zich in het minst om het keizerlijk oppergezag, loochenden dit zelfs. Met name Frankrijk, waar het streven naar nationale
onafhankelijkheid, zoowel kerkelijk als staatkundig, zich het vroegst
openbaarde. Doch ook de republiek Venetië verklaarde steeds buiten
het imperium gestaan te hebben; Florence en Pisa maakten op dezelfde
onafhankelijkheid aanspraak. In Spanje had de Keizer sinds den tijd
der eerste Karolingische vorsten nooit eenige werkelijke macht. Toch
bleef een vaag besef der keizerlijke suprematie nog lang bewaard en
vond zij af en toe formeele erkenning ..
De gedachte van één wereldrijk kan evenwel niet losgemaakt worden van de idee van één wereldkerk. Kerk en Staat waren in de
Middeleeuwen niet twee afzonderlijke organisaties, doch veeleer twee
kanten van eenzelfde zaak. De Paus was het geestelijk, de Keizer het
wereldlijk hoofd. Het territoir van beider machtsuitoefening viel zoo
goed als geheel samen; de opvatting werd zelfs verdedigd, dat zij
elkaar volkomen dekten en wel door hen, die leerden, dat de ongeloovigen niet alleen aan het Rijk, maar tevens aan de Kerk waren
onderworpen. Zoowel Keizer als Paus waren in dezen gedachtengang
heer van de heele wereld (totius orbis dominus).
De eenheid van Kerk en Staat was in den Kerstnacht van het jaar
800 op indrukwekkende wijze tot uiting gekomen. Overigens is het
na KAREL DEN GROOTE en LEO 111 (795-816) slechts zelden tot
harmonische samenwerking tusschen de geestelijke en wereldlijke
macht gekomen. De strijd tusschen Paus en Keizer was dus een strijd
tusschen twee ambtsdragers van eenzelfde organisatie, niet een strijd
tusschen Kerk en Staat. Dit was naar Middeleeuwsche opvattingen
ondenkbaar, daar beide begrippen elkaar dekten. De kerkelijke en de
wereldlijke sfeer vloeiden ineen. Religie was niet iets, dat alleen de
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Kerk aanging, de Staat was daar niet minder bij betrokken. Om
burgerschapsrechten te hebben moest men gedoopt zijn, de excommunicatie beroofde iemand evenzeer van zijn burgerlijke als van zijn
kerkelijke rechten. De bestrijding der ketterij was niet minder staatstaak dan plicht der Kerk. Ketters waren gevaarlijke vijanden van het
Rijk, zooals FREDERIK I BARBAROSSA (1152-1190) op de kerkvergadering te Verona in 1184 plechtig verklaarde. Sommigen leerden
zelfs, dat geen ongeloovige rechtmatig heerschappij kon uitoefenen,
op grond waarvan men den oorlog tegen de Turken predikte. Het
canonieke recht strekte zijn straffende hand evenzeer uit tegen burgerlijke als tegen kerkelijke vergrijpen. De felle rechtsstrijd over de
vraag, of de macht van den Keizer direct van God kwam of dat hij
deze indirect door middel van den Paus ontving, kunnen wij hier
terzijde laten. Naast de conflicten van meer practischenaard tusschen
sactrdotium en imperium, heeft deze strijd, die in wezen ging om
de wereldlijke suprematie van den Paus, heel de Middeleeuwen door
de geesten beheerscht.
Bij den aanvang van den Nieuwen Tijd was deze geheele gedachten- wereld reeds zoo langen tijd gebleken in flagranten strijd te zijn met
de feiten, dat de fictie van één Kerk en één Staat als saamhoorig
geheel, alle bekoring had ingeboet. De idee zelf was trouwens door
de voortdurende conflicten tusschen Paus en Keizer volkomen ondermijnd. En zij die den drempel van de vijftiende naar de zestiende eeuw
overschreden, hadden met dit verouderd ideaal afgerekend, waaraan
tenslotte door de Reformatie ook practisch den nekslag werd toegebracht.
Het was trouwens met het nieuwe wereldbeeld voor oogen moeilijk
te handhaven. Allerwegen dook het ontwakend nationaliteitsgevoel op,
versterkt en aangevuurd door een streven naar centralisatie en autoritair
bestuur bij de dynastieke vorsten. Wel is waar bracht dit voorloopig
eer verdeeldheid dan saambinding teweeg tusschen de zich formeerende
moderne staten, doch de nieuwe samenleving had niettemin met dit
feit rekening te houden.
Het feudale stelsel had afgedaan, in plaats daarvan trad het gecentraliseerde staatsgezag. Frankrijk was reeds toen het typisch voorbeeld van den eenheidsstaat, die streefde naar afronding van zijn
nationaal grondgebied. LODEWI]K XI (1461-1483) had zijn zeer bepaalde ideeën daaromtrent. Het streven naar een krachtig, onafhankelijk centraal gezag scheen nog door den natuurlijken loop der geA. St. 3-m. XII
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beurtenissen te worden begunstigd. In het zoozeer aan .eigen zelfstandigheid gehechte Bretagne bleef in 1488 een jong meisje als
eenig erfgenaam achter. ANNE DE BRETAGNE los te maken van den
Habsburger MAXIMILIAAN, met wien zij verloofd was, en haar tot tweemaal toe te doen huwen met den Franschen koning, KAREL VIII (14831498) en LODEWIJK XII (1498-1515), lag als daad van staatsmanskunst voor de hand. Bourgondië werd nog gemakkelijker geannexeerd.
Ook daar bleef in 1477 als eenig erfgenaam eveneens een jong meisje
achter en al was het zeer betwistbaar of de Salische wet, waarbij vrouwen van de erfopvolging waren uitgesloten, ook voor Bourgondië gold,
de jeugdige MARIA zag zich haar hertogdom ontnomen, dat, naar het
heette, als een opengevallen leen aan de Fransche kroon kwam.
Spanje maakte eenzelfde ontwikkeling door. Ook daar ging het geluk der wapenen gepaard met verstandig overleg inzake den huwelijksband, die FERDINAND VAN ARRAGON (1497-1516) verbond met
ISABELLA VAN CASTILIË (1474---1504). In Engeland werd de centralisatie op dergelijke wijze voltrokken door HENDRIK VII (1485-1509),
wiens huwelijk met ELISABETH VAN VORK een einde maakte aan het
ingewikkelde probleem van den Rozenoorlog. Italië kon zich nog niet
ontworstelen aan de verdeeldheid zijner stad-staatjes en vorstendommen, een verdeeldheid, die het gemeen had met het Duitschland dier
dagen, waar de nationaliteitsgedachte zich voorshands beperkte tot de
rijken, die er deel van uitmaakte. Het oude Oostenrijk bleef als kern
van het vroegere Heilige Roomsche Rijk vereenzaamd achter om voortaan als oudste in den rij der moderne staten een meer bescheiden
rol te spelen. Nederland en de Skandinavische staten komen eerst later
tot zelfstandige nationale ontwikkeling.
Van de suprematie van het Heilige Roomsche Rijk is dus in het begin
van den Nieuwen Tijd geen spoor meer over. Maar daarmee viel ook
de saamhoorigheidsgedachte geheel weg en de nieuwe, pas geconsolideerde staten hadden behoefte aan nieuwe regelen VOOr hun onderlinge
verhoudingen. Er moest een nieuw inter-statelijk recht ontstaan, dat
de plaats had in te nemen van wat vroeger als een soort van primair
volkenrecht had dienst gedaan.
Wat de zaak nog gecompliceerder maakte, was de ontdekking van
de Nieuwe Wereld. Wel had COLUMBUS (1451-1506) de door hem
ontdekte landen zonder meer voor den Paus en den Koning van Spanje
in bezit genomen, maar zoo eenvoudig was de zaak toch niet. Ook de
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bul van Paus ALEXANDER VI (1492-1503) van 14 Mei 1493, die de
Nieuwe Wereld met één pennesteek verdeelde tusschen Spanje en
Portugal, althans de verschillende invloedssferen der beide landen aangaf, Iqste de kwestie niet op.
Daar was en bleef de vraag welke de verhouding was tusschen
Christelijke landen en die der pas ontdekte heidenen. Bestond er een
rechtsgemeenschaptusschen hen of was de Nieuwe Wereld zonder
meer aan de Oude onderworpen en wel in het bijzonder aan hen, die
er het eerst voet aan wal zetten? De vraag hing trouwens nauw samen
met de aloude kwestie of niet-Christenen wettig heerschappij konden
uitoefenen. De verhouding tot de Turken kreeg daarmee een nieuw
aanzien. Practisch was er van een gezamenlijk optrekken van de
Christen-vorsten tegen de ongeloovige Turken allang geen sprake meer.
Tevergeefs had PlUS 11 (1458-1464) nog in 1464 getracht de vorsten
te bezielen tot deelname aan een kruistocht tegen de Turken door
zichzelf aan het hoofd der onderneming te stellen; hij stierf te Ancona
nog voor de inscheping. SOLIMAN 11 (1520-1566) was voor de vorsten
van Europa niet meer de aartsvijand van een vereenigd Christendom.
Hij was een factor van beteekenis in de toenmalige politieke constellatie. Theologen en juristen mochten zich al bezig houden met de
vraag of en op welke gronden een oorlog tegen de Turken gerechtvaardigd was, de practische politici trachtten veeleer de macht van
de Halve Maan ten eigen bate uit te buiten. De allerchristelijkste koning
stond in zijn berucht verbond met SOLIMAN 11 niet alleen; anderen
overwogen daarvan minstens ook de mogelijkheid.
De gewijzigde verhoudingen vroegen dus om een op nieuwen leest
geschoeid volkenrecht. Tot dusver had men slechts met enkele rudimentaire begrippen gewerkt, waardevol op zichzelf, maar die zich langzamerhand in enkele grondlijnen hadden vastgelegd zonder nader te
worden uitgewerkt of toegepast. De voornaamste vraag - een belangrijke inderdaad! - die telkens opnieuw de aandacht vroeg, was,
of het mogelijk was een rechtvaardige oorlog te voeren en zoo ja,
in welke gevallen er van zulk een oorlog sprake kon zijn. Maar daarmee is nog geen volkenrecht opgebouwd.
Wel waren er ook in de Middeleeuwen reeds sporen van positief
vredesrecht. Zoo de instelling van het "Consulaat ter zee", dat reeds
in 1201 in het Noorden van Italië voorkwam en ten doel had den
internationalen zeehandel te beschermen. Daarnaast ontstonden, even-
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eens in Italië, de "handelsconsulaten" , die een soortgelijke taak hadden
en die eveneens in het bijzonder den buitenlandschen koopman ter zijde
hadden te staan. Het gemeenschappelijk gevaar van den zeeroof, riep
een speciale jurisdictie in het leven, gewoonlijk Admiraliteitenhof genoemd. In Engeland treft men dit instituut reeds in 1276 aan. Later
ontwikkelden zich hieruit de bekende Prijzenhoven. Ook werd tijdens
de Middeleeuwen reeds een druk gebruik van de arbitrage als middel
tot oplossing van geschillen. Tusschen 1177 en 1492 zijn waarschijnlijk enkele honderdtallen arbitrages aangegaan en daarbij vele tussehen voorname vorsten als de koningen van Engeland en Frankrijk.
De hulp van den Paus werd meermalen als arbiter ingeroepen, soms
ook die van den Keizer of van een derden vorst.
Ondanks deze verschijnselen kon aan een stelselmatig uitgewerkt
volkenrecht in de huidige beteekenis eerst worden gedacht, toen gebroken was met de Middeleeuwsche gedachte van één Kerk en één
Staat en de Christelijke wereld zich niet alleen in een aantal zelfstandige staten oploste, doch ten gevolge van de Reformatie ook de
éénheid der Kerk werd verbroken en het Middeleeuwsche ideaal daarmee voorgoed in rook opging. De nieuw-ontdekte werelden, hoewel
zich uiteraard v.an de theoretische zijde van het vraagstuk niet bewust, gaven toch practisch er den laatsten stoot toe om het probleem
van de tusschenstatelijke verhoudingen eens grondig onder oogen
te zien.

b.

Nieuwe richtlijnen voor de statengemeenschap.

Het kan geen verwondering wekken, dat het vraagstuk allereerst
in Spanje, destijds een centrum van beschaving en intellectueele ontwikkeling, aan de orde kwam. Toen de band tusschen de Oude en de
Nieuwe Wereld eenmaal gelegd was, openden zich voor de Spanjaarden perspectieven van schier onbegrensde mogelijkheden. Wie zijn
voordeel zocht in de nieuwe gebieden, bekommerde zich in den regel'
weinig om de rechtsvragen, die zich bij het contact· met de inheemsche
bevolking voordeden. De hebzucht der kolonisten leidde tot een reeks
onrechtvaardigheden en wreedheden tegenover de inboorlingen. Wie
zich niet goedschiks aan het nieuwe gezag onderwierp, werd vermoord of als slaaf naar het moederland gevoerd. Met allerlei drogredenen werd dit optreden goed gepraat. Men wilde aan de Indianen
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op deze wijze beschaving brengen en hen dwingen het Christendom
aan te nemen! SEPULVEDA, kapelaan van Karel V en opvoeder van den
jeugdigen PHILIPS, heeft zijn naam bezoedeld door als advocaat voor
de uitbuitings- en verdelgingspolitiek der conquistadores op te treden.
Met groote bewondering en eerbied moet men evenwel noemen den
naam van den Dominicaan, BARTOLOMEUS DE LAS CASAS, den onvermoeiden kampioen voor de rechten van de Indianen, die veertien maal
de gevaarlijke tocht over de Oceaan ondernam om bij den Koning en
indirect ook bij den Paus te pleiten voor een rechtvaardige en menschwaardige behandeling der Indiaansche stammen. Het moet een grootsch
moment geweest zijn, toen in 1550 SEPULVEDA en DE LAS CASAS hun beroemd debat hielden voor een commissie van theologen en juristen te
Valladolid. De allesbeheerschende vraag was, of het geoorloofd was
de bewoners van de nieuwe wereld den oorlog aan te doen om hen aan
de Spaansche heerschappij te onderwerpen, voor 't geval, dat zij het
Christelijk geloof niet wilden aannemen, noch het koninklijk gezag
erkennen, na hiertoe te zijn gesommeerd. Volgens SOTO, die een verslag van het debat moest opstellen, triumfeerde de op rechtvaardigheid
en humaniteit gebaseerde opvatting van DE LAS CASAS. Het was helaas
slechts een theoretische overwinning. In de practijk werd door de
kolonisten de wreede behandeling der Indianen voortgezet 33).
De vraag naar den rechtsgrond van den oorlog tegen de bewoners
der Nieuwe Wereld bleef evenwel de gemoederen bezig houden. Spanje
was niet alleen door rijkdom en macht tot hoog aanzien gestegen, het
nam ook een eerste plaats in op het gebied der wetenschap. Het is
vooral de universiteit van Salamanca, die zich groote vermaardheid
verwierf. Niet het minst door haar iIIustre "prima professor", FRANCISCUS DE VITORIA (1480---1546), die daar van 1526 tot aan zijn
dood theologie onderwees. Deze geleerde Dominicaan nam van meet af
tegenover de pretentie van Paus en Keizer op de wereldheerschappij
een onafhankelijke positie in. Paus noch Keizer kunnen, volgens hem,
aanspraak maken op het wereldlijk gezag over de landen buiten het
Christendom. Geen van beiden zijn zij "dominus totius orbis" . Hij kent
overigens den Paus evenmin geestelijke macht toe over de barbaren en
diens tijdelijke of wereldlijke macht strekt zich, volgens hem, slechts
uit over de vorsten, die zijn macht erkennen en dan nog alleen voorzoover die macht weer op het geestelijke gericht is 34).
Met VITORIA begint het internationale recht zich meer af te teekenen
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als een recht, dat heel de wereldgemeenschap omvat. In plaats van de
Respublica Christiana treedt de Societas humana. Men spreekt tegenwoordig gaarne van de Spaansche school van internationaal recht,
en beschouwt VITO RIA als de stichter daarvan. Meer en meer wordt
deze theoloog geëerd als internationalist. Stellig geven zijn twee beroemde Relectiones "De Indis Noviter Inventis" en "De Jure Belli"
vele richtlijnen voor het moderne volkenrecht aan, doch van een ook
maar in beginsel uitgewerkt stelsel is bij hem nog geen sprake.
Geen enkel geschrift van VITORIA'S hand is gedrukt of in manuscript
tot ons gekomen. Wat wij van zijn geestesproducten bezitten, zijn
uitgegeven college-dictaten door zijn ijverige leerlingen met meer of
minder nauwkeurigheid opgeteekend. Zijn "Relectiones theologicae
XII" verschenen eerst na zijn dood in druk, voor 't eerst in 1557,
gevolgd door verschillende nieuwere edities, waarin voor een deel de
fouten der eerste uitgave werden verbeterd. Van deze Relectiones zijn
er twee speciaal voor het internationaal recht van belang: "De
Indis recenter (noviter) inventis relectio prior" en "De Indis, sive
de jure belli Hispanorum in barbaros, relectio posterior" . Beide
zijn gewijd aan een onderzoek naar de rechtvaardigheid van het
Spaansch gezag over de Nieuwe Wereld. VITO RIA hield deze voorlezingen in 1532 en hij was de eerste, die deze vragèn van internationaal
recht aan een zoo grondige theoretische beschouwing onderwierp.
Het is thans genoegzaam bekend, dat niet de Engelsche rechtsgeleerde ZOUCH (1590--1661), doch VITO RIA voor het eerst de moderne
beteekenis hechtte aan het begrip "ius gentium" door het te definieeren als een "ius inter gentes" . De eer, die ZOUCH eeuwenlang is
toegekend, als zou hij de eerste geweest zijn, die deze term gebezigd
heeft, komt hem ook daarom al niet toe, omdat zijn leermeester
ALBERICUS GENTILIS (1552-1609) de uitdrukking "ius inter gentes"
ook reeds op verschillende plaatsen in zijn werken gebruikt heeft 35).
De gedachte van een internationale rechtsgemeenschap ligt aan
VITORIA'S beschouwingen ten grondslag en hiermee verbreekt hij de
kluisters der Middeleeuwsche opvattingen, waarbij deze rechtsgemeenschap in den regel beperkt werd tot de Respublica Christiana.
Vanwege de actualiteit van vele der vragen, die VITO RIA behandelt,
lijkt het ons gewenscht zijn gedachten gang hier in het kort weer te
geven.
De eerste Relectio, "De Indis etc." valt uiteen in drie secties. In de
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eerste sectie bespreekt VITORIA o. m. de vraag, of de Indianen vóór
de komst der Spanjaarden privatim et publice de ware eigenaars waren
van het land, dat zij bewoonden en of er onder hen ware vorsten
en gebieders waren. Hij beantwoordt. deze vraag bevestigend. De
Inidanen waren in het vreedzaam bezit van hun goed, daarom moeten
zij, tenzij het tegendeel bewezen wordt, behandeld worden als eigenaars
en niet zonder oorzaak in hun bezittingen worden gestoord.
Het is een misvatting te meenen, dat menschen, die in doodzonde
leven geen dominium civile et verum dominium kunnen hebben. Ook
ketters verliezen het recht van eigendom niet, volgens VITORIA. Barbaren zijn door hun zonde van ongeloof of door eenige andere doodzonde niet uitgesloten van het eigendomsrecht. Voorzoover de Indianen
geen redelooze menschen zijn, kan hen het recht op hun goederen niet
worden ontzegd. Zij zijn echter in geen geval redeloos, want er is
een zekere methode in hun samenleving; hun staatszaken zijn ordelijk
geregeld en zij kennen het instituut van het huwelijk; zij hebben magistraten en opperheeren, wetten en werkplaatsen, en een systeem van
ruilhandel, wat alles wijst op het gebruik van de rede; zij hebben ook
een soort van godsdienst. Het is bovendien niet hun eigen schuld, dat
deze inboorlingen eeuwenlang buiten den staat der zaligheid hebben
verkeerd, doordat zij geboren zijn in de zonde en niet zijn gedoopt
en de middelen misten om datgene te zoeken, wat tot ons heil noodig
is. VITORIA schrijft daarom het feit, dat zij zoo onnoozel en stompzinnig schijnen, voor het grootste gedeelte toe aan een slechte en barbaarsche opvoeding, want zelfs onder de Spanjaarden zijn er vele
boeren die niet veel van levende bruten verschillen!
Het zou bovendien hard zijn, meent VITORIA, om aan deze Indianen,
die ons nooit eenig kwaad hebben gedaan het eigendomsrecht te betwisten, dat wij wel toekennen aan de Saracenen en Joden, die de voortdurende vijanden van het Christendom zijn. Zijn conclusie staat dus
vast n.l. dat de inboorlingen de ware eigenaars van hun land waren,
eer de Spanjaarden bij hen kwamen, beide van publiekrechtelijk zoowel
als van privaatrechtelijk standpunt.
In de tweede sectie van deze Relectio rekent VITORA af met de onrechtmatig aangevoerde gronden voor de overheersching van de Spanjaarden over de bewoners der Nieuwe Wereld. Hij wijst de Middeleeuwsche beschouwing over de wereldheerschappij van Paus en Keizer
als rechtvaardigingsgrond hiervoor met beslistheid af. Het feit; dat de
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inboorlingen de heerschappij van den Paus niet wilden erkennen is
geen rechtmatige grond VOor oorlog. Zelfs hun ongeloof is hiervoor
geen geldige reden; nog sterker, indien het geloof op eenvoudige
wijze tot hen gebracht wordt en zij willen dit niet dadelijk aannemen,
dan nog hebben de Spanjaarden niet het recht oorlog tegen hen
te voeren.
De Indianen verkeeren, volgens VITORIA, wel in doodzonde, indien
zij het Christelijk geloof verwerpen, nadat hun dit is voorgehouden
met aannemelijke en redelijke argumenten, vergezeld van een eerlijk
leven gebaseerd op de wetten der natuur (VITORIA acht een vroom
leven een sterk argument ter bevestiging van de waarheid!) en dat
niet éénmaal, maar met ijver en toewijding. Maar VITO RIA is er niet
voldoende van overtuigd, dat het Christelijke geloof tot dusver reeds
zoo tot de inboorlinge? gebracht is en hun verkondigd is, dat zij op
straffe van nieuwe zonde te bedrijven, gehouden waren het aan te
nemen. Hij heeft n.1. nog niets gehoord van wonderen of van teekenen
van voorbeeldig godsdienstig leven; maar aan den anderen kant heeft
hij wel vernomen van vele schandalen en wreede misdrijven en god delooze handelingen. - Men ziet, dat VITORIA zijn lands- en geloofsgenooten de critiek niet spaart.
Hoe dit zij, meent hij, de Indianen kunnen niet door oorlog gedwongen worden te gelooven, of liever te veinzen te gelooven en het Christendom te aanvaarden, want dit is verschrikkelijk en een heiligschennis.
Want de oorlog is geen argument voor de waarheid van het Christelijk geloof.
VITORIA heeft gehoord van de afschuwelijke zonden tegen de natuur
en dus tegen God, die de Indianèn bedrijven; hij weet, dat er kannibalen onder hen zijn. Moeten deze zonden niet met het zwaard gestraft worden? VITO RIA is van meening, dat de Christelijke vorsten,
zelfs niet met autorisatie van den Paus, de Indianen vanwege deze
tegennatuurlijke zonden mogen bestraffen. Het zou immers vreemd
zijn, als de Paus, die geen wetten kan maken voor ongeloovigen, wel
als rechter tegenover hen zou kunnen optreden en hen zou kunnen
straffen.
VITORIA kan ook zoo maar niet aannemen, dat, zooals somm.igen
beweren, de Indianen het gezag van den koning van Spanje vrijwillig zouden hebben aanvaard. Hierbij mag geen vrees of onwetendheid in het spel zijn. En de Indianen, die een schuwen vreedzaam
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volk zijn, zijn ongetwijfeld bang voor de gewapende Spanjaarden
geweest en hebben hen waarschijnlijk niet goed begrepen, toen deze
voorstelden, dat zij zich aan den koning van Spanje zouden onderwerpen.
Na al deze onrechtmatige en onvoldoende gronden voor de vestiging
van het Spaal1sch gezag in de Nieuwe Wereld te hebben verworpen,
gaat VITO RIA in de derde sectie over tot de bespreking van de wettige
gronden, waarop dit gezag kan berusten. Het is in dit gedeelte, dat
VITORIA zijn denkbeelden over het ius inter gentes ontplooit. Hij gaat
uit van het bestaan van een natuurlijke gemeenschap en broederschap
tusschen de Spanjaarden en de Indianen. Op grond hiervan is het
een natuurlijk recht der Spanjaarden in het nieuwe land vrij te mogen
reizen en daar koopmanschap te drijven. Zoolang zij geen kwaad
doen, mogen de Indianen hen daarin niet hinderen. Kinderen van
Spaansche ouders, die in het nieuwe land geboren worden, mogen
volgens het ius soli niet van het burgerrecht worden uitgesloten.
Indien nu de Indianen den Spanjaarden deze rechten, ontleend aan
het volkenrecht, weigeren, dan moeten de laatsten door overreding
trachten te bewijzen, dat zij niet gekomen zijn om den inlanders kwaad
te doen, maar vreedzaam in hun midden willen wonen; worden zij desondanks toch aangevallen, dan mogen zij zich verdedigen; indien
het eindelijk noodzakelijk is om hun rechten te handhaven, mogen
de Spanjaarden overgaan tot een oorlog. Deze oorlog moet echter
zuiver een verdedigingsoorlog blijven en mag zich niet verder uitstrekken dan strikt noodzakelijk is. In dit verband erkent VITORIA,
dat een oorlog aan beide zijden rechtvaardig kan zijn, wanneer er
aan den eenen kant een recht is, dat verdedigd wordt en aan den
anderen kant een onoverkomelijke onwetendheid (ignorantia invincibilis) omtrent dit recht.
VITO RIA beschouwt de Spanjaarden als gezanten van de Christelijke volken naar de Indianen. En naar het volkenrecht zijn gezanten
onschendbaar. Treden nu de Indianen de beginselen van natuur- en
volkenrecht met voeten, dan hebben de Spanjaarden het recht hun
àen oorlog te verklaren en hun land te veroveren.
Een tweede rechtmatige titel kan er schuilen in het propageeren
van het Christendom. De Christenen hebben het recht in de barbaarsche landen het Evangelie te verkondigen en uit te leggen. De Paus
kan dit voor een bepaald land aan de Spanjaarden opdragen en aan
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anderen verbieden. Hij kan zelfs ook aan anderen verbieden daar
handel te drijven, indien dit voor de bevordering van het Christendom
noodig is. Verhindering van de vrije prediking van het Evangelie
door de Indianen kan een rechtvaardige grond voor oorlog zijn. Persoonlijk twijfelt VITORIA er niet aan, dat de Spanjaarden genoodzaakt waren geweld en wapenen te gebruiken om hun werk daar voort
te zetten, maar hij vreest, dat er maatregelen genomen werden, die
uitgingen boven wat is geoorloofd naar menschelijk en goddelijk recht.
Indien de tot het Christendom bekeerde inboorlingen met geweld
of uit vrees door hun vorsten gedwongen worden tot terugkeer naar
afgoderij, zou dit voor de Spanjaarden eveneens een aanleiding tot een
rechtvaardigen oorlog kunnen zijn. Ook kan de Paus, indien een groot
deel der inboorlingen bekeerd zou zijn, al dan niet op hun verzoek,
een Christelijk vorst over hen aanstellen en hun ongeloovige vorsten
afzetten. Het recht hiertoe ontleent hij aan zijn plicht tot bescherming
van het geloof.
Een rechtmatige grond voor oorlog is voorts nog de bescherming
van onschuldigen tegen de tyrannie van hun eigen vorsten. Als de
Indianen inderdaad uit vrije verkiezing het gezag van den Spaanschen
koning aanvaarden, is dit natuurlijk ook rechtmatig gevestigd. Ook
kunnen de Spanjaarden natuurlijk met recht de Indiaansche stammen
te hulp komen, die door anderen onrechtvaardig worden aangevallen.
Ten slotte is VITO RIA van meening, dat nu er reeds zooveel bekeerlingen in de Nieuwe Wereld zijn, het niet goed zou zijn, als de
Spaansche koning zijn handen geheel van het bestuur dezer landen
zou aftrekken, afgeschei.den van de groote verliezen, dit dit finantiëel
zou meebrengen! - Is dit niet een argumentatie, die ons ook thans
nog geheel modern in de ooren klinkt?
De tweede relectio, kortweg "De lure Belli" genoemd, behandelt
meer in het algemeen vragen van oorlogsrecht. VITO RIA noemt vier
kwesties, die hij zal bespreken. 1° Of een Christen in het algemeen
oorlog mag voeren? 20 Bij wie het gezag om oorlog te verklaren en
te voeren berust? 30 Welke gronden er kunnen en moeten zijn voor
een rechtvaardigen oorlog? 40 Welke maaregelen in een rechtvaardigen
oorlog tegenover den vijand geoorloofd zijn en hoe ver die mogen
-gaan?
Wat de eerste vraag betreft, zoo volgt VITORIA de gangbare opinie
van het katholieke dogma en voert daarvoor de bekende argumenten
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aan, ontleend aan AUGUSTINUS en THOMAS. Hij bestrijdt de opvatting van
LUTHER (1483-1546), die ontkent, dat men zelfs tegen de Turken oorlog
mag voeren. Op de tweede vraag antwoordt VITO RIA, dat iedereen, zelfs
een privaat persoon een verdedigingsoorlog mag voeren. Voorts heeft
iedere staat het recht oorlog te verklaren en te voeren. Een staat
heeft namelijk de plicht van zelfbehoud en moet daarom ook het
recht hebben om onrecht te straffen en maatregelen te nemen tegen
zijn vijanden. Een vorst heeft in dit opzicht hetzelfde recht als de
staat. Een staat is, volgens VITORIA, een perfecta communitas; een
perfecte staat is in zichzelf compleet (per se toturn) en ma~kt geen
deel uit van een andere communiteit. Men denkt hier onwillekeurig
aan art. 1 lid 2 van het Handvest van den Volkenbond, waar voor
landen, die "volkomen zelfbestuur" hebben de toetreding tot den Bond
wordt opengesteld. - Kleine vorsten, die niet aan het hoofd staan
van een volkomen staat, kunnen, volgens VITO RIA, geen oorlog ondernemen of voeren.
De derde vraag, n. I. naar de rechtvaardigingsgronden voor den
oorlog, geeft VITORIA gelegenheid met groote beslistheid zich uit te
spreken op het punt van den godsdienstoorlog. Verschil in godsdienst
is geen grond voor een rechtvaardigen oorlog, zoo zegt hij. Evenmin
als de wensch naar uitbreiding van het rijk. Ook komen de persoonlijke
eer van den vorst of eenig ander voordeel voor hem niet in aanmerking
als rechtvaardigingsgrond voor een oorlog. Er is maar één enkele
rechtvaardige grond om een oorlog te beginnen, n.I. een geleden
onrecht, maar niet ieder soort en niet elke mate van onrecht zijn
voldoende om een oorlog te beginnen. - Welk een wijze beperking
wordt hier aan de beleedigde partij opgelegd. Ten slotte vraagt VITORIA zich af wat in een rechtvaardigen oorlog
geoorloofd is en in welke mate de te nemen maatregelen mogen worden
toegepast. Hiermee roert hij het oorlogsrecht in engeren zin aan. Tevoren legt hij er evenwel nog eens den nadruk op, dat de vorst,
die oorlog voert een zeer nauwkeurig onderzoek moet instellen naar
de rechtvaardigheid en de oorzaken van den oorlog. Het is niet altijd
genoeg, dat de vorst meent, dat hij een rechtvaardigingsgrond heeft.
Indien een onderdaan overtuigd is van de onrechtvaardigheid van
een oorlog, mag hij er geen deel aan nemen, zelfs niet op bevel van
zijn vorst. Wanneer de rechtvaardigheid van den oorlog twijfelachtig
is, d. w. Z., wanneer er van beide zijden gronden kunnen worden aan-
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gevoerd, die een schijn van waarheid hebben, dan mag de bezittende
partij niet door oorlog en gewapend geweld uit haar bezit worden verdreven. Indien er twijfel rijst over het wettig bezit van een stad of
provincie en de ééne partij wenscht de zaak te regelen en een verdeeling of compromis voor een deel van de aanspraak aan te gaan,
dan is de ander verplicht het voorstel te aanvaarden, zelfs wanneer
die ander de sterkste is en in staat zou zijn het geheel door middel
van wapengeweld in bezit te nemen; hij zou dan geen rechtvaardigingsgrond voor den oorlog hebben. VITORIA voert hier het pleidooi voor verplichte arbitrage. Duidelijk
komt hier evenwel uit, hoe hij nog leeft in een tijd, toen landsgrenzen
nog een min of meer vlottend begrip waren en een bepaald gebied dus
gemakkelijk door arbitrale uitspraak tusschen twee daarop aanspraak
makende vorsten verdeeld kon worden. Temeer was dit het geval, daar
het onderhavig gebied gemeenlijk den twistappel tusschen twee of zelfs
meer dynastieën vormde, waarbij naar nationale saamhoorigheid niet
werd gevraagd.
Daar de vorsten rechters zijn in eigen zaak, inzoover zij geen macht
boven zich hebben, drukt VITO RIA hen nogmaals op het hart, dat zij in
twijfelachtige gevallen hun eigen zaak zeer nauwkeurig hebben te
onderzoeken. Behalve in geval van onwetendheid kan een oorlog niet
aan beide zijden rechtvaardig zijn, want als het recht en de rechtvaardigheid van elke partij vast staat, is het onrechtvaardig er tegen te
strijden, hetzij aanvallend of verdedigend.
Nu kan het nog gebeuren, dat een oorlog op zichzelf rechtvaardig
is en toch ten gevolge van bijkomstige omstandigheden onrechtvaardig
kan zijn. Er is altijd de verplichting toe te zien, dat er niet een grooter
kwaad uit den oorlog voortkomt dan de oorlog wil vermijden. Ook is
het willekeurig vermoorden van onschuldigen (innocentes, wat hier
meestal beteekent: non-combatanten) nooit op zichzelf gerechtvaardigd. Zelfs in een oorlog met de Turken is het niet geoorloofd de
kinderen en de vrouwen van de ongeloovigen te dooden. In een oorlog
tusschen Christenen moet hetzelfde gelden met betrekking tot de onschuldige boeren en de rest van de vreedzame burgerbevolking. Soms
echter, meent VITORIA, is het juist om de onschuldigen (non-combatanten) zelfs bewust te dooden, wanneer b.v. een fort of stad in een
rechtvaardigen oorlog wordt bestormd.
Maar hoe staat het met de onschuldigen, die, naar te verwachten is,
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gevaar voor ons zullen opleveren in de toekomst, b.v., de kinderen van
de Saracenen? VITO RIA meent, dat het in geen geval geoorloofd is
hen te dooden, daar geen kwaad mag geschieden zelfs niet om een
nog grooter kwaad te vermijden en het is ontoelaatbaar, dat iemand
zou worden gedood voor een toekomstige zonde.
Op het punt van de non-combatanten staat VITO RIA niet zoo heel
sterk. De goederen dezer onschuldigen, die in den oorlog dienst kunnen
doen, zooals wapenen, schepen en oorlogsmachines mogen vanzelfsprekend worden vernietigd. Maar ook hun geld mag worden gegrepen, hun koren verbrand en hun paarden mogen worden gedood.
Ja, zelfs, als de oorlog lang duurt, mag men de burgerbevolking ook
van het leven berooven, maar VITORIA haast zich eraan toe te voegen,
dat indien de oorlog met succes gevoerd kan worden zonder de verwoesting der landelijke bevolking en andere onschuldigen, het duidelijk
is, dat zij niet mogen worden gedood. Vreemdelingen en reizigers die
zich op het gebied van den vijandigen staat bevinden, mogen in geen
geval worden gedood, daar zij immers geen vijanden zijn.
VITORIA meent, dat er geen bepaalde onrechtvaardigheid IS In het
verIeenen van kaperbrieven en represailles, die de vorsten vaak toestaan in geval van plichtsverzuim of woordbreuk bij een anderen vorst,
opdat de beleedigde partij zich schadeloos zal kunnen stellen, al is het
ten koste van onschuldigen. Hij voegt er evenwel aan toe, dat de
kaperbrieven gevaarlijk zijn en den weg openen tot plunderen. Hierin
staat VITORIA nog ten achter bij HONORÉ BONET en CHRISTINE DE
PISAN, die de kaperbrieven reeds veroordeelden.
Evenals de roerende goederen van den vijand, mogen, volgens het
volkenrecht, ook de onroerende goederen rechtmatig worden buit gemaakt, aldus VITORIA. Men neme daarbij echter behoorlijke grenzen in
acht. Mag men echter een stad aan de soldaten overgeven om te
plunderen? VITORIA meent, dat dit op zichzelf niet onrechtmatig is,
maar hij predikt gematigdheid. En nooit mogen de soldaten uit zichzelf gaan rooven en brandstichten, zonder de toestemming van hun
vorst of generaal 36).
Uit deze korte samenvatting van VITORIA'S uiteenzettingen blijkt
duidelijk van hoe groote beteekenis zijn leer geweest is voor de ontwikkeling van het volkenrecht. De geleerde monnik van Salamanca
was niet alleen een man van buitengewone scherpzinnigheid en groote
geestesgaven, zijn opvattingen getuigen eveneens van een nobel streven

142

DR. OEZINA H. J. V. D. MOLEN

naar het zoeken van de waarheid, daarbij geleid door een fiere onafhanklijkheid en een helder inizcht in het wezen van een internationale
rechtsgemeenschap, die heel de wereld omvatte. Terecht is aan VITO RIA
dan ook de eereplaats ingeruimd, die hem toekomt als mede-grondlegger van het internationale recht en ook wij spreken gaarne onzen
eerbied en bewondering uit voor dezen grooten Katholiek, die niet alleen
aan de Kerk, noch minder aan Spanje, doch aan heel de wereld toebehoort. Zijn invloed op de latere volkenrechtsleeraars, zooals
ALBERICUS GENTILIS en Huoo GROTlUS is onmiskenbaar.
Met VITORIA zette de ontwikkeling van het volkenrecht een belangrijke schrede vooruit, doch een stelselmatige juridische verwerking van
de elementaire begrippen, die deels uit de Oudheid en de Middeleeuwen in den Nieuwen tijd werden overgeplant, deels uit de gewijzigde omstandigheden werden geboren, kon deze groote denker nog
niet brengen. Ook zijn leerling en opvolger, evenals hij Dominicaan,
DOMINICUS SOTO (1494--1560) kwam daartoe niet. Wel was ook
deze nauw betrokken bij de vraag, die toen in Spanje de gemoederen
bewoog, n.l. of een veroveringsoorlog tegenover de bewoners der
Nieuwe Wereld zonder meer te rechtvaardigen was. Het is zijn verdienste de opvattingen vah zijn grooten leermeester in dezen te hebben
gedeeld en die met kracht te hebben gepropageerd. Hij veroordeelde
eveneens den handel in negers, die de Portugeezen begonnen te voeren.
Een andere Spanjaard en tijdgenoot van VITORIA en SOTO is COVARRU VlAS (1511-1577), bisschop van Segoviaj deze was eveneens een
groot geleerde, die zich met vragen van oorlog en vrede bezig hield,
zonder evenwel nieuwe gezichtspunten te openen.
BALTHAZAR DE AvALA (1548-1584), hoewel te Antwerpen geboren,
was van afkomst een Spanjaard en behoort ongetwijfeld mede tot de
Spaansche rechtsschool. Gewoonlijk wordt hij in één adem genoemd
met zijn tijdgenoot PIERINO BELLI (1502-1575) een Italiaan, die
in het leger van KAREL V en PHILlPS 11 in Italië dezelfde plaats bekleedde, als Ayala in dienst van den laatste in de Zuidelijke Nederlanden. Een belangrijk deel van hun werken is gewijd aan het oorlogsrecht in engeren zin, de strategie en andere militaire problemen. AVALA
nam als loyaal Spaansch onderdaan en ijverig Katholiek hartstochtelijk
deel aan den strijd, waarin de Nederlanden in zijn tijd gewikkeld waren.
Dit drukt een stempel op zijn werk. Aan de oorzaken voor een rechtvaardigen oorlog reeds door zijn voorgangers genoemd, voegt hij
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nog toe: rebellie. Hij is van meening, dat opstand tegen den vorst,
een afschuwelijke zonde tegenover God is,daar de macht van den vorst
uit God is. De wetten van oorlogsrecht, gevangenschap en postIiminium
gelden dan ook evenmin voor rebellen als voor zeeschuimers en
roovers. Ook behoeft men tegenover hen zijn woord niet te houden. Het
gezag van den vorst moet, volgens AVALA, altijd tegenover opstandelingen gehandhaafd worden en er kan nooit een rechtvaardige oorzaak
zijn voor rebellie. Hieruit blijkt wel, dat AVALA niet den wettigen vorst
bedoeld, als hij zegt, dat een tyran door iedereen gedood mag worden,
indien men niet op andere wijze van zijn tyrannie bevrijd kan worden.
In dezelfde paragraaf voegt hij er dan ook onmiddellijk aan toe, dat de
vorst, die regeert op grond van het recht van opvolging of van verkiezing niet door een privaat persoon gedood mag worden, hoe onrechtvaardig en wreed zijn gedrag ook moge zijn. Ook mag zijn volk
hem niet van den troon stooten of van hem afvallen. Ter verdediging
doet AVALA een beroep op het besluit van het Concilie van Constance
in 1414, waar de door JEAN PETIT verdedigde tyrannenmoord, officieel
werd veroordeeld.
Voor AVALA kan een wettig vorst nooit in een tyran ontaarden;
een tyran is voor hem iemand, die op onvyettige wijze door geweld den
troon bemachtigt. Dit is in tegenstelling met de opvatting der Monarchomachen, die naast den door AVALA omschreven tyran, den "tyrannus
absque titulo", kenden den in een tyran ontaarden wettigen gebieder,
den "tyrannus quoad exercitium". In feite heeft AVALA hier den Prins
van Oranje op het oog, door velen beschouwd als den Vader des
Vaderlands, den grooten vrijheidsheld, die het opnam voor het onderdrukte volk, door AVALA slechts gezien als een verrnetelen machtsusurpator. Toen dan ook in 1584 het moordend staal den nobel en
Prins trof, was de daad van den moordenaar, BAL THAZAR GERARDS,
reeds tevoren door den jurist AVALA gerechtvaardigd.
Een oorlog tegen de ongeloovigen is niet op zichzelf rechtvaardig,
volgens AVALA, want Paus noch Keizer zijn heer van de geheele wereld.
Indien echter de heidenen op allerlei wijze de prediking van het
Evangelie verhinderen, is dit een rechtvaardigingsgrond voor den
oorlog, omdat aan de Christenen het recht toekomt over heel de wereld
het Evangelie te prediken. Met ketters staat de zaak anders dan met
ongeloovigen, want zij zijn, volgens AVALA, van het Christelijk ge~
loof afgevallen en behoorden eens tot de jurisdictie van de Kerk
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Hun mag men daarom te allen tijde den oorlog aandoen 37).
De tijd rijpte langzamerhand voor een meer systematische behandeling der volkenrechtelijke kwesties, die zich nog steeds als vragen
van oorlog en vrede voordeden. Het oorlogsrecht in engeren tin, het
ius in bello, waaraan AVALA, zoowel als BELLI zooveel aandacht
besteden, moest evenwel een bescheidener plaats gaan innemen, eer
tot opbouw van een positief vredesrecht kon worden .overgegaan. Het
is de groote verdienste van den Calvinist, ABERICUS GENTILIS, geweest
de nieuwe materie grondig te hebben aangepakt en zoo het fundament
te hebben gelegd, waarop Huoo DE GROOT later zijn magistraal bouwwerk zou optrekken. Over dit volkenrecht van Calvinistischen oorsprong
moge een volgend artikel eenig licht verspreiden.
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11.
In de zeventiger jaren zag ELOUT bijna alle zijne oude en beste
vrienden zich ontvallen door den dood. Met een enkel aandoenlijk
woord teekent hij het in zijn autobiografie aan, zooals ook weinige
woorden uitdrukking geven aan zijn vreugde over blijde gebeurtenissen,
meestal onder een jonger geslacht, in den kring van bloedverwanten
en vrienden. In 1870 overleed DE ST. GEORGE, ELOUTS zwager, die
in de rij zijner vrienden wel de eerste plaats innam. Twee jaren later
gingen er velen heen: op den 20sten April, aldus de autobiografie, stierf
mijn lieve vriend VAN BOETZELAER VAN DUBBELDAM 145); op 24 Mei
mijn trouwe vriend FREDERIK VAN HOGENDORP, bij wiens begrafenis
ik tegenwoordig was en sprak. Op 13 December bezweek W. A. SCHIMMELPENNINCK VAN DER OVE 146), tot wien ik vijftig jaren lang in goede
betrekking stond. MERLE d' AUBIGNÉ, mij steeds welwillend, was reeds
op 24 October tot den Heer opgenomen. Op 20 October het 50-jarig
doopfeest van CAPADOSE, tot welks goede viering ik mocht bijdragen.
16 December 1874 overleed ook deze trouwe vriend.
Met VAN BOETZELAER had ELOUT getracht tegenover GROENS isolement te komen tot een waardige gemeenschappelijke viering van het
herdenkingsj aar 1872, maar hij werd teleurgesteld 147). De Koning
deed met Oranjefierheid den Geuzennaam weerklinken; er was eenig
nationaal leven maar ook "paapsche wrok"; en christelijke opwekking
was er weinig; ook in de herdenking van 1672, waarbij in Koevorden
een van ELOUTS voorvaderen van moeders zijde, de kolonel VAN
EIBERGEN 148), werd gehuldigd. Met deze aanteekening over de des4. St. 3-m. XII
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tijds tot zooveel pennestrijd aanleiding gevende herdenking volstaat de
autobiografie.
1872 was ook het sterfjaar van THORBECKE. ELOUT voelde de tragiek
van dit sterven "nu juist, na teleurstelling en vernedering", zoodat het
scheen, dat voor velen zijner vrienden dit heengaan een verademing
was, wat de loftuiting hun des te gemakkelijker maakte. Als het ontwerp
tot verleening van pensioen aan THORBECKE'S dochters is ingediend,
erkent hij het grif: "Er is toch iets schoons in de kinderen zonder
fortuin, den zoon zonder ambt na te laten". Groote hoedanigheden waren
in dezen staatsman te waardeeren : diepte, kennis, geleerdheid, scherpzinnigheid, vlijt, volharding, soberheid in uitdrukking, eenvoud, zedelijkheid, eerlijkheid. Maar hij was verstandsman, zocht, GOETHE-vereerder die hij was, zijn kracht in den mensch, in zichzelven. Dat behoort tot den grondtoon dezer eeuw, waarin THORBECKE product en
gever tegelijk was. Geen leider; daartoe kende hij den mensch en de
menschen niet genoeg; daartoe kon hij zich niet genoeg overwinnen
of bedwingen. Stelt GROEN in zijn Nederlandsche gedachten (14 Juni
1872) tegenover zijn eigen "Ik mag niet anders" een "Het kan niet
anders" van THORBECKE, ELOUT ziet dit laatste nog meer als een "Ik
wil niet anders".
Ook aan deze ziel heeft ELOUT getracht te arbeiden. Door middel
van Ds. KÖOEL 149) heeft hij bij hem een weg gezocht voor het
evangelie, en zelf tevergeefs gepoogd hem op zijn laatste ziekbed te
bezoeken 150).
Met GROENS woorden ter nagedachtenis van THORBECKE kon hij
instemmen; die van De Standaard vond hij uitnemend, al wilde hij van
een "zegen", in THORBECKE geschonken, niet weten, ten hoogste van
"het goede" 151). Het was, zooals GROEN schreef, THORBECKE kon
geen slagboom opwerpen tegen de geesten, die hij zelf had opgeroepen
in zijn volgelingen. Maar ook was hij zichzelf geen slagboom, vult
ELOUT aan. In de Kamer had deze den liberalen zoo dikwijls verweten, dat hun gezag geen hooger rustpunt had dan in henzelf - dit
sterven bevestigde de juistheid hiervan: het gezag, dat THORBECKE gehandhaafd had, verdween met hem. Pijnlijk blijft het gevoel, dat die
buitengewone gaven niet door een ootmoedig geloof werden geheiligd
om wezenlijke milddadig te zijn 152).
Maar GROEN en MACKAY leefden nog. Sinds eerstgenoemde in den
zomer van 1869 weder Nederlandsche gedachten was gaan uitgeven,
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was de schriftelijke gedachtenwisseling, en waarschijnlijk ook het mondeling overleg, tusschen hem en ELOUT toegenomen. Ondanks de afwezigheid van GROENS schriftelijk antwoord is uit ELOUTS opvolgende brieven en de aandacht, daaraan in GROENS periodiek af en toe
gewijd, de verhouding tusschen beiden duidelijk te verstaan.
Het blijkt dan, dat de reeds genoemde verschillen in de onderwijskwestie zijn blijven bestaan, en zelfs er niet minder op werden, toen
GROENS houding in de politiek van den dag door het onderwijsvraagstuk meer en meer uitsluitend werd bepaald. Het was er daarbij echter
ver vandaan, dat ELOUT in het politieke of in het kerkelijke aan de
zijde van BEETS, of in het algemeen van de ethisch-irenischen zou
staan. GROENS taktiek bij de stembus van 1871 werd door ELOUT
aanstonds en later sterk (maar niet in sterke bewoordingen) afgekeurd 153). Zoo was het ook met het "despotisch gestelde shibboleth"
van twee jaren later, dat gelijkgezinde christenen verdeelde en het
isolement meer en meer onvruchtbaar maakt 154). In een brief van
4 Juni 1873 vat ELOUT zijn gevoelen over die practische politiek aldus samen: 1866 was "niet vrij van bedenking, 1871 een faillure, 1873
een nieuwe fout".
Deze verschillen hadden meer dan één oorzaak. Als ik het goed
zie, vonden zij hun grond zoowel in beider uiteenloopende kijk op het
verleden als in hun ongelijke hoop voor de toekomst; er is verschil
in karakter en verschil in taktiek.
Terug ziende op het verleden waren beiden teleurgesteld, maar de
moedeloosheid was bij ELOUT grooter dan bij GROEN. Reeds in 1862,
nog Kamerlid zijnde, had ELOUT aan KEUCHENIUS geschreven· den
strijd eigenlijk moede te zijn en zoo gaarne eens eindelijk mee te
willen helpen om op te bouwen 155). Door overtuiging van anderen
had hij vooral op politiek gebied willen bereiken wat deantirevolutionairen zonder hulp wel nimmer zouden kunnen tot stand brengen.
Natuurlijk allereerst in de schoolkwestie. Maar er was niets bereikt,
en dat deed hem de vraag stellen, of de antirevolutionaire Kamerleden
en ook buiten de Kamer GROEN in zijn polemische geschriften wel den
juisten weg bewandeld hadden en bewandelden, ja zelfs deze vraag
ook, of hetgeen men bereiken wilde wel van deze bedeeling was. In
plaats van een overgave aan de leiding des Heeren was er een drijven
geweest, onderlinge verdeeldheid en voorbarig handelen, weinig geschikt om naar buiten overtuigenden invloed te oefenen. Ik word meer
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en meer overtuigd van het toenemend onvermogen des Christens op
politiek gebied, schreef ELOUT 7 Februari 1870 aan GROEN. Christenen zijn de regeeringen of volken inderdaad nooit geweest, merkt hij
op naar aanleiding van no. 73 der Nederlandsche Gedachten, goeddeels aan de internationale politiek gewijd. Wel zijn er Christenen
in de regeeringen geweest. En in den regel kunnen die dan slechts
nu en dan temperen 156). Een maand later schrijft hij: God heeft
ons geen wegen gegeven om de hoogste belangen der natiën in toepassing te brengen, "hetgeen, geloof ik, eerst mogelijk zal wezen bij
zijn komst" 157). Ten slotte deze aanhaling uit denzelfden tijd: "Ik
bespeur niet, dat in het algemeen de Heer zijn kinderen op politiek
terrein roept of voorspoedig maakt; veeleer dat Hij ze verwijdert - en
een van drie jaren later: Zonder volstrekte politicophobie zoek ik hoe
langer hoe meer het heil elders dan in het staatsleven" 158).
Wat hem in GROEN hinderde was ook, dat deze de fout nimmer bij
zichzelf zocht maar altijd in de laksheid en onzelfstandigheid der
geestverwanten tegenover den tegenstander, terwijl hij tegelijkertij d
een van zijn eigen opvattingen afwijkend gevoelen moeilijk verdragen
kon. ELOUT verdedigt die afwijkingen als uiting van de onafhankelijkheid, die onder Christenen betaamt, terwijl onzen landaard individueeIe
zelfstandigheid eigen is. En ook was GROEN zelf meer dan eens van
gedachten veranderd. In 1829, toen de Koning vrijheid van onderwijs wilde, was hij nog gehecht aan de school van de wet van
1806 159 ).
Het is op politiek gebied zoo anders als op dat der Kerk, betoogt
ELouT. Hier geldt een absolute waarheid, op "staatsgebied" niet. Daar
moet eenzelfde beginsel, eenzelfde streven, leiden, maar een algemeen
bindende gedragslijn mag niet worden voorgeschreven. Een "ik kan
niet anders", juist in den politieken strijd in dezen tijd zoo herhaaldelijk door GROEN naar voren geschoven, past volgens ELOUT eigenlijk alleen op het terrein der absolute waarheid 160).
De strijd tusschen broeders in Christus, in die jaren zoo hevig,
stuitte ELOUT tegen de borst. Meer dan één poging heeft hij gedaan
om de verbroken eenheid te herstellen, en meer dan eenmaal heeft
hij aan GROEN voorgesteld een bijeenkomst der broeders "in het gebed, ziende op Jezus en Hem alleen zoekende". Naar aanleiding van
het conflict met Beets heeft hij dat gedaan 161), en nog eens, toen
bij het naderen der verkiezingen van 1871 het "weder inkiezen van hen
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die geacht worden vertegenwoordigers der Christelijke-historische rigting" te zijn, een vraag wordt. Dat biddend overleg is niet gevolgd 162).
De gang der zaken op politiek gebied heeft ELOUT, van nature
áaartoe reeds geneigd, nog meer de geestelijke belangen in hoogeren
Lin van de maatschappij, en daarmee die der Kerk, op den voorgrond
doen stellen. Zestig jaar lang, aldus richt hij zich 1 Augustus 1872
tot GROEN, heb ik iets gezien van scholen, universiteiten, legers, hoven,
stedelingen, landlieden, rijken en armen, maar was niet overal de
toestand als vóór den zondvloed: het gedichtsel des harten alleenlijk
boos? en slechts wedergeboorte het eenig redmiddel? Jezus Christus
de eenige verlosser van het lichaam des doods? Hem te hebben in
het harte, in het gezin, in een gemeente, zooveel mogelijk afgescheiden van wereld en zondaren, moet dat niet het streven zijn? en zullen
niet altijd maar betrekkelijk weinigen het deelachtig worden, al geven
enkele tijden van buitengewone opwekking soms rijker vruchten? Nu
mogen instellingen en wetgeving helpen of belemmeren, zij blijven
ten hoogste middelen van den tweeden rang, zeker niet gering, maar
vooral niet te hoog te achten.
Belangrijker dan het onderwijsvraagstuk is dat der zaligheid, zegt
ELOUT. "Het betrof in de dagen onzer vaderen allereersfhet zoeken van het
Koninkrijk der Hemelen voor de eigen ziel; dáárvoor had men alles veil,
dáármede heeft God godsdienstige en politieke zegen geschonken. Het
betrof niet in de eerste plaats de toekomst der kinderen, het betrof
het heden voor de ziel des Christens" 163).
Van onderen op - evangeliseerend - wilde ELOUT werken ,164).
Vandaar zijn vreugde, toen de Nederlandsche Gedachten van 4 en
8 December 1869 de belijdenis meer op den voorgrond hadden gebracht door te schrijven: "De Vrijmaking der Ke.rk heeft den voorrang." Kan dat in de gemeenten verkregen worden, aldus ELOUT, dan
zal er bij meer vrijheid ook meer en beter leven worden bespeurd,
\vaarop hij laat volgen: "Gaarne had ik Dr. K.'s aandacht daarop
gevestigd 165). Het is de eerste maal in de briefwisseling, dat ELOUT
dr. KUYPER noemt. Waarschijnlijk moet in het feit, dat dr. KUYPER
begonnen is met te werken aan de vrijmaking der kerk de verklaring
gezocht worden van ELOUTS sympathie met dezen, tegen wiens politiek
optreden hij, althans aanvankelijk, èn om diens geestelijk ambt èn
om de wijze, waarop hij in de pers den strijd voerde, bezwaren had;
doch hierover later.
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Reeds noemde ik ELOUTS "Brief over de gemeente", dien hij in 1872
richtte aan een vriend, die bevreemding had uitgesproken over de
aanneming van een van ELOUTS kinderen in de Duitsche gemeente,
ofschoon het godsdienstig onderricht van dit kind aan "een uitnemend
leeraar" der Hervormde kerk was toevertrouwd geweest. Het loont de
moeite, dit historische document, in 100 exemplaren gedrukt, waarvan
mij slechts één, in het GROEN-archief bewaard, bekend is, en waarvan
uittreksels voorkomen in het Zondagsblad van De Standaard van
1 September 1872, wat nader te bezien. Ik moet daarbij evenwel
kortheid betrachten.
De Ned. Hervormde kerk te 's Gravenhage, zegt ELOUT, is geen
gemeente, immers niet "eene vereeniging van menschen, door gemeenschappelijk geformuleerd geloof in Christus en door den doop
onderling verbonden, bestemd om dat geloof in woord en wandel
gezamenlijk te belijden, malkander daarin te sterken en op te bouwen
en tot verbreiding daarvan zaam te werken." Zulk een gemeente acht
hij onmisbaar voor eigen zieleleven, dat bij besef van zonde en zwakheid versterking zoekt in de gemeenschap der heiligen, maar ook
voor de prediking, daar het wandelen naar denzelfden regel in de
gemeente voor afwijking behoedt.
Hij gaat na hetgeen hij sedert 36 jaren met zijn vrienden gedaan
heeft, om hierin verandering te brengen, tevergeefs de kerk terugroepende tot haar leer, en in het practische werk van onderwijs en armenzorg.
De VOor de hand liggende vraag, waarom hij zich niet bij de Afgescheidenen voegt, beantwoordt hij, na een betuiging van liefde, achting
en waardeering aan hun adres, met de mededeeling, dat destijds met
anderen hem van aansluiting terughield de hoop op een betere toekomst
voor de Hervormde Kerk; sedert kon hij niet "in het geloof" zich bij hen
voegen, en nu is het nog: "ook zij voldoet den eisch mijns boezems
niet". Een gemis, dat geen oorzaak van scheiding wezen mag, kan
een verhindering zijn to~ aansluiting.
Van de gemeente te 's Gravenhage komt ELOUT op de kerk der
reformatie in het algemeen en vraagt wat er van haar geworden is.
Wezenlijk gemeenteleven is er eigenlijk alleen in het begin geweest.
Voor het opnemen van leden werden spoedig geen geestelijke eischen
gesteld. Uit de Roomsche kerk werd een overwicht der leeraren meegebracht, tot schade van den band tusschen leeraren en leden en tusschen hen onderling. "De predikanten, in wie zich langzamerhand
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alles concentreerde, namen hoe langer hoe meer een geïsoleerd, een
levitisch, standpunt in, met eigen kleeding, eigen taal, soms erfelijke
opvolging in het ambt, niet altijd in het geloof."
Op loffelijke uitzonderingen na aan hoogeschool en in de gemeente
en buiten een kortstondige opwekking in 1672 was er ook in de 17 de
en 18de eeuw koude orthodoxie en toenemend ongeloof.
Zonder het uitdrukkelijk te zeggen, denkt Elout ongetwijfeld ook
aan het verloop van het Réveil der 20ste eeuwen aan de kerk van
zijn tijd, als hij voortgaat: Elke opwekking gaat uit van personen,
meestal onder tegenstand van de kerk, maar heeft behoefte aan de
gemeenschap der geloovigen, om verval in eenzijdigheid, geestdrijverij
en geestelijken hoogmoed te voorkomen. De ecclesiolae, waarin de geloovigen in de ecclesia die gemeenschap zochten, zijn door de reglementaire kerk vervolgd en onderdrukt ter handhaving van eigen uitwendig bestaan. Anderzijds heeft de lijdelijke houding van de geloovigen dezen geïsoleerd tot schade van allerlei arbeid, die gemeenschappelijk als een dienen van Christus alleen had moeten verricht
worden, als onderwijs en armverzorging, buitenlandsche zending en
binnenlandsche zending in zondagsscholen en zondagsheiliging, christelijke bibliotheken, jongelingsvereenigingen, arbeid voor militairen,
werklieden en dienstboden.
ELOUT mag er in geslaagd zijn te doen begrijpen, dat zijn standpunt ten opzichte van de Hervormde kerk berustte op een in vele jaren
gerijpte overtuiging, wat hem van de Afgescheidenen terughoudt is
minder overtuigend gezegd, en het wordt in het licht van dezen Brief
slechts iets duidelijker, als hij in een brief aan GROEN van 2 Juni 1872
nader verwijst naar der Afgescheidenen "gemis aan gemeenteleven, gevolg van den m.i. bij de Hervorming niet bedoelden toestand, waarin
zij met hun clericalisme ... zijn gebleven."
Hij bleef zich aangetrokken gevoelen tot deze groep, waarbij hij
bleef kerken, en hij was zelfs geneigd aan te nemen, dat, wanneer
"andere uitnemende Christenen" zich intijds bij de scheiding gevoegd
hadden, de ontwikkeling "schoon en afdoende" zou geweest zijn, en
wellicht vermeden zou zijn "wat nu op eene of andere wijze ons
wacht." Dit laatste schrijft hij in een brief van 29 December 1873
aan GROEN, die ook merkwaardig is, omdat hij de uiteenloopende
beweegredenen der réveilmannen, die niet met de Afscheiding meegingen, bloot legt.
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GROEN had in de Nederlandsche Gedachten van 22 December 1873
als zijn eigen beweegreden meegedeeld, dat "door het vragen om
autorisatie, het beginsel en de kracht der opwekking, tot onberekenbaar nadeel voor Land en Kerk, miskend en grootendeels verspeeld
werd." Dat kan onze reden niet geweest zijn, zegt ELOUT, want dat
is eerst later aan de orde gekomen, maar: sommigen was de stap
te voorbarig; anderen meenden, dat in het bestaande genootschap met
vrucht kon worden gestreden; enkelen vonden "iets te stilstaands" in
zulk een Afscheiding; niet weinigen waren er, wien de oude geloofsbelijdenis niet meer geheel voldeed omtrent meer dan één punt, ook
dat der verkiezing; en ten slotte was er het historische, dat men nog
altijd in de Nederlandsche Hervormde kerk meende te vinden.
Wat had ELOUT tegen een man als GUNNING? GROEN heeft hem
gevraagd: gij erkent zijn kindschap Gods en zijn voortreffelijke gaven,
maar waarom volgt gij dan toch in den regel niet gaarne zijn prediking? Ik heb het hem zelf gezegd, antwoordt ELOUT, dat zijn "geloovige critiek van Gods Woord, zijn uitvallen tegen de orthodoxen,
zijn niet in acht nemen van 's Heeren voorschriften bijv. IJ Joh. 9,
JO, Openb. IJ 14, 15, Titus I 9 enz. mij bij de prediking onbevangenheid, vertrouwen en zegen benemen", en gij vergeet, "dat men nooit,
allerminst op mijn leeftijd, uit compliment ter kerk gaat, dat ophemelen van personen tot onzen tijdkring behoort en dat geloovige
overtuiging alleen hier zal moeten leiden. Ik hoop, dat, waar anderen
mijne overtuiging niet deel en, hunne volgzaamheid voor de zaak des
evangelies vruchten dragen moge en mijne vrouwen dochters laat ik
vrijelijk toe G. te hooren" 166).
Elders, in een brief van 23 November 1875, naar aanleiding van
het fragment uit GUNNINGS Hervormingspreek in de Nederlandsche
Gedachten no. 3 van 8 November 1875, vat ELOUT samen een deel
zijner bezwaren, hierboven in tekstaanhalingen uitgedrukt, als hij
GUNNINGS standpunt teekent als dat van "gelijk recht voor allen in
de kerk, door welk standpunt haar herstel op de basis onmogelijk
wordt en daardoor tevens het eenig redmiddel (vereende kracht der
kerk) tegenover staatsbemoeienis en volksonverschiIIigheid in zake
volksonderwijs." Het was ELOUT ook zeer onaangenaam, dat GUNNING in dit stuk een antireformatorisch standpunt had ingenomen
door bijna gelijk te stellen wat Wittenberg en Genève ons bieden met
"het uitnemende dat aan Rome zoo ruimschoots werd toebedeeld."
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Hierop, dat GROEN dit zonder protest geplaatst had, ziet diens antwoord in de Nederlandsche Gedachten van 3 December 1875. Wat
GROEN daarop volgen laat:
"De Kerkregtelijke kwestie is, ook onder Christelijke vrienden,
een twistappel van bedenkelijken aard.
De Onderwijskwestie daarentegen is voor elk die Regt voor allen
begeert, tot klaarheid gebragt.
Zou in den eisch eener herziening van de Onderwijswet niet tevens
een steunpunt zijn ter herwinning van eensgezindheid op kerkgemeentelijk terrein?"
heeft ons een brief van EL OUT aan GROEN, den laatsten, dien wij
bezitten, van 5 December 1875, geschonken, die beider uiteenloopend
standpunt ten opzichte van de verhouding van het kerkelijk- en het
onderwijsvraagstuk nog eens goed doet uitkomen.
Slechts op kerkgemeentelijk gebied, zoo ELOUT, is het geneesmiddel
te vinden voor de onderwijskwestie. Niet omgekeerd, evenmin als het
van 1565-1581 vooropstellen van het vraagstuk onzer privilegiën tot
de vrijheid van onderwijs of de zuiverheid der kerk zoude hebben
geleid. Waar de overeenstemming omtrent dat geestelijke (het allesoverwinnend geloof in de Waarheid, waaruit het andere goede volgen
kan en moet) ontbreekt, kan wellicht voor een tijd eenheid schijnen
te bestaan in secundaire punten, maar waar het gemis aan de hoogste
overeenstemming zich openbaart (en dit kan niet uitblijven) zal de
verwijdering verdubbelen en noch door menschelijke noch door gemeenschappelijke belangen worden geheeld.
Wat nu scheidt op kerkgemeentelijk gebied is o.a.
10 het al of niet Goddelijk en daarom beslissend gezag van Gods
Woord;
20 het verschillend begrip omtrent de noodzakelijkheid der met
Rome geheel brekende Hervorming;
3 0 het betwijfelde onmisbare van een vaste basis voor kerkelijke
gemeenschap, waarvan als hoofdpunten o.a. geen heiligmaking dan als
vrucht der wedergeboorte, der rechtvaardigmaking uit het geloof, geen
schuren van koper tot goud, geen dwepen met, geen zoeken bij verdorven menschen van wat bij God alleen te vinden is.
"Verwacht nu eens bij gemis van eenheid op die punten zelfverloochenende opofferende zamenwerking voor de christelijke opvoeding !"
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GROEN heeft in het laatste nummer der Nederlandsche Gedachten
(29 April 1876) zijn standpunt ook naar aanleiding van dezen brief
nader uiteengezet 167).
Of ELOUT toen in GROENS terugkeer tot de facultatieve splitsing
in de onderwijskwestie een overwinning zijnerzijds heeft mogen
. ?....
zien
Over ELOUTS verhouding tot GROEN in diens laatste levensjaren,
waarover door de laatste uitgave der GROENs-correspondentie zooveel
nieuw licht is opgegaan, zou nog heel wat te zeggen zijn 168). Van
vele oude vrienden wendt GROEN zich af en onder dezen ook van
ELOUT, om (ik zeg het misschien wat te kras) KUYPER te volgen.
Ten minste als het gaat om de in de politiek te volgen gedragslijn. In
de beginselen bleven in ieder geval GROEN en ELOUT het eens. En
ELOUT heeft zich later, ook in politicis, bij KUYPER gevoegd.
Er zijn bewijzen te over, dat ELOUT GROEN hartelijk is blijven liefhebben, en diens arbeid is blijven waardeeren. GROEN had de banier
des Evangelies opgeheven in staat, kerk en school, maatschappij en
huisgezin, en zoo de zielen doen uitgaan naar het rijk, waar Jezus
heerschen zal. "Dát zal", aldus besluit ELOUT een brief van 4 Juni
1873, "het werk zijn, dat u volgt; dat, wat ik in u hoogacht, en liefheb;
dat, wat mijn terugtrekken nu en dan, mijn moedeloosheid en betrekkelijke werkeloosheid beschaamt".
Het verschil tusschen hen beiden wilde hij gaarne zoo gering mogelijk maken, als rakende de middelen, niet het doel. En wanneer GROEN
in de Nederlandsche Gedachten van 10 Juni 1871 zonder ELOUTS naam
te noemen een brief van hem aanhaalt als van "een uitnemenden vriend
en medestrij der van weleer", is het eerste woord, dat dit uitlokt: "Neen, niet maar een medestrijder "van weleer". Nog een medestrij der" 169).
Van ganseher harte dan ook had ELOUT kunnen meewerken aan
de viering van GROENS 70sten verjaardag den 21sten Augustus 1871.
Mr. GEFKEN verhaalt daarvan in zijn reeds eerder aangehaalde "Levenservaringen": "Op den 21 Augustus 1871 bereikte Mr. G. GROEN VAN
PRINSTERER den ouderdom van 70 jaar. Nu geen politiek. Nu al wat
zweemde naar verschil van inzicht geheel vanzelf ter zijde geschoven
en als verdwenen. Met eenige weinige vrienden vergaderden wij ons
ten huize van den van God zoo zeer bevoorrechten man, en boden hem
een aandenken aan, waarbij namens allen het woord werd gevoerd
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door den heer ELOUT. Onder enkele vrienden, van buiten de stad gekomen, bevond zich de Amsterdamsche predikant Or. A. KUYPER, die
een gebed deed, treffend vooral door de eenvoudigheid en waarvan
Qe levendige en liefelijke indruk mij steeds is bijgebleven" 170).
1876 riep ELOUT weer aan het graf zijner vrienden. Den 23sten Mei
aan dat van GROEN. "Binnen den tijd van nauwelijks drie maanden heeft
zich het graf vier malen geopend; telkens voor een der uitnemendsten
mijner veeljarige vrienden", aldus begon ELOUT hier te spreken 171).
MACKA Y en VAN LOON waren in Maart heengegaan, de vrome liberale
graaf VAN BYLANDT 172) ging hen slechts twee weken voor, en thans
mocht ELOUT van heeler harte getuigen van zijn waardeering voor hem,
in wien hij, nederig strijder, gaarne den leider der Christelijk-historische
richting had gezien.
Nog twee malen kreeg ELOUT later gelegenheid om in het openbaar
te getuigen van zijn waardeering en liefde voor Groen. In 1884 bij
de onthulling van den gevelsteen in het huis op de Korte Vijverberg 173)
en in het daarop volgend jaar, toen hij in dank voor de hem gebrachte
hulde bij het bereiken van den tachtigjarigen leeftijd zijn vereerders
toezond Enkele herinneringen uit Mr. Groen van Prinsterers laatste

dagen.
Mevrouw GROEN had gaarne gezien, dat ELOUT de biograaf van
haar echtgenoot zou zijn, maar deze verontschuldigde zich, vooral om
zijn hoogen leeftijd. Toen verklaarde de heer STAR NUMAN zich bereid,
maar deze was, naar ELOUT in 1885 veronderstelde, nog niet ver
gevorderd, en door gewijzigde inzichten was zijn taak wellicht niet
gemakkelijker geworden. ELOUT achtte toen Prof. FABJUS geroepen,
als het meest bekend in de werken van den "facile princeps". Aan den
brief, waarin hij dit schrijft 174), hebben wij toch een kleine schets
van GROENS persoon, leven en werk te danken, die ik hier laat
volgen:
"De buitengewoon begaafde, brave en eergierige jongeling, tot
lIederig en innig christen geworden door den invloed van MERLE
D'AuBIGNÉ in den winter van 1829-'30 (toen te Brussel, waar GROENS
betrekking hem bracht) en tot den einde toe niets hooger en niets
onmisbaarder achtende dan het christendom, en het daarom als basis
voor volksopvoeding en voor staatswezen in praktijk wenschende te
brengen.
De uitnemende litterator, van de uitgave af van zijn "Prosopo-
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graphia Platonica" tot Op zijne laatste parlementaire redevoeringen
een Demosthenes waardig.
De conservatieve man, eerst omgaande tot het meer monarchistische begrip, dan tot de getemperde monarchie, eindelijk te midden van
het gebrekkige in 's Konings cabinet, door hem opgemerkt, omtrent de
behandeling der zaken van staat, en op die wijze gebracht tot zijne
anti-revolutionaire beginselen.
De historicus, van zijn eerste "Proeve" van zijne Geschiedenis des
Vaderlands en van de onschatbare "Archives" , waarvan F ALCK verklaarde GROENS aanteekeningen boven alles te waardeeren.
De. zeer kerkelijke man, den toestand der kerk meer van nabij
leerende inzien, niet het minst ook in betrekking tot de droevige maatregelen in 1816, voor die kerk eischende vrijheid en terugkeer tot de
oude paden.
Ziedaar wat met zoo veel meer uit GROEN'S talrijke en uitnemende
werken kan worden betoogd."
Ondanks zijn leeftijd kon ELOUT nog vele, en soms lange, reizen
doen. In Augustus en September 1873 was hij voor de gezondheid
van hemzelf en van de zijnen in de Harz. Een jaar later drong "dorst
naar heiligmaking" hem de "Oxford conference" bij te wonen, en
Maart 1875 ziet hem weer in Engeland om "zegen te halen" onder
MOODY'S en SANKEY'S gehoor 175). Hij bereidde PEARSALL SMITH'S 176)
komst in Den Haag in Mei 1875 voor. In ELOUTS woning hield deze
laatste een voordracht over het kenmerkende der vier evangeliën, bijgewoond door koningin SOPHIE 177), prins FREDERIK en de prinsen
VON WIED 178). "AI mag ook later," schrijft ELOUT in zijn autobiografie, "P. S.'s struikeling den indruk hebben verzwakt, toch zal niet
alles zijn verloren gegaan." Naar Brighton ging ELOUT niet, wel in
1877 - ondanks een "zwaar toeval" in December 1876 - naar "the
Presbyterian counciI" in Edinburgh.
AI evangeliseerend, met behulp ook van de evangelisten der Nederlandsche Evangelische Protestantsche vereeniging (o.a. op Texel, waar
zijn vader van 1793 tot 1795 schout, dijkgraaf en opperstrandvoogd
was geweest), ging hij voort. Als voorzitter volgde ELOUT CAPADOSE
naar diens wensch bij zijn overlijden op in deze vereeniging, die langen tijd ook het werk der Evangelische alliantie vertegenwoordigde 179). Op het congres dezer wereldorganisatie, die in de eerste
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volle week van het jaar de Protestantsche Christenheid· overal in de
Week der gebeden bijeenbrengt, in 1855 te Parijs gehouden, sprak
hij. Met droefheid zag hij de mindere belangstelling, die deze gebedsuren hier te lande, met Engeland met name vergeleken, vonden. Komen
zulke oefeningen niet overeen met onzen volksaard? Ligt de schuld
aan gemis van broederlijke eenheid? Ontbreekt ons eenvoud des harten
en geestelijk leven? zie daar vragen, waarin ELOUT de oplossing van
dit verschijnsel vond.
Met goedvinden van ds. KNOTTNERUS 180) deed hij huisbezoek in
diens wijk, en hield hij geregeld toespraken in het Oude-mannen-envrouwen-huis. Het vraagstuk der zondagsheiliging, dat der prostitutie
(hetgeen hem o.a. met mr. dr. WILLEM VAN DEN BERGH in aanraking
bracht), het opiumvraagstuk, dit alles bleef zijn belangstelling behouden.
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De briefwisseling tusschen ELOUT en Dr. KUYPER begint 8 Augustus
1872. ELOUT behoort dan tot de trouwe lezers van De Standaard en
De Heraut. Reeds eerder leest men in zijn brieven aan GROEN van
instemming met KUYPERS artikelen (0. a. in De Vereeniging: Christelijke stemmen). Ook wel van ander inzicht. Als KUYPER in De Heraut
van 28 Januari 1870 over een eigen hoogeschool schrijft, neemt ELOUT,
dat hiermee, gelet op den toestand der kerk' en de verdeeldheid der
geloovigen, het terrein der pia vota betreden is, tenzij het tot een
vereeniging met de Christelijk Gereformeerde kerk zou kunnen
komen 181). Ook in KUYPERS optreden op politiek gebied weet ELOUT
veel te waardeeren, zoolang dit tot geschriften beperkt blijft, maar
als Kamerlid begeert hij hem niet. In 1871 schrijft hij (24 April aan
GROEN), dat het hem leed zou doen, KUYPER te zien onttrokken aan
het "treffelijk werk" en zijn krachten gesloopt in 's Lands vergadering,
en een paar maanden later, als bij de ontmoeting op GROENS 70sten
verjaardag hem zijn opgevallen "de afgevallen gelaatstrekken van den
uitnemenden Dr. KUYPER" en "daarbij zoo iets zwaks en tegelijk
opgewondens in het gebed": "Ach! mogten die krachten niet te kort
schieten in een ander dan de hem bereids toebehoorende heerlijke taak
om zielen te brengen tot Christus! Eene taak, ondernomen na de ondervinding van den éénigen redacteur van "de Nederlander", wiens
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paarlen (?) van vroegeren en lateren tijd nog zoo weinig nauwkeurig
worden gelezen 182).
KUYPER heeft zich in een brief aan GROEN van 2 Mei 1872 beklaagd
over gebrek aan steun in zijn arbeid, van de zijde van ELOUT en
MACKAY met namen, die "taal noch teeken" gaven 183). AI is het
\-vaar, dat de band, het overleg, tusschen ELOUT en KUYPER eerst na
GROENS dood vaster wordt, toch staat, als eenmaal het contact gekomen is, de oudere met zijn rijpere ervaring en grootere kennis der
feiten in den oplitieken strijd den jongere, gevraagd en ongevraagd,
met zijn raad ter zijde. Zoo leest men in de eerste brieven van ELOUT
aan KUYPER telkens weer een waarschuwing voor datgene, wat hij
in de jaren na 1866 in GROEN zoo betreurd had: overdrijving, verdenking, scherpte, persoonlijkheden. Bij handhaving van het recht om
met alle kracht eigen standpunt te verdedigen, kan vermeden worden
wat noodeloos kwetst en afstoot personen, die op waardeering aanepraak hebben, en die men noodig heeft. Aldus was ELOUTS standpunt. Hij heeft dat 30 November 1854 eens in de Kamer uiteengezet,
toen hij zijn houding tegenover de andersdenkende Kamerleden aldus
weergaf: onthouding van personaliteiten en onaangenaamheden; een
vaste houding tegenover beginselen, die ik veroordeel, tegenover beginselloosheid of gebrek aan vaste beginselen, maar ik hoop over dien
scheidsmuur heen, tusschen hetgeen ik meen verderfelijk en onstelselmatig te zijn en de beginselen, die ik belijd, de hand van achting te
teiken aan iedereen. Ik hoop niet te miskennen - ook niettegenstaande
die scheidsmuur - de groote talenten, de groote verdiensten van hen,
die niet met mij dezelfde beginselen belijden, of wier gebrek aan beginselen mij voorkomt nadeelig te zijn voor het land 184).
Voorzeker geheel in GROENS geest, hoezeer deze ook tegen de conservatieven was gekant, bepleitte ELOUT het sparen van mannen als
FOREEST en HOFFMAN, die in vroeger jaren in gewichtige zaken de
antirevolutionairen hadden gesteund 185); met dezen moest onder volkomen handhaving en verdediging van eigen denkbeelden zachtkens
worden gehandeld, en het moest niet worden voorgesteld, alsof
er tusschen Groeniaan en conservatief geen schakeering mogelijk
was.
Gij zijt met de feiten en personen niet voldoende op de hoogte, is
een telkens herhaald verwijt 186). KUYPER had in De Standaard van
November 1872 het voorgesteld, dat de antirevolutionairen in de ko-
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loniale politiek VAN HOEVELL 187) gevolgd waren. Dit is niet zoo,
schrijft ELOUT hem, de antirevolutionairen hebben een eigen politiek
ontwikkeld en VAN HOEVELL ontmoet op eenzelfden doch minder radicalen weg 188).
Door de uitgave der briefwisseling GROEN-KUYPER 189) is iets
naders gebleken van de belangrijke rol, die ELOUT achter de schermen gespeeld heeft in de Atjeh (of, zooals men toen zeide, Atchin)kwestie, en waarover ELOUT zelf reeds iets gezegd heeft als lid der
Eerste Kamer. Mondeling en schriftelijk pleegde hij overleg met den
minister FRANSEN VAN DE PUTTE, wiens beleid hiJ "wijs en voorzigtig"
noemt, en toen de eerste expeditie mislukt was, vroeg hij zich af, of
met hem anderen des Heeren zegen zouden hebben afgebeden 190).
De critiek der oppositie achtte hij niet rechtvaardigen niet in Nederlands belang. Dat gold ook van hetgeen De Standaard, door KEUCHENIUS voorgelicht, schreef, en aanvankelijk gelukte het hem GROEN
van de juistheid zijner zienswijze te overtuigen, doch later heeft deze
weer neiging tot KUYPERS standpunt getoond. In twee zeer uitvoerige
brieven van 6 en 7 Juni 1873 heeft ELOUT aan GROEN zeer in den
breede medegedeeld, wat hem van de zaak bekend was, hetgeen, kort
saamgevat, neerkomt op intriges van de Vereenigde Staten van NoordAmerika in den persoon van den consul te Singapore en op Italië's
plannen om in Atjeh een strafkolonie voor zijn duizenden bandieten
te vestigen, terwijl de oorlogsverklaring haar formeele rechtvaardiging
vond in Atjehs handelen in strijd met het verdrag met ons land, krachtens hetwelk het zich had moeten onthouden van vijandige handelingen binnen en buiten Sumatra, terwijl het..,in werkelijkheid gebleven
was de beschermer van den smokkelhandel, van opstand en zeeroof,
wat destijds ook het optreden tegen de Barbarijsche zeeroovers gewettigd had. Aanhaling verdient alleen nog wat ELOUT schrijft over
de houding der Christenen tegenover het Atjeh-vraagstuk: "De verontwaardiging der Christenen begrijp ik niet, tenzij allen bereid zijn
om de vrucht der voorvaderlijke vestigingen prijs te geven aan plotseling
opgekomen denkbeelden van Christelijk oorlogsrecht. Wij weten, hoe
dit ook tusschen Christenvolkeren niet wordt betracht, maar ook dat
koloniale mogendheden óf hunne bezittingen moeten opgeven, Of maken
dat verlies van magt, invloed en prestige op één punt niet leiden tot
dat op alle punten. Wat ons reeds onmiddellijk op Java dreigde, behoeft geen betoog." In ieder geval, zoo eindigt hij, mag van {jen
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Christen geëischt worden, dat hij niet zonder volledige kennis, niet
lichtvaardig, oordeele en, willens of onwillens, meewerkte tot ondermijning van gezag 191).
Als (toekomstig) "leader" wilde ELOUT KUYPER niet zoo aanstonds
aanvaarden. Hij veronderstelt overleg met GROEN over de "leadingarticles" in De Standaard en vreest moeilijkheden van KUVPERS betiteling als "leader" met het oog op dien toekomstig Kamerlidmaatschap, daar immers alleen in eigen overtuiging kracht van handelen
ligt 192).
Ook nu weer, het is inmiddels 1874 geworden, ziet hij kennelijk
ong~rne KUYPER in de Kamer, als deze te Gouda gekozen is; het
treffelijk ambt eens trouwen opzieners schat hij hooger dan eenig
onder; op politiek gebied kan het evangelie slechts op indirecte wijze
gepredikt worden, gelijk ook GROEN gedaan had, en ten slotte: de
politieke strijd bevordert niet het geestelijk leven.
"Met politieke bemoeii1ngen", aldus de autobiografie op het einde
van 1877, "zelfs met De Standaard, hield ik mij niet in en nooit anders
dan geraadpleegd. Ik verzocht ook mijn naam liever te laten rusten.
Alleen trachtte ik den nieuwen minister KAPPEYNE v. d. C.193) rechtvaardige behandeling der onderwijsquaestie ernstig op het hart te
drukken."
Zoo is het ongetwijfeld geweest, maar niet lang, en zeker niet lang
meer nadat dit geschreven was. In 1878 ziet men ELOUT in drukke
briefwisseling met KUYPER, juist over De Standaard. Het is het jaar
van KApPEYNE'S wet en van het Volkspetitionnement daartegen. Dit
lokte ELOUT uit zijn tent. Aan het hoofd der deputatie naar den Koning
stelde hij zich. In zijn autobiografie volstaat hij met hieromtrent te
verwijzen naar FERINGA'S Gedenkboek betreffende het volkspetitionnement en de vermelding, dat zijn betrekking tot den Koning
"welwillend" gebleven is. Na des ministers rapport aan den Koning
heeft ELOUT tot den bewindsman een Open brief gericht, geschreven
"onder het oog des Heeren" 194), hier en daar met scherpe critiek op
diens houding en aan het slot nogmaals, met verwijzing naar GROEN
VAN PRINSTERERS "jongste bladzijden", de facultatieve splitsing als
middel tot oplossing der schoolkwestie aanbevelende.
In dat jaar bereikte ELOUT ook een uitnoodiging van Dr. F. L.
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RUTGERS 195) om deel te nemen aan het initiatief, dat geleid heeft tot
oprichting der Vrije Universiteit. Hij verontschuldigde zich met zijn
gemis van volledige kennis van den tegenwoordigen stand der theologische studiën, gepaard met de onmogelijkheid om op zijn leeftijd
áaaraan door nieuwe studiën tegemoet te komen. Later beriep hij zich
op zijn ervaring met het seminarie 196). Maar in zijn hart was een
bede voor het slagen van dit pogen: "moge op Dr. KUYPER'S e. a. plan
"Hoogeschool" de Heer zijn zegel en zegen drukken". Verder vermeldt de autobiografie hierover weinig meer dan een enkele losse aanteekening, niets over de aanbieding bij de opening der universiteit van
het geschenk der stichters. Uit een brief (van 17 October 1879) aan
Dr. KUYPER blijkt wel, dat ELOUT voor de bijeenbrenging van het
fonds zich persoonlijk ook bij anderen moeite gegeven heeft en bij
mevrouw GROEN VAN PRINSTERER geslaagd is 197).
Drie maanden heeft ELOUT in 1879 nog in de Tweede Kamer gezeten. De autobiografie, die zich in dezen tijd tot jaaroverzichten beperkt, wijst er op, dat ons land in dit jaar rijken zegen derfde,
"bovenal . .. omdat het als natie, als regeering, met der daad de
hoogste geboden Gods verloochende. De gunstige gelegenheid om van
dien dwaalweg terug te keeren is wederom, evenals in 1878, verzuimd. Het ministerie, dat de Schoolwet had doen bekrachtigen en
het Woord Gods in de Staten-Generaal had bespot, viel, na veel
spartelens, ineen. Een nieuw ministerie trad op, met een man aan het
hoofd van Christelijke professie en buitengewoon talent 198). De verkiezingen hadden een manifest opgeleverd ten gunste van de christelijkhistorische beginselen. En toch deed eerzucht en menschenvrees bukken
voor de verderfelijke rigting. De Heer in zijn ondoorgrondelijke wijsheid liet de ontrouw toe, maar moge in genade de gevolgen keeren.
Mij gaven die omstandigheden weder een deel in 's lands zaken, zeer
tegen mijn verlangen, maar toch dit verlangen onderdrukkende,
meenende, dat hooger wil ook mijne geringe gave kon gebruiken, tenzij
om het goede (nog gehoopt) van LYNDEN'S eerste bezoeken te ondersteunen, tenzij om voor het goede getuigenis af te leggen." In het
laatste is ELOUT geslaagd. De minister VAN LYNDEN VAN SANDENBURG
is echter ondanks ELOUTS pogen niet van gedachten veranderd. Een
door ELOUT voorgesteld, en inderdaad, zoo als de Roomsch-Katholieke
afgevaardigde DES AMORIE VAN DER HOEVEN 199) opmerkte, zonderling
geredigeerd amendement op het ontwerp-adres op de troonrede; dat
A. St. 3-m. XII

11

164

MR. B. DE OAAY FORTMAN

bedoelde uitstel van de invoering der wet-KAPPEYNE te krijgen, verkreeg slechts 15 stemmen.
Maar zoudt gij, antirevolutionairen, dan zelf kunnen regeeren? was
gevraagd. Geenzins, wanneer ik op mijzelf zie, had ELOUT met aanhaling van MAZARIN geantwoord; eenigszins, wanneer ik mij met
anderen vergelijk; en zeker, wanneer ik het doe met Gods hulp.
Nog had ELOUT in deze drie maanden gelegenheid te spreken tegen
den opiumhandel, tegen drankzucht, prostitutie en zondagsontheiliging,
tegen de staatsloterij ten slotte.
Een aangrijpend slotwoord sprak hij in de vergadering van 20 Dec. '79.
Merkwaardig is zeker, dat ELOUT, die bij GROENS leven, ook naar
aanleiding van KUVPERS artikelen in De Standaard en De Heraut herhaaldelijk gewaarschuwd had tegen het onnoodig bestrijden van conservatieven, van wie hulp kon worden verwacht, bij zijn heengaan
uit de Tweede kamer in zijn autobiografie de hoop uitspreekt, dat de
antirevolutionaire partij niet door doctrinaire beschouwingen het handelen zal voorbijzien en niet door eenzijdige bestrijding de medewerking daarbij van de Roomsch-Katholieken zal verspelen.
Na dezen tijd ontspint zich tusschen ELOUT en KUYPER een
levendige gedachtenwisseling ook bij persoonlijk bezoek, waarop
eerstgenoemde meer dan eens aandringt, over de politieke vraagstukken van den dag, over vorm en inhoud der Standaardartikelen en ook over Kamercandidaturen. Weer houdt ELOUT het
KUYPER telkens voor: scheidt beginselen van personen. Het schijnt, dat
dit KUYPER geprikkeld heeft. Aan GROEN had hij bij diens opmerking
om naast het "fortiter in re" een "suaviter in modo" te behartigen,
veertien jaren vroeger reeds geantwoord: "Ik ben niet suavis" 200).
ELOUT antwoordt nu op een waarschijnlijk soortgelijke opmerking:
"Alleszins besef ik hoezeer uwe overstelpende bezigheden afmatten,
koortsachtig maken, en soms doen vergeten zachtmoedigheid, het niet
kwaad denken en het niet verwijten ... Ik gevoel echter voortaan beter
te doen bij zulke indrukken mij te bepalen bij het: "zeg het Jezus".
H ij zij en blijve uw Leidsman en uwe sterkte" (17 April 1883). Hierna
heeft KUYPER er nog op aangedrongen, dat ELOUT hem voortaan zijn
"vaderlijke vermaning" niet onthouden zou. Telkens ook blijft ELOUT
verbeterend optreden, als het betreft geschiedkundige bijzonderheden,
hem van nabij bekend.
Kennelijk gaat dit alles gepaard met groote waardeering voor
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KUYPERS persoon en werk. Zoo noemt hem ELOUT in een brief van
6 November 1883 "den man, wien Nederland naast onzen GROEN VAN
PRINSTERER op Christelijk en Staats gebied zoo oneindig veel heeft
te danken" en een ander maal spreekt hij hem aan als "zeer waarde
voorganger" (20 Januari 1885).
Den 11en Augustus 1885 is ELOUT gehuldigd bij gelegenheid van
zijn tachtigsten verjaardag. Namens een commissie, die voor dit doel
in het geheele land veel steun ondervonden had, is hem toen een
caissette met ongeveer 1900 handteekeningen overhandigd. Deze
caissette is in 1935 te zien geweest op de Réveiltentoonstelling te
's Gravenhage. Mr. L. W. C. KEUCHENIUS heeft bij deze gelegenheid
het woord gevoerd. Uit deze rede is vermeldenswaard hetgeen de tot
oordeelen bevoegde spreker zei over hetgeen ELOUT voor Indië geweest is. Ik laat het hier volgen:
"Maar wat wij uitdrukkelijk wenschen te vermelden is dat deel van
uwen arbeid, waaraan de heer GROEN VAN PRINSTERER geen deel
had noch hebben kon. Ik bedoel dien arbeid, welke voor u slechts
mogelijk was, omdat hij het gevolg was van uwe betrekking als zoon
tot den Christen-staatsman, die na eerst in verschillende hooge ambtswaardigheden te hebben bevorderd het tot stand komen der tractaten
met Engeland, waarbij aan Nederland de teruggave en het rustig bezit
zijner overzeesche bezittingen verzekerd werden, later hetzij als Commissaris-Generaal tot overname en regeling van het bestuur van N ederlandsch-Indi~, hetzij als Minister van koloniën en marine werkzaam
was tot het verschaffen aan Nederlandsch-Indië van staatsinstellingen,
bij wier toepassing en eerbiediging die bezittingen hare voor velen tot
zegen strekkende en God verheerlijkende ontwikkeling aan Nederland
zouden gedankt hebben en Nederland niet zoude hebben behoeven
te vreezen voor de beantwoording der vraag, die telkens dreigender
en angstvallender tot ons komt: Wat hebt gij, Christelijk Nederland,
van Nederlandsch-Indië en van de volken, die daar onder uwe hoede
ook hunne verlossing tegemoet zien, gemaakt?
Door de uitgave van vier boekdeelen, allen stukken bevattende uit
het rijke archief, u door uwen vader nagelaten, en door de daarbij
gevoegde ontvouwing uwer eigene heldere en edele inzichten omtrent
het Indisch staatsbestuur, hebt Gij, meer dan velen weten of zelfs ooit
hebben opgemerkt, bijgedragen tot het prijsgeven van dwalingen, die
Indië geschaad hebben en wier vasthouding het voor Nederland zoude
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hebben doen verloren gaan; tot het scheppen en bevorderen van vrijheden, waarop Indië recht heeft en welke het niet missen kan; tot het
nemen ook of voorbereiden van maatregelen, waardoor bij betere
benutting der in Indië's bodem verborgene schatten, verlichting van
druk, verbetering van lot, vermeerdering van welvaart, boven alles de
geestelijke, zedelijke en godsdienstige opheffing der daar levende
volken mogelijk worden kunnen.
De volken van Nederlandsch Indië, eenmaal naar de beginselen van
Gods Woord, dat voor "alle hemelstreken" geldt en waarde heeft,
bestuurd, zullen uwen Vader en u rangschikken, ja, u beiden eene eereplaats aanwijzen onder de mannen, die hun standpunt onder en tegenover de menschheid begrepen, hunne betrekking tot God hoog geschat,
en hun tijdelijk en eeuwig belang hebben gekend en behartigd.
Laat ons dan voor hen ook op dezen dag u danken, dat gij in uwe
ambtelijke en staatkundige loopbaan zoowel als bij uwe werkzaamheid op kerkelijk en godsdienstig gebied aan hen steeds gedacht en voor
hen gewerkt hebt, al moeten wij het betreuren, dat nog al te weinig
tot hiertoe op wat Gij schreeft en raaddet, ook door ons, antirevolutionairen, gelet werd."
Het moet ELOUT goed gedaan hebben bij deze gelegenheid zijn voorgaan op den weg van een nieuwen koers in de Nederlandsche politiek
ten opzichte van Indië, dien GROEN VAN PRINSTEER slechts zoo schoorvoetend gevolgd heeft, geprezen te hooren.
De Utrechtsche staten hebben in 1885 in de plaats van VAN LYNDEN
VAN SANDENBURG op 5 December met 21 van de 30 stemmen ELOUT,
toen reeds 80 jaren oud, tot lid der Eerste kamer gekozen. Aan een
mondelinge mededeeling van prof. FABIUS mag ik ontleenen, dat
ELouT, met wien hij destijds veel aanraking had, tegenover hem een
wensch in die richting uitgesproken had, welke FABIUS aan KUYPER
overbracht. Twee jaren heeft ELouT in de Eerste kamer nog zitting
gehad. Niet dikwijls voerde hij er het woord, maar altijd weer over
principieele onderwerpen. Zoo kon hij reeds dadelijk (14 Januari 1886)
te velde trekken tegen de z. i. onvoldoende voorstellen op het stuk van
de openbare eerbaarheid, zondagsheiliging en doodstraf in het nieuwe
wetboek van strafrecht. En een week later opende hij de algemeene
beschouwingen bij de staatsbegrooting, waarbij hij de vraag beantwoordde, hoe de toestanden van het weleer zoo bloeiend Nederland ge-

JHR. MR. PIETER JACOB ELOUT VAN SOETERWOUDE

167

worden zijn, wat zij thans zijn. Hij wees daarbij op de volkszonden
als dronkenschap, oneerbaarheid en winstbejag (staasloterij), opiumgebruik in Indië, onderwijs zonder God, dat socialisme en nihilisme bevordert. De minister HEEMSKERK 201), wiens derde ministerie hij begroette als het bewijs, "dat buitengewone kunde, gepaard aan rechtschapenheid, onvoldoende is om meer te doen dan in de troebele
wateren het schip van Staat met neergelaten zeilen te doen laveeren",
beantwoordde deze rede zeer welwillend met een gelukwensch aan den
spreker, die groote ervaring en kennis paarde aan nog jeugdige kracht
en volkomen helderheid van geest, en aan de Kamer, die "in hem een
jongste lid en tegelijk oudste lid van de waarde bezit".
Een jaar later hield ELOUT bij dezelfde gelegenheid weer de eerste
rede. Het was als een vervolg op die van 1886, handelende over Nederlands providentieele roeping en zijn toekomst. Die roeping teekende hij
als bestaande bovenal in het bieden van wederstand aan alle wereldlijke en geestelijke dwingelandij en in het verzekeren van alle redelijke
vrijheden en rechten binnen eigen grenzen en soms ook daarbuiten.
Trouw aan die roeping kan Nederland zijn invloed hergeven, waarop
heden en verleden het recht geeft. Met dat al is de maatschappelijke
toestand van het land weinig moedgevend voor hen, die in het geloof
zien de zenuw ook van de politieke organisatie, waardoor de overheid
de natie regeert zonder tot geweld toevlucht te moeten nemen. Als
twee punten van welslagen in zijn bijna zestigjarige loopbaan wees
ELOUT ten slotte aan de vrijheid van onderwijs en de afschaffing der
slavernij.
In Augustus 1887 hield ELOUT bij het voorstel-SCHAEPMAN tot verandering van hoofdstuk X der grondwet een uitvoerige rede, waarin hij
de geschiedenis der onderwijswetgeving schetste. In de Kamer, die
ELOUT altijd met groote welwillendheid bejegende, ook als hij zich
,,'-'el wat te wijdloopig verdiepte in zijn levensherinneringen 202), sprak
na hem Jhr. RÖELL 203) van "het in vele opzichten aandoenlijke en in
meerdere opzichten nog belangrijke betoog van den hooggeachten
nestor der Vergadering, de levendige getuige eener zestigjarige geschiedenis van dat onderwijs."
Uit ELOUTS laatste rede (5 November 1887) vindt men een fragment
in FABIUS' levensschets en in De Standaard van 5 November 1937.
Nog was ELOUT lid der Eerste kamer, toen in April 1886 het
ministerie-HEEMsKERK tengevolge van het votum der Tweede kamer
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over het hoofdstuk Onderwijs bij de grondwetsherziening in verband
met de "non-possumus" -verklaring der antirevolutionaire Tweede
kamer-fractie ontslag vroeg. De weigering, zonder overleg met de
techterzijde of voor het minst met de antirevolutionaire Kamerclub,
van Mr. AENEAs baron MACKAY 204) om als kabinetsformateur op te
treden had ELOUTS instemming niet. Althans was hij van oordeel, dat
getracht had moeten worden een samenspreking met den Koning te
krijgen om zoo mogelijk tot een kabinet buiten de Kamers om, van
ministers, door geen antecedenten gebonden, te komen. Dan had een
wijziging van het onderwijsartikel van de regeering kunnen uitgaan,
en ware vanzelf opgelost "de op den duur moeyelijk te behouden band
met de R. C." 205).
Het ministerie-Mackay begroette ELOUT een jaar later aldus in zijn
autobiografie: "De uitslag der verkiezingen, de optreding van een
nieuw ministerie, mag door Gods goedheid als beantwoording worden
aangezien van het volkspetitionnement in 1878 en het beraad op het
Loo. De Heer geve den nieuwen bewindslieden èn afzonderlijk èn
vereenigd zijn wijsheid en leiding af te bidden. Hoe goed zoude het
geweest zijn vereenigd zich te hebben verstaan over de groote punten
en den uitslag daarvan den Koning te hebben onderworpen en HDZ.
goedkeuring daarop te hebben verworven, gelijk we dat in 1856 voor
hadden en daarop wezen. Hiervan is mij echter niets gebleken. Wèl
dat (evenals vroeger bij de niet aanvaarde formatie) te veel is terade
gegaan met de R. C. clubleden, dat deze invloed ook nog (15 Sept.)
werkt op het "far niente" in stede van het "positie nemen", zijnde het
de
C., die voor zich alles hebben en niet gewenscht aan het Calvinistisch deel wapenen in handen te geven, waarmede het R. Catholicisme alleen kan worden weerstaan."
Het einde van dit kabinet was hem een teleurstelling, omdat het niet
gebracht had twee maatregelen, die hij verwacht had: het toekennen
aan de Vrije universiteit van wat haar als instelling en ten behoeve
onzer geloofsgenooten toekomt, en het keeren van de gevolgen van
KAPPEYNE'S wet voor de volksopvoeding 206).
In zijn laatste levensjaren werd ELOUT nog eens midden in den
kerkelijken strijd geplaatst. In 1883 had Dr. KUYPER hem, "den langst
ons gegunde van 't edel drietal, dat uit 's lands raadzaal vorst en
volk in Kerk en Staat terugriep naar het Woord des Heeren" zijn
Tractaat van de Reformatie der Kerken opgedragen. En in hetzelfde
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jaar had ELOUT nog een protest gericht aan den Hervormden kerker~ad
te 's Gravenhage wegens de beschikbaarstelling van de Kloosterk~rk
voor den Protestantenbond om LUTHERS vierde eeuwfeest te gedenken 207).
Dat ELOUT in 1886 rekenschap gaf van zijn sympathie voor de geschorste Amsterdamsche kerke raadsleden en zich bij de Christelijk
Gereformeerden voegde, is aan de hand van zijn autobiografie elders
beschreven 208). Voor KUYPER is dit zonder twijfel een groote teleurstelling geweest, die hij ELOUT niet verborgen heeft. In een brief van
21 Mei wijst hij erop, dat Christelijk Gereformeerden en Irenischen
ELOUTS stap als een afkeuring van de doleantie voorstellen. In
zijn antwoord zegt ELOUT, dat hij zijn weg biddende gevonden heeft.
Hij beroept zich op zijn leeftijd, die napleiten verbiedt, getuigt
van zijn blijvende begeerte om de smaadheid der veroordeelde broeàers mee te dragen, en verontschuldigt zich van het handelend optreden met anderen, waarvoor een langdurige, innige, broederlijke
betrekking zou zijn vereischt, als destijds bestaan had met CAPADOSE,
GROEN en VAN HOGEN DORP, en nu ontbrak, al had hij een oogenblik
aanraking gezocht met de heeren KEUCHENIUS en THIERRY 209).
Van het begin af ijverde ELOUT voor de vereeniging van Christelijk
Gereformeerden en Doleerenden. In 1889 schreef hîj daarover "niet
het minst op verzoek van Dr. KUYPER" aan de synode zijner kerk
te Kampen. Dat hij deze vereeniging nog heeft mogen beleven in 1892,
was hem een oorzaak van dankbare vreugde.
In de Vrije universiteit heeft hij tot zijn laatste levensjaren zijn
belangstelling getoond ..
Den 4den October 1893 is ELOUT op 88 jarigen leeftijd nog onverwacht overleden. Vele grooten en eenvoudigen stonden eenige dagen
later aan zijn groeve, waar de predikant der gereformeerde kerk ds.
Doorn geheel in ELOUTS geest naar Boven wees.
ELOUTS leven is bijzonder gezegend geweest. Vorst en volk heeft
hij naar zijn begeerte op velerlei onderscheiden wijze mogen dienen
zestig jaren lang. Het Oranjehuis heeft hij in vijf geslachten gekend.
In de nabijheid der drie Koningen, die de 19de eeuw ons schonk, heeft
hij gestaan, en tot ieder hunner woorden gesproken, die getuigd hebben
van zijn groote liefde voor hun persoon, ook om de plaats, waarop zij
geroepen waren. In moeilijke omstandigheden is hij een trouw raads-
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man der Kroon, buiten ambtelijke hoedanigheid, geweest. Het gereforme~rde volk heeft hij liefgehad en hij heeft ervoor op de bres
gestaan; voor de kinderen van gansch het volk heeft hij gebeden en
gewerkt.
Men wane niet, dat het hem alles zoo gemakkelijk afgegaan is.
Van jongs af verkeerende in de hoogste kringen, voelde hij, echt
kind van het Réveil, aanstonds de moeilijkheid om daar Christen te
zijn. Dat moet men overal zijn, schrijft hij in een brief van 10 Maart
1832 aan GROEN VAN PRINSTERER, maar dit brengt niet mee, meent
hij, dat men zich zonder noodzakelijkheid daar moet wagen, waar de
vervulling van dien plicht moeilijker is.
Hij verhaalt van een te groot zelfvertrouwen in zijn jeugd, dat later
oversloeg in een gebrek aan zelfvertrouwen; vooral in grootere kringen
voelde hij onbevangenheid en eenvoudigheid van hart te missen; hieraan weet hij het nooit "een populair of parlementair man" geworden
te zijn. Misschien staat ook daarmee in verband, dat hij, wiens beeld
toch den indruk maakt van groote zachtheid, en die in woord en
geschrift, zooals wij zagen, anderen op een hard woord of onnoodige
bitterheid zoo telkens weer terechtwees, in den eigen Haagschen kring
den naam had van in uiterlijk zachten vorm met een scherp woord
pijnlijk te kunnen worden. Ik althans heb mij over dien naam zeer
verwonderd en er geen redelijke verklaring voor kunnen vinden.
Van de veelzijdigheid van zijn leven erkende ELOUT dankbaar het
voorrecht op velerlei gebied geen vreemdeling te wezen, maar oe
schaduwzijde van het "de omnibus aliquid" bleef door hem niet- opgemerkt; hij heeft GROEN benijd, die zijn gansche leven bijna ongestoord en in groote onafhankelijkheid aan zijn studiën zich mocht
wijden. "Al ware ik geen Groen geworden," verzucht hij, "toch had
ik sommige vakken meer onder de knie gekregen."
ELOUT is de eenige van de oude garde geweest, die den strijd der
antirevolutionaire Kamerleden, straks der antirevolutionaire partij,
nog heeft bekroond gezien. De ontwikkeling van 1878 tot 1888 is wel
een zeer snelle geweest. ELOUT heeft in dien tijd nog tweemaal de
wacht bij de beginselen betrokken. Zijn waarschuwend woord, ik zeide
het in het begin van dit opstel, en ik eindig ermee, heeft in velerlei
opzicht nog zijn waarde. ELOUT te bestudeeren naast GROEN en
MACKAY, drie uitnemende belijders der antirevolutionaire of christelijkhistorische beginselen kan slechts leiden tot verdieping en verrijking
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van de kennis der beginselen, waarop de praktijk eener antirevolutionaire politiek moet gebouwd zijn.
Amsterdam, 21 Januari 1938.
145) CHRISTJAAN WILLEM JOHAN BARON VAN BOETZELAER van Dubbeldam
(1806-1872). De autobiografie vermeldt bij ELOUTS heengaan als Kamerlid
het volgende over een opvolger: "Mijn vriend Wm. v. Boetzelaer, wien het
wel eens had gehinderd niet meer in aanmerking te komen, scheen mij om
naam, chr. karakter, vermogen en edelmoedige werkzaamheid in school- en
armenzaken de aangewezen persoon. Hij werd benoemd. Maar de Utrechtsche
predikanten wisten hem tot weigering te bewegen. Later zeide hij mij, dat
Ma.ckay's of mijn komst tot aanneming had kunnen leiden. Maar Mackay had
het druk in zijne nieuwe betrekking, en mijne krachten waren zóó op, dat elke
nieuwe inspanning onmogelijk scheen. Toch had ik moeten volharden. Meermalen heb ik mij dit gemis aan volharding, ook om der gevolgen wille, moeten
verwijten."
146) WILLEM ANNE BARON SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE VAN DE POLL
(1800-1872), minister, commissaris des Konings in Gelderland, lid van de beide
Kamers der Staten. . generaal (zie noot 26).
J.47) Zie over de feestviering van 1 April 1872 laatstelijk GROEN-GOSLINGA,
blz. 176 en 179.
148) FREDERIK VAN EYBERGEN, overleden 1674, onderscheidde zich in 1672
als luitenant-kolonel over het regiment van den graaf VAN KONIGSMARK bij de
verrassing van Coevorden.
149) Ds. TH. J. R. KÖGEL (1829--1896) Duitsch predikant in Den Haag.
1.50) GROEN-GOSLINGA blz. 185 noot 8 wordt meegedeeld, dat uit gegevens
in het archief-THORBECKE blijkt, dat deze staatsman in den laatsten tijd van
zijn leven voortdurend met GROEN bezig was.
151) De Standaard van 7 Juni 1872 "De woorden, waarop ELOUT doelt, vindt
men aangehaald bij D. HANS, "Kuyper in het parlement" in het extra-nummer
van De Standaard van 29 act. 1937, blz. 9.
152) Het hier meegedeelde van ELOUTS oordeel over THORBECKE is ontleend
aan zijn brieven aan GROEN van 5, 10 en 19 Juni 1872.
'];53) Zie hierover uitvoeriger G. M. DE HARTOGH, Groen van Prinsterer en
de verkiezingen van 1871, blz. 110 e.v.
1.54) ELOUT aan GROEN 29 Mei 1873.
1.55) ELOUT aan KEUCHENIUS 11 Maart 1862, Kon Bibliotheek.
1.56) ELOUT aan GROEN 11 Maart 1871.
157) ELOUT aan GROEN 24 Apr. 1871.
158) ELOUTaan GROEN 17 Juni 1871, 28 Febr. 1874.
159) ELOUT aan GROEN 29 Mei 1873.
1.60) ELOUT aan GROEN 4 Juni 1873, over ms. 4 en 5 der Ned. Ged.
161) ELOIJT aan GROEN 16 Apr. 1870. Over de wijze, waarop GROEN deze
zaak wilde behandelen, zie men GROEN-GOSLINGA blz. 87, GROEN aan KUYPER
10 Apr. 1870: "principiele discussie van onze verhouding tot de ethisck-irenische
rigting, maar, om dit in broederlijk overleg te kunnen doen, voorafgaande wegneming van den wortel der bitterheid". Zie ook o.a. GROEN aan KUYPER 26 Apr.
1870 (blz. 91) en 6 Mei 1870 (blz. 92 en 93).
162) Ned. Ged. no. 77, 22 Maart 1871. ELOUT aan GROEN 30 Maart 1871 en
6 Mei 1871. Na de verkiezingen hebben besprekingen, anders dan door ELOUT
bedoeld, plaats gehad. Zie GROEN-GOSLINGA blz. 155 e.v.
163) ELOUT aan GROEN 17 Juni 1871.
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ELOUT aan GROEN 5 Juni 1872.
ELOUT aan GROEN 11 Dec. 1869.
166) ELOUT aan GROEN 19 Sept. 1874. De aangehaalde teksten luiden: 11 johannes vers 9 en 10: "Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer
van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft
beiden den Vader en den Zoon. Indien iemand tot ulieden komt en deze leer
niet brengt, ontvangt hem niet in huis en zegt tot hem niet: Zijt gegroet."
Openbaringen 11 vers 14 en 15: "Maar ik heb eenige weinige dingen tegen u,
dat gij aldaar hebt, die de leering Bileams houden, die Balak leerde den kinderen
Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en
hoereeren.
Alzóó hebt ook gij, die de leering der Nicolaïeten houden, hetwelk ik haat."
Titus I vers 9: (een opziener moet zijn een) "die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen."
Wat betreft de woorden: gij vergeet, "dat ophemelen van personen tot onzen
tijdkring behoort," worde nog vermeld wat ELOUT 23 Maart 1874 aan GROEN
geschreven had: "Nu wederom bij C. DE LA SAUSSAYE komt het mij voor dat
men de mensch teveel op den voorgrond ijtelt ... " Zie ook Ned Oed. no. 50 van
19 Maart 1874.
167) Zie in dit verband ook GROEN-GOSLINGA blz. 350 noot 1.
168) Om in den tekst niet te uitvoerig te worden mag ik er hier nog iets
van verte1\en.
Een teere kwestie roerde ELOUT in zijn brief van 6 Aug. 1871 aan. Anderen
hebben hem herhaaldelijk de opmerking gemaakt, dat GROEN in zijn geschriften
niet a1\een te veel zichzelf aanhaalt maar ook wat gunstigs of vleiends over
hem elders voorkomt. ELOUT heeft daarop geantwoord, dat iemand, die hoog
staat en God vreest, geacht moet worden ook daarin de eer van God te zoeken.
Ter waarschuwing brengt hij GROEN niettemin deze opmerking over, want "soms
toch zoude men zich kunnen vergissen, en het komt er toch op aan dat werk
te doen en het zóó te doen, dat Christus daarvan eens niet zegge: "ik heb
het niet gekend" (zie hierover G. M. DE HARTOGH, Omen van Prinsterer en de
verkiezingen van 1871, blz. 178 e.v.).
En ook in dezen tijd herhaalt hij het oude verwijt, dat GROEN zich bepaalt
tot het uitspreken van beginselen en nalaat bepaalde eischen te formuleeren.
ELOUT zou niet kunnen opgeven wat GROEN op politiek en kerkelijk gebied
wenscht en mogelijk acht. A1\een weet hij in het negatieve, dat noch facultatieve splitsing noch wijziging van art. 16 der Onderwijswet GROEN meer
begeerlijk voorkomt, en hij waarschuwt nog even voor de leuze "de bijzondere
school regel", àie bij den niet licht te verbeteren toestand onzer kerken a1\een
het Roomsch Katholicisme winst kan brengen. (ELOUT aan GROEN 14 juni 1873).
Vele van deze bezwaren vat ELOUT nog eens samen bij gelegenheid van de
Goudasche Kamerverkiezing in Januari 1874, die tot dr. KUYPERS eerste Kamerlidmaatschap geleid heeft. GROENS taktiek keurde hij af, ofschoon hij zijn
kritiek in vragenden vorm kleedde. Wordt niet ten onrechte het met betrekking
tot de beginselen noodzakelijk isolement tot een apodictisch voorschrift omtrent
de toepassing uitgebreid? vraagt hij. Is het niet hoogst wenschelijk de christelijke krachten te vereenigen in plaats van die door shibboleths, anti-schoolwetverbond enz. te verdeelen? Een partij [let op het woord en op den positieven
vorm!] moet behoorlijk formuleeren wat ze wil en hoe ze het wil en zich niet
laten afschrikken door een mogelijke bestrijding op de bijzonderheden. ZÓÓ
komt men tot een juiste waardeering, zóó tot beoordeeling van de noodzakelijke
middelen, en zóó ontgaat men het verwijt zich achter algemeenheden te verschuiven. (ELOUT aan GROEN 7 jan. 1874).
164)
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Pijnlijk was het hem, dat GROEN zich van al zijn, ook mondelinge opmerkingen niets aantrok, eb in de Ned. Ged. van 8 Juli 1873 uit de stembus van
1873 het proefondervindelijk bewijs putte, "dat in zelfstandigheid alleen wezenlijke kracht ligt. Een kracht, die het heterogene afstootend, even daardoor al
wat homogeen is, aantrekt."
Nog eenmaal tracht hij GROEN tot een andere taktiek te brengen. Als de
laatste reeks der Ned. Ged. nauw begonnen is, dringt hij aan op een "frisch,
warm, desnoods laatst, woord aan het Volk omtrent de hoogst aangelegen zaak
der christelijke opvoeding", zonder te treden in retrospectieve of politieke beschouwingen.
'169) ELOUT aan GROEN 17 Juni 1871.
170) Zie hierover ook "Mr. J. W. Gefken 1807-1887) in Antirevlolutionaire
Staatkunde t.a.p. blz. 286, waar deze dag ten onrechte in 1870 is gesteld.
CAPADOSE, die in het buitenland vertoefde, was ook door ELOUT tot een
bijdrage voor het geschenk uitgenoodigd. Hij antwoordde aldus 10 Juli 1871:
"W,at gij van onzen GROEN'S jaardag zegt is mij wel, hoezeer ik inderdaad
over de groote hartelijkheid van dien broeder niet roemen kan. Ook hem heb
ik geschreven, gelijk mijne vrouw aan BETSY [mevrouw GROEN] - maar deze
antwoordt ook in plaats van den man, die zoo veel te doen heeft."
2 Aug. 1871: "Wat gij mij van het geprojecteerde cadeau voor GROEN zegt
met de inscriptie vind ik zeer goed en neem daaraan gaarne deel. Dat onze
vriend zoo vol moed is en couleur de rose, versta ik evenmin als gij; ik kan
tegenwoordig geen rigting ten goede zien vorderen, en wat het geprojecteerde
Christelijk dagblad betreft onder redactie van den heer WOLBERS, ik stel mij
ook daarvan zoo heel veel niet voor. Maar bij onze vriend is een voorliefde voor
al wat WOLBERS heet, en zij beiden, vader en zoon, zijn mij altoos veel te
exdusief ... geweest - maar enfin wij zullen zien."
'17'1) Bij het graf van Mr. Groen van Prinsterer 23 Mei 1876 door J. H.
GUNNING Jr.
172) Mr. E. J. A. GRAAF VAN BYLANDT (1807-1876). Zie De Standaard 6 Oct.
1879: "Van Bylandt was ook een Christen ... en Thorbeckiaan". Starrenflonkering, blz. 26.
173) Het toen gesprokene is gedrukt in het bezit van het Réveil-archief.
'174) ELOUT aan FABIUS 19 Oct. 1885. Over mr. O. W. STAR NUMAN
(1840-1899) zie men in dit verband ook diens levensbericht in de Levensb'e-

richten der afgestorven medeleden van de maatschappij der Nederlandsche
letterkunde 1901.
175) D. L. MOODY (1837-1899) en I. D. SANKEY (1840-1908). Over hun
verblijf van 1873 tot 1875 in Engeland zie men laatstelijk Dr. ir. H. G. VAN
BEUSEKOM, D. L. Moody de groote Amerikaansche prediker, 1937, blz. 74-82.
'176) R. PEARSALL SMITH (1827-1898). Zie over de door dezen gewekte
beweging en zijn bezoek in Den Haag o.a. GROEN-GOSLINGA, blz. 330 noot 5;
J. C. RUI.LMANN, Kuyper-bibliografie, deel I, blz. 180-193, waar men ook
over de in den tekst genoemde Oxford conference en de Brightonbeweging leest.
'177) SOPHIA FREDERICA MATHILDA, prinses van Wurtemburg, koningin der
Nederlanden (1818-1877). In zijn autobiograftie teekent ELOUT bij het overlijden der Vorstin op 3 Juni 1877 aan, dat hij sedert 1840, toen hij Haar te
Stuttgart bezocht, steeds toenemende blijken van willendheid van de Koningin
had ontvangen, ook na de troonsbestijging in 1849. Hij werkte mee, om H.M.
in betrekking te brengen met mevrouw GROEN VAN PRINSTERER, "tot den dood
toe Haar eene trouwe vriendin". "Toen ik op 29 Mei op het Huis ten Bosch
bij de freule VAN PALLANOT tijding vroeg, was juist de staatsdame van dienst
binnengekomen, zeggende, dat H.M. de voorlezing wenscht van de tollenaarsbede. Eenigszins onthutst opende zij den Bijbel op Lucas XVIII. Dat gebed,
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uit de diepte opgezonden, vindt verhooring." Bij deze plaats in zijn autobiographie bewaarde E'LOUT een eigenhandig briefje der Koningin van 7 Mei
1877, waarin Zij hem bedankt voor geleende boeken.
178) Prinses MARIE (1841-1919), dochter van prins FREDERIK, was in 1871
gehuwd met den prins WILLEM VON WIED. Meermalen bezochten de prins en
prinses VON WIED ELOUT, o.a. in 1887 (Dec.) de Prins met zijn drie zonen
te paard, brengende een brief van de Prinses om te bedanken voor ELOUTS
geschenk .aan een harer zonen van GROEN VAN PRINSTERERS Vaderlandsche
geschiedenis, en in Juli 189.0 de Prins met zijn oudsten zoon, vergezeld van
den Groothertog van Saksen.
'179) De oprichting en de geschiedenis der Evangelische alliantie in Nederland vindt men kort saamgevat in Wat is de Evangelische Alliantie? uitgegeven
in 1937 door het bestuur der Nederlandsche afdeeling.
180) Ds. Ivo GAUKES KNOTTNERUS (1840-1917), sedert 1875 hervormd predikant te 's Gravenhage.
181) ELOUT aan GROEN 3.0 Jan. 1870.
182) ELOUT aan GROEN 23 Aug. 1871, gedeeltelijk aangehaald bij GROENGOSLINGA blz. 154 noot 7.
183) GROEN-GOSLINGA blz. 183.
184) Dikwijls heeft ELOUT op dit punt anderen terecht gewezen. In 1838
(brieven van 7 Mei en 13 Juli) heeft hij dit met mr. KOENEN gedaan, toen
deze op weinig welwillende wijze in de Nederlandsche stemmen den minister
A. R. F ALCK had aangevallen en aan diens invloed den geest van het onderwijs verweten. Naast christelijke oprechtheid is voorzichtigheid noodig, schreef
ELOUT; FALCKS naam staat ook onder goede stukken, en daaronder dient in
de eerste plaats de zondagswet van 1815 genoemd.
Zoo had KUYPER in De Standaard van 5 Nov. 1872 wat den gek gestoken
met de keuze der Amsterdamsche antirevolutionairen tusschen G. F AB lUS en
mr. J. A. JOLLES (zie GROEN-GOSLINGA blz. 200). Vergeet de steller van dit
stuk niet, vraagt ELOUT aan KUYPER (16 Nov. 1872), dat JOLLES als minister
een ons zeer welgeval\lgen daad heeft verricht door de afschaffing van het
staatscollatierecht? hiertoe was tegenover eigen departement en synode, tegenover de heeren der heerlijkheden, moed noodig.
185) GROEN-GOSLINGA blz. 103 (GROEN aan KUYPER 14 Juli 187.0) en blz. 228
(KUYPER aan GROEN 4 Juni 1873). M. A. F. H. HOFFMAN (1795--1874), lid
der Tweede Kamer, jhr. C. van FOREEST (1817-1875), id. ELOUT aan KUYPER
5 Juni 1872.
'186) KUYPER gaf dit wel toe. Zie GROEN-GOSLINGA blz. 159 (KUYPER aan
GROEN 28 Sept. 1871).
187) W. R. BARON VAN HOEVELL (1812-1879), predikant in Ned. Indië, lid
van de Tweede Kamer, daarna van den raad van State.
188) ELOUT aan KUYPER 19 Nov. 1872.
189) GROEN-GOSLINGA blz. 225, 228-239, 382-389. De mededeeling in de
Eerste kamer van E'LOUT geschiedde op 21 Jan. 1886.
190) 18 Apr. 1873 schreef ELOUT aan KUYPER: "In de zaak van Atchin is er,
geloof ik, door de regeering met wijsheid en gematigdheid gehandeld." Zie
ook GROEN-GOSLINGA blz. 296 en 297, doorloopende noot.
191) ELOUT aan GROEN 19 Aug. 1873.
192) ELOUT aan GROEN 28 Febr. 1874.
193) Mr. J. KAPPEYNE VAN DE COPPELLO (1822-1895), minister van Binnenlandsche zaken.
194) ELOUT aan KUYPER 3 Oct. 1878.
195) Prof. dr. F. L. RUTGERS (1836-1917), later hoogleeraar aan de Vrije
universiteit.

JHR. MR. PIETER JACOB ELOUT VAN SOETERWOUDE

175

ELOUT aan KUVPER 18 Oct. 1878 en 15 Mei 1880.
Zie j. C. RULLMANN, Kuyperbibliografie I blz. 17-19.
198) C. Th. GRAAF VAN LVNDEN VAN SANDENBURG (1826---1885), als kamerlid tot de antirevolutionairen gerekend. B. J. L. BARON DE GEER VAN JUTFAAS
schreef 22 Nov. 1871 aan mr. H. J. KOENEN: "De heer VAN LVNDEN VAN SANDENBURG, persoonlijk mijn vriend, behoorde nooit tot de Chr. hist. rigting, hij
was altijd een Christelijk conservatief." In een brief van 11 Nov. 1885 aan
KUVPER, waarin ELOUT dezen dank bracht voor het woord, aan VAN LVNDEN
gewijd, schrijft hij: "Maar ik vind geene verhooring van de dagen lang opgezonden bede, dat hij niet zoude henengaan zonder zijne afwijking te hebben
beleden en daarvan in de Eerste kamer te hebben doen blijken. Doch Gode
alleen is het oordeel, de wijsheid en de genade."
199) Mr. H. A. DES AMORIE VAN DER HOEVEN (1829-1879).
200) GROEN-GOSLINGA blz. 53 en 54.
201) Mr. J. HEEMSKERK AZN. (1818-1879).
202) Zie o.a. ARNOLD ISING, In de Kamers der Staten-Generaal Herinneringen
en indrukken 1850-1886, blz. 83.
203) jhr. mr. j. ROËLL (1844-1914).
204) Mr. AENEAS BARON MACKAV (1838-1909), lid der Tweede kamer,
minister van Binnenlandsche zaken en van koloniën, later Kamervoorzitter, lid
van den raad van State en minister van Staat.
205) ELOUT aan KUVPER 3 Apr. 1886. In het overzicht van 1886 teekent hij
in zijn autobiografie aan: "De politieke invloed der R. C. neemt toe, en wil
zich ook nu betoonen door een zending [er staat: zendeling] bij 's Pausen
jubileum".
206) ELOUT aan KUVPER 29 Oct. 1891.
207) Een exemplaar van dit protest is in het bezit van het RéV'eil-archief.
208) Stemmen des tijds jan. 1936, "Reveil en doleantie".
209) G. j. THIERRV (1805-1890). Over hem Or. E. J. W. POSTHUMES MEVES,
196)
197)

Hervormd 's Gravenhage in de negentiende eeuw, Kerkhistorische schetsen,
blz. 144 e. v.
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I.
Het vraagstuk van de echtscheiding in het Nederlandsch recht heeft
gedurende de laatste halve eeuw veel belangstelling getrokken. Naast
het gewichtige van het probleem van de huwelijksontbinding op zich
zelf, is daarvan voor al de reden, dat zich sinds 1883 door het constante eener jurisprudentie ten aanzien van de echtscheiding een recht
buiten de wet heeft ontwikkeld, waarover verschillend is en wordt
gedacht.
Op wijziging van den bestaanden toestand is van allerlei zijden om
sterk uiteenloopende motieven herhaaldelijk aangedrongen.
Dat het daartoe tot dusver niet kwam, vindt in het bijzonder zijn
grond in het karakter der materie, die, onderdeel van het huwelijksrecht in het algemeen, naar alle zijden in religieuze en ethische beginselvragen haar vertakkingen heeft, en tevens een aantal quaesties
van technisch-juridischen aard in zich bergt, die ook weer ideëele
principia raken. Er is dan ook "haast geen rechtsinstelling, die zoozeer
het moreele leven der betrokken personen beheerscht, en ook den
moreelen standaard van het volksleven bepaalt, als het huwelijk en
zijn mate van ontbindbaarheid" 1).
Dit brengt mede, dat zij tot dat terrein behoort, waar "niet door
eenige rechters in raadkamer, maar door de natie in de StatenGeneraal" 2) dient te worden beslist. "Waar het in het maatschappelijk leven belangen en begeerten van geheele groepen botsen, moet
de wetgever, niet de rechter, het beslissende woord spreken" 3).
Nu is wel een paar malen, in 1910 en 1912, een poging tot wetswijziging aangewend, maar het eerste wetsontwerp, door den Minister
NELISSEN voorbereid, werd, nadat de Tweede Kamer er haar Voorloopig Verslag over had uitgebracht, na machtiging van de Koningin
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door den Minister REGOUT in 1912 ingetrokken, terwijl het vervolgens
door dezen vervaardigde ontwerp, zelfs zonder dat de Tweede Kamer
er een Voorloopig Verslag over had uitgebracht, door den Minister
ORT in 1913 werd ingetrokken.
Minister GOSELING heeft thans bij de behandeling van de Justitiebegrooting-1938 in de beide Kamers der Staten-Generaal te kennen
gegeven, voornemens te zijn de aanbieding van voorstelIen tot wetswijziging op korten termijn met kracht te bevorderen 4).
Met het oog hierop verdient het echtscheidingsprobleem weder bijzondere aandacht. Op deze overweging rusten de volgende aanteekeningen, die omvatten: I. enkele inleidende opmerkingen; 11. een
schets van wet en practijk; lIl. eenige statistische gegevens; IV. een
korte uiteenzetting van de reeds aangewende pogingen tot wijziging
van de wetgeving; V. een meer uitgebreide slotbeschouwing.

I. De wet beschouwt het huwelijk alIeen "in des zelfs burgerlijke
betrekkingen", zoo luidt de algemeene bepaling in den aanhef van
onze huwelijkswetgeving. Misschien eenigszins academisch van aard,
is zij toch in tweeërlei opzicht niet zonder beteekenis.
Zoo herinnert zij er aan, dat de wet zich niet inlaat met veel, dat
naar juiste opvatting belangrijk element van het huwelijk vormt, dat
haar dwingende macht te dezen aanzien dus beperkt is, dat hier bij
uitstek een terrein wordt betreden, waarop veel is overgelaten aan
godsdienst, moraal en fatsoen. Zij houdt zoó tevens een waarschuwing
~n tegen overschatting van de macht, die op het gebied van het huwelijk
van een wettelijke regeling kan uitgaan. Voor wat bijzonderlijk ons
onderwerp betreft, bevat zij een element, dat kan doen denken aan een
uiting, als die van de laatste algemeene conclusie van het Rapport
inzake echtscheiding van de daartoe benoemde Deputatie van de Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland van 1920 te Leeuwarden,
betreffende de regeling van het echtscheidingsvraagstuk door de Overheid: "dat degene, die van (de) wetgeving der Overheid gebruik maakt,
.om op andere gronden dan de Schrift veroorlooft, zijn huwelijk te doen
ontbinden, naar Goddelijk recht en in foro conscientiae schuldig blijft
staan aan echtbreuk."
Vooral is echter de bedoelde bepaling -van belang in historisch opzicht, voor zooveel zij bevestigt, dat voor den Staat niet alIeen concubinaat, maar ook het kerkelijk huwelijk geen rechtsgeldig huwelijk

-

-~-~

-------------_.

178

MR.

J.

VAN ANDEL aZN

is. Dat is alleen het voor den wettelijk aangewezen ambtenaar voltrokken huwelijk. Eeuwen geleden was dit anders. De Kerk alleen had
toen de regeling van het huwelijk in handen - er zal straks in ander
verband aanleiding zijn hierop nog terug te komen. Sinds de Reformatie veranderde echter haar positie en ontwikkelde zich naast de
hare de bemoeiïng van de wereldlijke overheid. Tenslotte kwam met
"de Fransche Revolutie het beginsel der verplichte huwelijksvoltrekking voor den van staatswege aangewezen ambtenaar; in Holland
werd dit bij resolutie van 7 Mei 1795 voorgeschreven. De andere provincies volgden. Het Wetboek Napoleon voor Holland kende geen
kerkelijke huwelijksbevestigingen meer, het huwelijk wordt alleen in
zijn burgerlijke betrekkingen beschouwd (art. 83 B. w.) 5)."
Voor een huwelijk is noodig, dat het wordt voltrokken tegenover
den ambtenaar van den burgerlijken stand. Deze verklaart in naam
der wet, dat "partijen" door den echt aan elkander zijn verbonden,
zoodra zij te zijnen overstaan en in tegenwoordigheid der getuigen
hebben verklaard, "dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en
dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de
wet aan den huwelijken staat verbonden zijn". De ambtenaar constateert alleen, dat man en vrouw elkaar het zooevengezegde hebben beloofd. Vóórdat hij hen in de gelegenheid stelt deze verklaring voor hem
af te leggen, gaat hij echter uit de te zijner beschikking staande
stukken na of er huwelijksbeletselen zijn, bijv. of niet een der partijen
nog gehuwd is, of niet een verboden graad van bloedverwantschap
bestaat, terwijl hij voorts het huwelijk van personen beneden een
zekeren leeftijd niet mag voltrekken, wanneer hem niet blijkt van de
toestemming van de in de wet aangeduide familieleden.
Het aangaan van huwelijken staat zoo onder het preventieve toezicht der Overheid. Hetzelfde is het geval met de ontbinding van
huwelijken.
Het grondbeginsel, waarvan bij de instelling van dit toezicht is uitgegaan, komt hierop neer, dat het huwelijk niet is een gewoon contract,
als koop en huur, al komt het door de wilsovereenstemming van twee
menschen tot stand, maar een overeenkomst sui generis, waarbij de
belangen van anderen, kinderen, familieleden enz., maar ook van de
gemeenschap in haar geheel, van maatschappij en Staat, gemoeid zijn,
dat het dus een zaak is, die de publieke orde betreft 6).
Oorspronkelijk stond men niet op dit standpunt. De Romeinen en
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ook de Germanen beschouwden het huwelijk als een zuiver private
aangelegenheid, die tusschen partijen en casu quo haar familieleden
werd afgehandeld. De overheid gedroeg zich passief niet alleen tegenover het aangaan, maar ook ten aanzien van de ontbinding van huwelijk~n 7). Het huwelijk berustte geheel op den consensus, de onderlinge overeenstemming en zijn voortbestaan was alleen afhankelijk van
den duur der affectio maritalis, van de huwelijksliefde. Vrije opzegbaarheid behoorde tot het wezen van het huwelijk. Zelfs was "den
Römern die freie Scheidung ein Postulat ernster und würdiger
Auffassung der Ehe" 8). De "echtscheiding was erkend en geschiedde
door het onderling goedvinden der echtgenooten of zelfs door den
eenzij digen wil van één van hen, buiten het toezicht van wie ook
om" 9). Ook naar Germaansch recht kon het huwelijk op deze beide
wijzen worden ontbonden. Aanvankelijk was hier eenzijdige ontbinding
door de vrouw uitgesloten; de bevoegdheid van den man om zijn
vrouw te verstooten was onbeperkt. Invloeden van het Romeinsche
recht en "misschien ook van den Christelijken godsdienst, die de gelijkwaardigheid van man en vrouw leerde" 10), leidden er echter toe,
dat de vrouw ook het recht tot ontbinding in bepaalde gevallen kreeg.
Een geheel andere toestand ging ontstaan naar mate de Christelijke Kerk aan invloed won. Zij heeft van ouds de echtscheiding veroordeeld, in aansluiting aan en op grond van de Heilige Schrift.
Niet altijd echter heeft de Kerk met even groote kracht op het
huwelijksrecht kunnen inwerken. Het beginsel van de onontbindbaarheid van het huwelijk heeft zij in de practijk eerst ten volle kunnen
doorvoeren, nadat wetgeving en rechtspraak in huwelijkszaken in haar
handen waren gekomen. De Kerk ging toen de vereischten vaststellen,
waaraan een huwelijk zou moeten voldoen om wettig te zijn, en nam
maatregelen, om huwelijken, waaraan een of meer van die vereischten
zouden ontbreken, tegen te gaan. Haar huwelijkswetgeving eischte
medewerking van den bevoegden geestelijke aan de totstandkoming
van het huwelijk. Hierin vond zij het middel, waardoor het haar mogelijk was haar voorschriften omtrent de vereischten, de beletselen en
dé afkondigingen der huwelijken te doen naleven. "De Kerk voerde dus
!n een preventief toezicht; het aangaan van huwelijken werd door haar
gesteld onder het preventieve toezicht der geestelijke overheid" 11).
Daarnaast bepaalde zij straffen tegen de feitelijke samenleving van
man en vrouw buiten huwelijk en liet ook een repressieve controle
A. St. 3-m. XII
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niet achterwege. Zij verklaarde voorts het huwelijk onontbindbaar en
verbood dus de echtscheiding, doch liet om de behoeften der practijk
de mogelijkheid open van separatie (thori et mensae, aut habitationis),
scheiding van tafel en bed, die bij vonnis van den geestelijken rechter,
om redenen, door hem getoetst, kon worden uitgesproken.
Dit alles kwam uiteraard niet maar eensklaps, doch in een ontwikkeling van eeuwen tot stand. In de Middeleeuwen waren b.V. de zgn.
matrimonia cIandestina voor de canonieke juristen voortdurend nog
een uiterst moeilijk probleem. Eerst het Concilie van Trente (1545-1563)
loste dit vraagstuk van in het geheim gesloten, (verboden, maar toch
niet nietige) huwelijken op, door openbaarheid voor te schrijven, in
dier voege, dat het alleen die huwelijken geldig verklaarde, die in
tegenwoordigheid van den parochiepriester van partijen en van twee
getuigen voltrokken waren 12).
Hoe dit echter zij, de Kerk was, waarschijnlijk sedert ongeveer de
twaalfde eeuw, in huwelijkszaken wetgever en rechter.
Aldus werd het huwelijk van een zuiver private aangelegenheid mede
overheidszaak en is dit sindsdien gebleven. De Reformatie bracht in verschillende opzichten wel wijziging - die wijzigingen bestonden hoofdzakelijk hierin, dat de wereldlijke overheid het huwelijk tot haar eigen
competentie bracht, terwijl daarnaast de Kerk haar plaats behield, en
dat naast de scheiding van tafel en bed de echtscheiding werd ingevoerd, zij het op slechts zeer enkele bepaalde wettige gronden, _
maar handhaafde dit juridisch beginsel, bracht geen verandering in
de beschouwing van het huwelij k als een zaak van openbare orde.
Zij heeft integendeel tot versterking dier gedachte in ruime mate bijgedragen.
Zoo stelt nu onze wet, evenals die van zeer vele andere landen, vereischten voor het aangaan van een huwelijk en voor de ontbinding
daarvan. Zij wijst tevens de instanties aan, met de toetsing der feiten
aan de voorschriften der wet belast. Bij het aangaan van het huwelijk
is die taak opgedragen aan den ambtenaar van den burgerlijken stand,
bij de ontbinding aan den rechter en wel aan den gewonen rechter
in burgerlijke zaken. De wijze van procedeeren - waarover straks _
komt ook vrijwel overeen met die van een gewoon civiel proces. Deze
omstandigheden kunen evenwel niet afdoen aan het feit, dat een vordering tot echtscheiding iets anders is en blijft, dan een gewone privaatrechtelijke actie. Professor HAMAKER, aan wiens opstellen over de
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Nederlandsche jurisprudentie inzake echtscheiding in de voorafgaande
opmerkingen o.m. reeds een en ander werd ontleend, is van oordeel,
dat van een privaatrecht van den eenen echtgenoot tegen den anderen
hier geen sprake is. "Een recht in den eigenlijken zin is in het geheel
niet aanwezig, maar wil men van een recht spreken, dan is het er
een tegen den rechter, die, indien een grond van echtscheiding bestaat, verplicht is zijne medewerking te verleenen. Het geval is analoog
met dat van een paar toekomstige echtgenooten, die, indien hunne
stukken in orde zijn, tegen den ambtenaar van den burgerlijken stand
recht hebben op de voltrekking van hun huwelijk". Na nog verschillende andere voorbeelden van analogische gevallen te hebben genoemd,
vervolgt de schrijver: "het is er telkens slechts om te doen van een
ambtenaar eene handeling te verkrijgen, waartoe hij alleen bevoegd
is". De wetgever had z.i. dan ook, zonder in strijd te komen met de
bepaling der Grondwet, die de burgerlijke rechtspraak opdraagt aan
de rechterlijke macht, den gang van zaken bij echtscheiding heel
anders kunnen regelen. Dit neemt echter niet weg, dat zijn keuze
van den burgerlijken rechter en de vormen van het civiel proces alleszins gerechtvaardigd mag heeten.
"De wetgever volgde zoodoende de traditie, droeg het overheidstoezicht op aan ambtenaren, door hunne positie en bekwaamheid
waarborgen gevende voor eene juiste en onpartijdige uitoefening
daarvan, terwijl hij, door inachtneming van de vormen van het burgerlijk proces te gebieden, de nauwkeurigheid van het onderzoek
ten zeerste bevorderde. Hij begreep terecht, dat aan den eisch: geen
echtscheiding, indien er niet werkelijk een in de wet erkende grond
voor aanwezig is, niet beter voldaan kan worden, dan door aan
beide echtgenooten zoo ruim mogelijk gelegenheid te geven, voor
den rechter het geval van alle kanten toe te lichten. Het gevaar
van eene ongegronde toelating (of weigering) der echtscheiding
wordt daardoor zoo klein mogelijk en dit voordeel werd geacht
wel op te wegen tegen den omslag en de kosten van een burgerlijke procedure" 13).
11. Letten wij nu eerst op wet en practijk inzake echtscheiding in
onzen tijd.
Volgens artikel 254 van het Burgerlijk Wetboek is echtscheiding een
van de vier feiten 14), waardoor naar ons recht het huwelijk wordt
ontbonden.
Zij kan volgens art. 264 B. W. alleen plaats hebben op grond van:
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a. overspel; b. kwaadwillige verlating (deze is volgens art. 266 B. W.
aanwezig, wanneer een der echtgenooten de gemeene woning zonder
wettige oorzaak heeft verlaten en vijf jaren volhardt in zijn weigering
om terug te keeren) ; c. veroordeeling wegens misdrijf tot een vrijheidsstraf van vier jaren of langer; d. zware verwondingen en levensgevaarlijke mishandelingen. Echtscheiding bij onderling goedvinden
kent onze wet dus niet. Zelfs wordt zij door artikel 263 B. W. uitdrukkelijk uitgesloten met deze woorden: "Echtscheiding kan nimmer
,door onderlinge toestemming plaats hebben". De beteekenis van deze
bepaling is bovendien, dat een rechterlijke uitspraak voor echtscheiding
noodig is.
Gelijk blijkt uit hetgeen in noot 14 omtrent de ontbinding
van het huwelijk door rechterlijk vonnis na scheiding van tafel en
bed 15) wordt opgemerkt, kan niettemin zijdelings het huwelijk met
toestemming van beide echtgenooten worden ontbonden en wel na
scheiding van tafel en bed gedurende vijf jaren. De beteekenis van
deze mogelijkheid is practisch niet groot. Hetzelfde is het geval met
den in een veroordeeling tot een lange gevangenisstraf gelegen echtscheidingsgrond. De meest op den voorgrond tredende reden voor
echtscheiding is overspel, terwijl ook kwaadwillige verlating wel eens
wordt gesteld.
Hoe kan men nu tot echtscheiding op een der genoemde gronden
komen? De echtgenoot, die scheiden wil, heeft zich tot den rechter
te wenden. Hij moet dit - volgens art. 816 v.v. van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering - doen door aan de rechtbank een
verzoekschrift in te dienen, met opgave der feiten en van te nemen
conclusiën, onder bijvoeging der bewijsstukken. Het request moet door
den verzoeker persoonlijk worden overhandigd aan den voorzitter der
rechtbank (of den hem vervangenden rechter), die hem "zoodanige
bedenkingen zal voorhouden, als hij zal oordeelen te behooren" . Volhardt de verzoeker, dan beveelt de president, dat beide echtgenooten
in persoon en zonder bijstand op een bepaalden dag en uur voor hem
zullen verschijnen. Bij deze comparitie maakt de president aan de
echtgenooten "zoodanige aanmerkingen als hij raadzaam oordeelt om
'eene verzoening tot stand te brengen". Is de verzoeker alleen verschenen, dan moet hij trachten hem van zijn vordering te doen afzien. Komt de verzoeker niet, zonder van eenige wettige reden te doen
blijken, dan vervalt het verzoek. Bij vruchtelooze poging tot ver-
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eemgmg, verleent de president den eischer verlof, om bij gewone
dagvaarding den eisch tot echtscheiding in te stellen (art. 821 Rv.).
Par parenthèse: vroeger, in het Oud-Hollandsch recht, was zulk
een procedure vóór het instellen der vordering noodig in alle zaken.
Een medeburger rauwelijks voor den rechter te roepen was niet geoorloofd. Eerst moest den rechter verlof tot het instellen der vordering
worden gevraagd. Deze had dan de gelegenheid een minnelijke schikking te beproeven. Deze poging om het aantal processen te beperken,
oogstte echter weinig succes. Zij is dan ook opgegeven, behalve wat
de echtscheidingszaken (en een enkele aanverwante zaak) betreft.
De bijzondere aard van het huwelijk en van de procedure tot ontbinding ervan rechtvaardigt deze uitzondering ten volle, al kan moeilijk
worden ontkend, dat ook in casu het effect niet bijster groot schijnt,
en onder de huidige verhoudingen misschien ook bezwaarlijk kon zijn.
Er zal straks reden zijn, op deze omstandigheid terug te komen.
Na daartoe bekomen verlof wordt nu de eisch tot echtscheiding ingesteld. De andere echtgenoot wordt gedagvaard. Hij kan dan drie
dingen doen: zich tegen den eisch verweren, de gestelde feiten erkennen, (casu quo zich refereeren aan het oordeel der rechtbank), of "verstek laten gaan", d.i. niet verschijnen. Het eerste ge,-:al behoeft geen
bespreking. De laatste twee gevallen zijn echter voor ons onderwerp van groot gewicht.
Wanneer A van B terugbetaling vordert van een geleende geldsom
en B erkent, dat hij het geld geleend heeft en nog niet terugbetaald,
dan wijst de rechter enkel en alleen op deze bekentenis van B de
vordering van A toe. De gerechtelijke bekentenis levert immers, volgens
art. 1962 B. W., een volledig bewijs op tegen hem, die haar hetzij
in persoon hetzij door een daartoe bijzonderlijk gemachtigde heeft afgelegd. De wet ontheft den rechter in dit geval dus van de verplichting om zich aangaande de feiten, waarover het gaat, zekerheid te
verschaffen 16). Het staat hem zelfs niet vrij de juistheid van hetgeen
wordt bekend, te onderzoeken; de bekentenis is voor den rechter bindend 17).
De rechter wijst voorts de vordering van A eveneens toe, wanneer
B "ten beteekenden rechtsdage" niet opkomt, verstek laat gaan, terwijl aan alle formeele dagvaardingsvereischten is voldaan. Uit de nietverschijning van B wordt dan zijn stilzwijgende bekentenis afgeleid 18).
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Zoo is de practijk in vermogensrechtelijke zaken. Er ligt aan ten
grondslag de overweging, dat, naar de beginselen onzer burgerlijke
procedure, ieder voor zijn eigen belang heeft te waken en men derhalve,
wanneer men op de dagvaarding niet verschijnt, geacht mag worden
tegen haar posita niets te kunnen of te willen inbrengen. Het vonnis
wordt dan gegeven zonder bewijs van de gestelde feiten.
Intusschen behoeft de rechter zulk een gedragslijn, ook in vermogensrechtelijke zaken, niet te volgen. Artikel 76 Rv., waarop deze
practijk steunt, bepaalt, dat, indien de gedaagde ten dienenden dage
niet verschijnt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht
zijn genomen, er tegen hem verstek zal worden verleend "en de
conclusiën van den eischer zullen toegewezen worden, ten ware zij
den rechter onrechmatig of ongegrond voorkomen."
Hieruit volgt, dat alles hier is overgelaten "aan de prudentie des
rechters; acht hij de gestelde feiten ongeloofwaardig, of wel, oordeelt
hij, dat de vordering niet op de wet is gegrond, zoo staat het hem
krachtens het slot van art. 76 volkomen vrij om, alvorens definitief
te beslissen, den eischer bewijs op te leggen of om de vordering, als
ongegrond of onrechtmatig, niet toe te wij zen" 19).
Artikel 76 Rv. is ontleend aan den Code de Procédure Civile, waarin de desbetreffende bepaling als laatste zinsnede bevatte de woorden:
"et les conclusions du demandeur seront adjugéés, si elles se trouvent
justes et bien verifiées". In de aanvankelijke redactie van art. 76 stond
dan ook in plaats van de tegenwoordige termen: "indien zij den regter
regtmatig en wel gegrond voorkomen". Bij de eindredactie heeft men
"den stelligen zin veranderd in eenen ontkennenden of liever uitzonderenden zin", omdat men meende aldus "meerdere ruimte aan den
regter te moeten laten". Toen echter in de Staten-Generaal de wenschelijkheid werd geopperd van "eene bepaling, dat bij het niet verschijnen van den gedaagde, de eischer ongehouden is, de door hem geposeerde daadzaken te bewijzen", werd hierop vanwege de Regeering
geantwoord, dat, indien aan dit verlangen werd voldaan, "eene vordering, op geposeerde daadzaken steunende, geheel zonder eenig bewijs zoude moeten worden toegewezen, waardoor men gewis aan de
niet verschijning des gedaagden een al te uitgebreid gevolg geven
zoude" 20). Een en ander - het zij hier terloops vermeld - versterkte het Provinciaal Geregtshof van Friesland in zijn bij arrest van
2 Mei 1866 (W. 2793) in een procedure tot scheiding van tafel en
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bed uitgedrukt gevoelen, dat de slotwoorden van art. 76 Rv. gelijken
zin hebben als indien er stond: "ten ware zij den regter met het regt
strijdig en feitelijk onbewezen voorkomen". En bij zijn bekende arrest
van 30 November 1893 (W. 6443) besliste de Hooge Raad, dat art.
76 Rv. den rechter geenszins onvoorwaardelijk beveelt om tegen een
gedaagde, tegen wien verstek is verleend, dadelijk de concIusiën van
den eischer toe te wijzen, doch "zoowel uit de bewoordingen van het
slot van dit artikel, als uit de geschiedenis daarvan" volgt, dat hij
steeds zal overwegen of de vordering hem al of niet onrechtmatig of
ongegrond voorkomt en hij dus volkomen bevoegd is, om, "waar hij
oordeelt, dat uit de niet-verschijning van den gedaagde geene erkenning van de gestelde feiten of berusting in den eisch kan worden
afgeleid", het bewijs dier feiten, alvorens ten principale recht te doen,
te gelasten.
De practijk is echter, dat regelmatig de rechter na verleend verstek zonder meer tot toewijzing der vordering overgaat.
Gelden nu de artikelen 1962 B. W. (bekentenis) en 76 Rv. (verstek) alleen in gedingen van zuiver vermogensrechtelijken aard, of
ook in zaken, waarin partijen - zooals men zegt - over het onderwerp van het geding niet vrijelijk kunnen beschikken, in zaken waarbij
de openbare orde is gemoeid, b.v. in echtscheidingszaken?
In geval van een eisch tot scheiding van goederen 21) zijn beide
iartikelen buiten werking. Voor dit geval verbiedt de wet (art. 810 Rv.)
den rechter uitdrukkelijk de enkele bekentenis van den man als bewijs aan te nemen. De wet wil aldus voorkomen, dat dit middel, dat de
strekking heeft de vrouw te beschermen tegen de uitgebreide macht,
.die den man ten aanzien van de goederen is verleend, voor andere
doeleinden, b.v. om schuldeischers te benadeelen, zou worden aangewend. Evenals echtscheiding, is dan ook scheiding van goederen
bij onderlinge toestemming door de wet verboden (art. 241 B. W.).
Wanneer nu de enkele bekentenis, zonder (nader) bewijs der feiten,
als volledig bewijs zou gelden, zou dit voorschrift illusoir worden.
Hieruit heeft men, wat het verstek betreft, afgeleid, dat de regel van
art. 76 Rv. om dezelfde redenen buiten toepassing moet blijven en
dat dus, wanneer de man op de dagvaardiging van de vrouw niet opkomt, deze toch het bewijs van de gegrondheid harer vordering tot
scheiding van goederen moet leveren. De rechtbank legt in zulk een
geval dus ambtshalve (getuigen) bewijs op.
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Een overeenkomstige bepaling omtrent de bekentenis in echtscheidingsprocessen bevat de wet echter niet.
In juridischen zin ligt hier de bron van het euvel, dat in woord
en geschrift zoo heftig en veelvuldig is en wordt gelaakt, (van andere
zijden echter niet als zoodanig wordt gezien en verdediging vindt).
Bij arrest van 22 Juni 1883 (W. 4924) besliste de Hooge Raad voor de eerste maal geroepen om zijn meening uit te spreken over
de vraag, of een feit, waarop de eischer tot echtscheiding of scheiding
van tafel en bed zich beroept, en dat de gedaagde erkent of althans
niet ontkent, zonder het leveren van (nader) bewijs, voor volledig
bewezen kan worden gehouden - deze vraag in bevestigenden zin.
Zulks, strikt genomen, alleen op grond van de overweging, dat op
den algemeenen regel van art. 1962 B. W. in zake van echtscheiding
bij de wet geenerlei uitzondering is voorgeschreven. Bepaaldelijk is
dit niet gedaan bij art. 263 B. W., "omdat eene echtscheiding, op
grond van een erkend en derhalve als bewezen aangenomen overspel
uitgesproken, toch altijd blijft berusten op een der gronden in art. 264
opgenoemd, en eene samenspanning tusschen de echtgenooten, waardoor een hunner, om het huwelijk ontbonden te krijgen, een werkelijk
niet gepleegd overspel zou erkennen, wel mogelijk is, maar niet noodzakelijk uit het enkele feit der erkenning mag worden afgeleid". Indien de wetgever, zoo vervolgt het arrest, om die mogelijkheid geheel
af te snijden, had willen bepalen, dat de enkele bekentenis van den
gedaagde niet als bewijs zou gelden, dan had hij dit uitdrukkelijk in
de wet kunnen en moeten opnemen, zoo als hij in art. 810 Rv. ten aanzien van de scheiding van goederen heeft gedaan. De rechter is echter,
naar 's Hoogen Raad's oordeel, niet bevoegd om een dergelijk verbod
buiten de wet om ook tot echtscheiding uit te breiden. Art. 14 der
wet A. B. bepaalt wel, dat door geen handelingen of overeenkomsten
aan wetten, die op de publieke orde of goede zeden betrekking hebben,
haar kracht kan worden ontnomen, en inderdaad bevat art. 263 B. W.
een Voorschrift, dat op de publieke orde en goede zeden betrekking
heeft, maar, zoo zegt het arrest, voor de toepassing van evengenoemd
art. 14 is noodig, "dat er eene daarmede strijdige handeling of overeenkomst werkelijk bestaat, niet alleen, dat hare mogelijkheid verondersteld wordt".
Om volledig te zijn worden hieronder ook de laatste twee overwegingen nog medegedeeld. Het Gerechtshof te 's Gravenhage, dat
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in zijn arrest van 13 November 1882 (W. 4924), evenals de Rotterdamsche Rechtbank in haar vonnis van 2 Janurai 1882 (W. id.), de
bovengestelde rechtsvraag ontkennend beantwoordde, overwoog in
dat arrest o.m.:
"dat ofschoon in burgerlijke gedingen in den regel de feiten, die
tusschen partijen in confesso zijn, door den rechter als bewezen
zullen moeten worden aangenomen, zulks niet het geval is in eene
procedure van echtscheiding, daar deze op den burgerlijken staat
van partijen rechtstreeksch invloed heeft en dientengevolge de publieke orde betreft; dat in eene zoodanige procedure de rechter niet
verplicht is om een feit als bewezen aan te nemen, alleen omdat
partijen het als waarheid willen zien aangenomen, doch mag vorderen het bewijs, dat het feit waarop men zich beroept en dat grond
tot echtscheiding oplevert, werkelijk heeft plaats gehad; dat de
wetgever ook uitdrukkelijk het bestaan van geschillen erkent, waarin
de erkentenis van partijen niet in aanmerking kan worden genomen,
ni. in art. 1967 B. W., onder welke geschiIlen men, blijkens het door
de regeering op de vraag in de afdeelingen der Tweede Kamer gegeven, antwoord, verstond echtscheiding en andere twistgedingen,
die den staat der personen betreffen."
Tegenover dit laatste overwoog nu tenslotte de Hooge Raad:
"dat bij het beklaagde arrest nog beroep gedaan wordt op de verklaring, door de Regeering in 1824 van het tegenwoordig art. 1967 B.
W. gegeven en luidende: "dat de decisoire eed niet kon worden opgelegd in geval van echtscheiding en andere twistgedingen, die den
staat der personen betreffen, omdat deswege niet kan worden getransigeerd of eene bekentenis aangenomen" (VOORDUIN, dl. V, p.
545); dat deze woorden echter, voor zoover zij de aannemelijkheid
der bekentenis betreffen, blijkbaar op eene vergissing berusten, daar,
al vat men art. 263 op in den geest van het beklaagde arrest, dan
nog de overige twistgedingen, die den staat der personen betreffen,
daarmede niet zouden mogen worden gelijkgesteld, terwijl bovendien
zulk eene verklaring nimmelf in de plaats kan treden van een bepaald wetsvoorschrift, dat den algemeenen regel van art. 1962 ter
zijde stelt, hoedanig voorschrift ten eenemale ontbreekt."
Tot zoo ver het beroemde, het beruchte arrest van 1883.
Het is zeker merkwaardig, dat dit arrest, dat de meergenoemde
rechtsvraag juist andersom beantwoordde, als de meeste rechtscolleges vóór dien, dat de oudere wetenschap geenszins eenparig aan
zijn zijde had, dat in de latere wetenschap (tot voor kort) in het
geheel geen voorstanders vond, dat zeer sober is gedocumenteerd en
slechts op de bekentenis, niet op het verstek betrekking heeft, boven-
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dien een te berechten geval betrof, waarin men aan de bekentenis
inderdaad bijzondere waarde zou kunnen hechten 22), niettemin de
basis werd en bleef voor een zóó constante jurisprudentie - waarin
èn art. 1962 B. W. èn art. 76 Rv. als in elk ander civiel geding toepasselijk werd geacht - , dat thans, naar de opvatting van de meesten,
ook van hen, die het in het arrest ingenomen standpunt zeer scherp
critiseeren 23), uit dien hoofde van de vorming van nieuw recht moet
worden gesproken.
,,11 y a des moments ou il est bon de s' inspirer des précédents;
il y a d' au tres moments ou il faut les consulter pour ne pas les suivre",
zoo merkte kort geleden een Fransch dagblad op ter zake eener politieke aangelegenheid. Er is nu en dan een volgen van voorafgaande
uitspraken door rechtscolleges, dat de verzuchting kan doen slaken,
dat zulk een parool ook ten aanzien van de rechtspraak niet geheel
en al zonder beteekenis mocht zijn. Het systeem van hooger beroep
en cassatie maakt echter afwijking van een eenmaal door den Hoogen
Raad gegeven uitspraak practisch onmogelijk, zoolang dit hoogste
rechtscollege zelf haar niet door een andere vervangt 24). Voor wat
het evengenoemde arrest betreft, wijst Mr. J. LIMBURG in het Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838-1938 (blz. 361) 25) er op, dat de
t!erste jaren na het arrest sommige rechtscolleges, b.v. de Rechtbank
te Rotterdam (hierbij is ook te noemen de Rechtbank te 's Gravenhage,
zie hierachter):
"deze Jurisprudentie niet (hebben) willen volgen en bij verstek
den eischer bewijs (hebben) opgelegd van hetgeen hij bij dagvaarding had gesteld. 't Gevolg was, dat de eischer van het interlocutoir
vonnis, dat bewijs oplegde, in hooger beroep kwam en het Gerechtshof, den Hoogen Raad volgende, dit vonnis vernietigde en den eisch
toewees. Na eenigen tijd legden ook die Rechtbanken het hoofd in
de schoot."
Tegen het arrest van '83 heeft de wetenschap velerlei bezwaren
ingebracht. HAMAKER, wiens standpunt, althans in zijn hoofdstrekking,
o.m. door ANEMA en SCHOLTEN wordt gedeeld, verklaarde zich te dezen
liever te scharen aan de zijde van ASSER en VAN HEUSDE, OUDEMAN,
HAANTJES, dan aan die van OPZOOMER, DIEPHUIS, F AURE en LAND,
zulks vooral op grond van den aard der vordering tot echtscheiding,
vergeleken met dien der gewone vermogensrechtelijke acties, die de
overgroote meerderheid vormen en waarvoor alleen. naar zijn mee-
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ning, de artikelen 1962 B. W. en 76 Rv. geschreven zijn. "De gewone
civiele actie heeft ten doel, niet onderzoek der waarheid maar de
veroordeeling van den gedaagde: onderzoek der waarheid eischt zij
daarom alleen dan, indien zonder zoo danig onderzoek eene veroordeeling niet mogelijk is, en naar het in alle wetgevingen opgenomen
beginsel hangt op dit punt alles af van de houding van den gedaagde,
die zelf weten moet, of hij al dan niet door betwisting den loop der
actie wil tegenhouden of belemmeren."
Het doel van de vordering tot echtscheiding is echter een geheel
ander. In de inleidende beschouwing werd daarop hierboven bereids gewezen. Hier heeft de rechter, gelijk prof. ANEMA het omschrijft, "zelfstandig rechtsbetrekkingen te regelen, voor welker regeling wel aan
particulieren het initiatief is overgelaten, maar die, eenmaal aanhangig
geworden, eischen, dat de rechter namens het publiek gezag geheel
zelfstandig en naar eigen oordeel met inachtneming der in de wet
neergelegde beginselen de zaken regele".
En prof. HAMAKER betoogt uitvoeriger verder, dat daarom
"de houding, in het echtscheidings-proces door den gedaagde
tegenover den eisch aangenomen, niet zóó maar geacht kan worden
voor den verderen loop der procedure op dezelfde wijze beslissend
te zijn, als zij het is in het gewone geding. Dat de rechter iemand,
die, hoewel daartoe in staat gesteld, de moeite niet neemt zich te
verdedigen, tot de van hem gevorderde praestatie veroordeelt zonder
nader onderzoek der tegen hem aangevoerde feiten, is natuurlijk en
overal aangenomen, maar dat de rechter zijn eigene praestatie, de
ontbinding van het huwelijk, zou moeten laten afhangen van de houding van den gedaagde, is niet natuurlijk en nergens, behalve bij ons
aangenomen. En dit klemt te meer, wanneer men de reden in het
oog houdt, die er de wetgevers van alle beschaafde volkeren toe gebracht heeft de ontbinding van het huwelijk aan den rechter op te
dragen. Zij is niet deze, dat er in een rechterlijke uitspraak iets bijzonder ontbindends ligt, of dat het huwelijk iets zoo vasts is, dat niets
minder dan een rechterlijk vonnis noodig is om het weer los te maken.
Zij is, dat men geene willekeurige, dat men slechts goed gemotiveerde
echtscheidingen gewild heeft en daarom een ernstig en nauwgezet
onderzoek der aangevoerde gronden, een onderzoek, zooals het van
den rechter verwacht kan worden, verlangd heeft. En nu zou het
van de houding, naar vrije verkiezing tegenover den eisch door den
gedaagde aangenomen, afhangen, of dat onderzoek plaats zal hebben of niet! Voelt men niet, dat 't bijna ongerijmd zou zijn dit vol te
houden?"
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Dat de wet de niet-toepasselijkheid van de artikelen 1962 B. W.
en 76 Rv niet uitdrukkelijk vermeldt, acht HAMAKER geen bezwaar,
juist omdat het de aard van de actie is, die de toepasselijkheid uitsluit. De uitlegger heeft dáárom aan te nemen, dat de wetgever, toen
hij die bepalingen vaststelde, alleen aan de gewone acties dacht. Prof.
SCHOL TEN merkt te dezer zake op:
"Evenzeer als men bij iedere min of meer concreet geformuleer~
bepaling de vraag moet stellen, of er niet aanleiding is voor uitbreiding door analogie, evenzoo moet bij algemeen geformuleerde wetsvoorschriften worden onderzocht of niet beperking noodzakelijk is."
En verder:
"Maar is er grond voor beperking? Naar mijn meening zonder
eenigen twijfel. Het is toch ten allen tijde als een juiste methode van
wetsinterpretatie beschouwd, om naar den grond van een voorschrift
te vragen en de toepasselijkheid uit te sluiten, waar die grond ontbreekt."
Het beroep op art. 810 Rv. betreffende de scheiding van goederen
gaat, naar het oordeel van de drie genoemde auteurs, evenmin op.
In de eerste plaats is de opneming van dit artikel te verklaren uit het
feit, dat het in het Fransche recht zoo voorkwam, waarin echter de
bekentenis in echtscheidingszaken niet was toegelaten. Bovendien zal
bij de opneming in onze wet een rol gespeeld hebben de overweging,
dat het hier om financieele zaken gaat en men vreesde, dat daarom de
rechter hier de bekentenis wel zou toelaten, als zij niet uitdrukkelijk
als volledig bewijs was uitgesloten. Zoo ligt hierin juist een argument
te meer voor de stelling, dat de wetgever de bekentenis bij de echtscheiding in geen geval als nader onderzoek uitsluitend wilde hebben
beschouwd.
Artikel 263 B. W. laat HAMAKER rusten, omdat tegen de stelling
van den Hoogen Raad, dat een echtscheiding, uitgesproken op grond
van een erkend overspel, formeel toch altijd rust op overspel, en dat
de bekentenis wel kan zij n, doch niet noodzakelijk is het middel waardoor
partijen uitvoering geven aan haar gemeenschappelijken wil, dat er
echtscheiding zij, (zie arrest hierboven), inderdaad weinig te zeggen is.
Het door het Hof en den Advocaat-Generaal bij den Hoogen Raad
VAN MAANEN (in afwijking van wiens ook overigens sterk gedocumenteerd betoog de H. R. in '83 besliste) gedane beroep op de hierboven
reeds geciteerde toelichting bij art. 1967 B. W. acht ook HAMAKER
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wel degelijk van beteekenis. De wijze, waarop de H. R. dit argument
op zijde zet, acht hij "gemakkelijk doch weinig afdoende", en maakt
z.i. vooral een zonderlingen indruk, wanneer men een vergelijking
trekt met de argumentatie in een andere zaak (art. 315 B. W.), waarbij de H. R. zich vastklampte niet aan een "zeer pertinente verklaring
der Regeering" als in casu, maar aan de opmerking van een enkele
afdeeling der Staten-Generaal, "waarvan, voor zooverre blijkt, geen
sterveling eenige notitie genomen heeft."
Tenslotte acht HAMAKER ook in de voorstelling van het arrest, alsof
het in de quaestie van de bekentenis bij echtscheiding te doen zou zijn
om de terzij destelling van het algemeene voorschrift van art. 1962
B. W. een petitio principii gelegen, omdat het juist gaat om de vraag
of dit artikel zoo algemeen is, dat het ook de procedure tot echtscheiding omvat.
In 1926 schreef Mr. A. VAN DULLEMEN in het Nederlandsch Juristenblad (blz. 257 v.v.) naar aanleiding van de door den Amsterdamschen
magistraat Mr. C. BRIËT (blz. 214 v.v., onder het teekend opschrift
"De groote leugen") geuite klacht "wanneer eindelijk eens een eind
(zal) gemaakt worden aan den door en door onwaren toestand, die hier
te lande heerscht op het gebied der rechtspraak in echtscheidingszaken" ,
dat het antwoord hierop z.i. kort kon zijn, nl. dit: Laat dit rechterlijke
macht, unaniem *) gesteund door de rechtswetenschap van den
laatsten tijd hier te lande, eindelijk een vonnis wijzen in strijd met
die nu 43 jaar oude leer van den Hoogen Raad! In de hedendaagsche
wetenschap toch worden er geen *) voorstanders meer gevonden van
de juridische motieven van het beroemde arrest" enz. Een "eerbiedwaardige phalanx van hooggeleerden" - aldus Mr. A. LINO, die op
blz. 433 v.v. van denzelfden jaargang tegen de in dit artikel gegeven
beschouwing opkomt - voert Mr. VAN DULLEMEN tegen 's Hoogen
Raad's standpunt te velde: HAMAKER, SCHOL TEN, ANEMA, VEEGENSOPPENHEIM, althans OPPENHEIM, STAR BUSMANN (althans niet pro,
terwijl LAND, de oorspronkelijke auteur van het werk, dat hij bewerkt
en voortzet, dit wel was), SUYLING, en de leden van den Hoogen Raad
Mr. HESSE en prof. TAVERNE. "Tegenover de meening van de oudere
commentatoren van ons B. W. als DIEPHUIS, OPZOOMER, FAURE en
LAND, staat dus die van vrijwel alle jongere."
*) Curs. van mij. -
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Op dit oogenblik staat de zaak eenigszins anders. De leer van het
arrest vond in 1932 verdediging van óók gezaghebbende zijde en wel
van de hand van prof. Mr. Dr. S. VAN BRAKEL in W. P. N. R., nrs
3244-3246.
Dit betoog draagt echter een zoo technisch-juridisch en formeel
karakter, dat het voor weergave hier weinig geschikt schijnt. Wat het
standpunt van prof. HAMAKER betreft, - dit moge nog wel worden
opgemerkt, omdat prof. VAN BRAKEL'S beschouwing daaromtrent een
afgerond gedeelte vormt in het eerste van zijn drie artikelen, terwijl
hij het verder ter zijde laat, - voert prof. VAN BRAKEL, indien men
zijn bestrijding van de juistheid van het gebruik van zekere termen
in dit verband laat rusten, tegen dat standpunt alleen aan, dat, al kan
men het mogelijk in abstracto met HAMAKER eens zijn, men hem dan
toch naar ons positieve recht bezwaarlijk zal kunnen volgen: "Want
ons procesrecht kent de door HAMAKER gegeven onderscheiding nu eenmaal niet." Het is hetzelfde argument als van 's Hoogen Raad's arrest
van '83. Prof. VAN BRAKEL adstrueert het met een citaat van den
(ouden) ASSER. Voor een bestrijding van prof. VAN BRAKEL'S standpunt
zij overigens verwezen naar ASSER-SCHOL TEN I, 7e dr., blz. 250-251.
Schenken wij thans eenige aandacht aan de jurisprudentie.
In vroegere jaren, vóór 1883, werd niet altijd in gelijken zin beslist. Toch mag men zeggen, dat als regel de rechtsvraag, waarover
we spreken, ontkennend werd beantwoord. In de zaak, die leidde tot
het arrest van '83, luidde de aanhef van de (belangwekkende, in W.
4942 opgenomen 26) conclusie van het Openbaar Ministerie bij de
rechtbang te Rotterdam (Mr. NOYON): "De eischer tracht, door het
betoog dat in een geding tot echtscheiding de erkentenis van de wederpartij volledig bewijs oplevert, de gevestigde jurisprudentie van deze
en andere rechtbanken *) omtrent het onvoldoende van dat bewijsmiddel omver te werpen." Ook bij kennisneming van een aantal beslissingen uit vroegeren tijd 27) krijgt men den indruk, dat meestentijds in ontkennenden zin werd beslist. Sommige rechtbanken waren
weinig zeker. De rechtbank te Brielle b.v. gaf in haar vonnissen van
4 Sept. 1846 en 3 Dec. 1852 op de bekende rechtsvraag een negatief
bescheid, om haar echter in haar vonnis van 19 Aug. 1859 (W. 2092)
bevestigend te beantwoorden, daarbij o.m. overwegende,
*) Curs. van mij. -
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"dat echtscheiding niet bij onderlinge toestemming mag plaats
hebben, en het zeer mogelijk is, dat de gedaagde in ond~rlinge afspraak met de eischeresse verstek heeft laten gaan, maar dat dit
daarstelt eene Leemte in de wet, welke de regter, bij de duidelijke
woorden der wet, door eene gewrongen wets-interpretatie niet mag
verbeteren of aanvullen, zijnde dit de taak van den wetgever."

In omgekeerde volgorde b.v. ook nog de rechtbank te Gorinchem:
in een vonnis van 10 Oct. 1854 (W. 2034) in bevestigenden zin,
en van 18 Mei 1858 (W. 2034) in tegenovergestelden zin, met een
beroep op art. 14 A. B. en art. 263 B. W. Al mag het dictum van
dit vonnis: toelaten tot bewijs door getuigen, juist heeten, zijn motiveering, overeenkomende met die van tal van andere dergelijke vonnissen, was inderdaad niet geheel bevredigend. Belangrijk beter is de
argumenteering in een vonnis, als dat van de Haagsche rechtbank van
26 Februari 1884 (W. 5009), (dit was dan ook ná het arrest van '83),
waarin o.m. werd overwogen:
"dat echtscheiding niet door onderlinge toestemming kan plaats
hebben, waaruit volgt dat stilzwijgende of uitdrukkelijke bekentenis
van gestelde feiten niet in aanmerking mag worden genomen, noch te
dier zake een beslissende ,eed mag worden opgedragen; dat zelfs *)
in een geding tot scheiding van goederen de enkele bekentenis van
den man blijkens art. 810 B. R. niet als bewijs mag gelden; dat wel
is waar, krachtens art. 822 B. R. eene rechtsvordering tot echtscheiding behandeld wordt in denzelfden vorm, als voor andere vorderingen is voorgeschreven, maar dat de vorm der rechtsvordering niet
belet dat voor verschillende vorderingen verschillend bewijs gevorderd wordt; dat de gestelde feiten tot toewijzing der vordering
kunnen leiden, zoo het bewijs daarvan in rechten zal zijn geleverd, en
getuigenbewijs ten deze is toegelaten; enz."
Tenslotte uit de oudere rechtspraak een tweetal voorbeelden van
het destijds ook vaak ingenomen standpunt, dat, al kan de bekentenis
op zich zelf in echtscheidingszaken worden toegelaten, dit niet het
geval mag zijn, wanneer vrees voor ongeoorloofde afspraak bestaat.
Zoo overwoog de rechtbank te Zierikzee in haar vonnis van 15 Nov.
1881 (W.4763),
"dat, ofschoon bij een verzoek tot scheiding van tafel en bed
wegens een bepaalde oorzaak (evenmin als bij echtscheiding) de bekentenis der wederpartij als middel van bewijs mag worden aange*) Curs. van mij. -
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nomen, wanneer die bekentenis kennelijk, of waarschijnlijk, strekt
om daardoor een gefingeerde oorzaak te staven of de bezwarende
formaliteiten, aan een scheiding van tafel en bed, met wederzijdsch
goedvinden, te ontgaan, evenwel, nu daaromtrent geen uitdrukkelijk
verbod in de wet voorkomt, de regter bevoegd moet worden geacht,
dat bewijsmiddel te laten gelden, wanneer, naar zijne overtuiging,
geen redenen aanwezig zijn om een collisie tusschen de echtgenooten
te doen vermoeden."
En de rechtbank te Arnhem overwoog in haar vonnis van 10 Jan.
1884 (W. 5052), dat het overspel, waarop de eischeres zich beriep,
geacht moest worden voldoende bewezen te zijn door de in rechten
afgelegde en gecircumstantieerde *) bekentenis van gedaagde, en het
voorts der rechtbank niet gebleken was, dat het partijen hier te doen
was om de bepaling van art. 263 B. W. te ontduiken, waarom zij de
vordering toewees.
In dit verband zij herinnerd aan prof. ANEMA'S opmerking, dat
het feit, dat de bekentenis als "volledig bewijs" naar art. 1962 B. W.
niet is te aanvaarden, geenszins uitsluit, haar als gewoon overtuigingsmiddel te gebruiken. In l~atstgenoemde twee vonnissen is dit dan ook
geschied. Het gróóte verschil tusschen dit standpunt en dat, ingenomen in het arrest van '83, bestaat in het volgende.
Levert de bekentenis volledig bewijs op, dan is - het gecursiveerde
woord wijst daar trouwens op - de activiteit van den rechter uitgeschakeld. Naar de waarheid heeft hij dan niet te zoeken. Hij is
verplicht de erkende feiten zonder meer als ten processe vaststaande
aan te nemen. Zijn eigen overtuiging omtrent waar- of onwaarheid
ter zake is geheel zonder beteekenis. Waar de bekentenis niet kan
worden herroepen (alleen tenzij bewezen wordt, dat zij een gevolg
was van dwaling omtrent de feiten), kan zelfs degene, die zou
willen bewijzen, dat zijn verklaring onwaar was, tot zulk een bewijs
niet worden toegelaten. Ook de motiveering, die hij c.q. bij zijn
bekentenis geeft, is zonder eenig belang. Ten aanzien van de beslissing is in dit geval de rechter dus passief. Hij wijst eenvoudig
de vordering toe, omdat de bekentenis wordt afgelegd en art. 1962
B. W. zegt, dat daarmede de zaak uit is. Aldus in gedingen van vermogensrechtelijken aard (zie boven).
Volkomen anders is het, waar de bekentenis als gewoon bewijs*) Curs. van
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of overtuigingsmiddel wordt gebezigd. Dan treedt de activiteit van den

rechter juist op den voorgrond, staat het aan hem te beoordeelen,
welke waarde met het oog op zijn beslissing aan de bekentenis is te
hechten. Evenals een getuigenverklaring kan zulk een positieve partijverklaring als de bekentenis, het middel zijn om achter de waarheid
te komen. In dezen zin kennen we de bekentenis in het strafproces.
Zij is dan een middel om den rechter te overtuigen, doch bindt hem
niet. Het spreekt van zelf, dat ook in echtscheidingszaken e.d. zuivere
bewijswaarde in dezen zin aan de bekentenis niet kan worden
ontzegd.
Terwijl nu in vonnissen, als het zooeven laatstgenoemde tweetal,
de bekentenis in dezen zin werd gebruikt, deed de Hooge Raad het
in den eerstomschrevenen.
Tot welke krasse consequenties dit standpunt leidt, stelt een bijna
even bekend arrest, dat van het Haagsche Hof van 29 Mei 1893
(W. 6408), treffend in het licht. De gedaagde had in eerste instantie
op de vordering van den eischer tot echtscheiding op grond van overspel, door haar gepleegd, geant~ord: dat
"ieder die den eischer kent zal begrijpen hoe blijde de ged. moet
zijn nu zij de kans heeft, van elke gemeenschap, tusschen haar en
den eischer kunnende bestaan, te worden ontheven; dat zij daarom
alleen *) de feiten niet wil ontkennen, en dan ook aHeen ten processe is opgetreden, ten einde alle streken welke eischer in zijn
schild mocht voeren te verijdelen",
refereerende zij zich op dien grond aan het oordeel der rechtbank.
Deze overwoog in hoofdzaak, dat de reden waarom en de wijze waarop
de gedaagde verklaarde het gestelde feit van overspel niet te willen
ontkennen, haar belette, die niet-ontkentenis te mogen aannemen,
waarom zij termen vond dat feit door getuingen te doen bewijzen. Het
Hof echter schaarde zich aan de zijde van den appellant, o.m. op grond
van deze overwegingen:
"dat toch, vermits de wet ten deze geen onderscheid maakt tusschen de procedure ter zake van echtscheiding en die van andere
zaken de geïnt., door haar stellige en onvoorwaardelijke verklaring
van de gestelde feiten ni'et te willen ontkennen, geacht moet worden
die te hebben bekend; dat de aan die verklaring toegevoegde beweegredenen hare bewijskracht niet opheffen."
*) Curs. van mij. A. St. 3-m. XII
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In het systeem van den Hoogen Raad is dit arrest van het Haagsche
Gerechtshof volmaakt juist. Waar de bekentenis als volledig bewijs
geldt krachtens art. 1962 B. W., daar heeft de rechter met niets anders
te maken, dan of de bekentenis te zijnen overstaan wordt afgelegd.
Wat de gedaagde daarbij nog vertellen wil, zelfs al zou het de bekentenis als zoo danig naar redelijk- en billijkheid eigenlijk geheel
krachteloos maken, heeft geenerlei invloed. Maar tevens blijkt uit zulk
een uitspraak wel duidelijk, hoezeer er reden is om voor vermogensrechtelijke en echtscheidingszaken e. d. niet hetzelfde bewijsrecht toepasselijk te achten.
Dit formalistisch standpunt is intusschen in de volgende jaren vaste
jurisprudentie geworden. Hoewel er stellig nog andere merkwaardige
beslissingen in echtscheidingszaken uit dit tijdvak zijn te vermelden,
moet ik mij hier beperken tot een paar excessen, waarbij eigenaardig
uitkomt tot welke zonderlinge resultaten de consequente handhaving
van de bedoelde opvatting kan leiden.
Een vrouw vordert echtscheiding op grond van overspel. De man
iaat geen verstek gaan, doch antwoordt niet anders dan, "dat hij zich
ren opzichte van de gestelde feiten en de door eischeres genomen con'clusies, aan het oordeel der Rechtbank refereert *); weshalve hij concludeert, dat het der Rechtbank behage eischeresse hare vordering toe
te wijzen, indien deze haar niet ongegrond of onrechtmatig voor'-.
kom!t *)". Nadat de rechtbank de vordering had toegewezen, kreeg
blijkbaar de man berouwen ging in hooger beroep. Hij ontkende in
tweede instantie het overspel en bracht in het geding een contract
waarvan art. 1 aldus luidde: "partijen besluiten tot echtscheiding over
te gaan. A neemt de schuld van overspel op zich, ten einde tot die
echtscheiding te kunnen geraken, terwijl Mevrouw A verklaart, dat zij
in gemoede overtuigd is, dat het overspel in werkelijkheid niet is geschied ,28)." De vrouw erkende deze overeenkomst te hebben aangegaan, doch hield vol, dat haar man zich wel aan overspel schuldig
had gemaakt.
Men zou meenen, dat het Hof onder deze omstandigheden, die der
rechtbank onbekend waren, het noodig zou oordeelen aan de vrouw
bewijs op te leggen. De man had immers in eersten aanleg omtrent
het hem ten laste gelegde feit geen gerechtelijke bekentenis afgelegd,
*)
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doch alles overgelaten aan het oordeel der rechtbank en thans zette
zijn geadstrueerde ontkentenis de geheele zaak op losse schroeven,
terwijl het contract het vermoeden wekte, dat hier echtscheiding met
onderling goedvinden was beproefd zonder het bestaan van een wettelijken grond.
Het Amsterdamsche Hof (arr. 30 Juni 1919, W. 10451, blz. 3-4)
dacht er echter anders over en bekrachtigde het vonnis der rechtbank,
waarbij de echtscheiding werd uitgesproken. Zulks op dezen grond,
dat de referte in eersten aanleg, "naar de feitelijke uitlegging die het
Hof daaraan (gaf)", niet een referte was, maar een erkentenis van
de feiten en de appellant daarop, ingevolge art. 348, 2e lid, Rv., in
hooger beroep niet mocht terugkomen, terwijl het beroep op art. 263
B. W. verworpen werd, "omdat de vordering tot echtscheiding enkel
en alleen steunt op een der gronden in art. 264 B. W. genoemd en
van eene procedure tot echtscheiding met onderlinge toestemming,
op de wijze als in art. 33 van den Code Civil was toegestaan, maar
bij art. 263 verboden werd, in dit proces nooit sprake is geweest."
Waarom werd hier nu eigenlijk echtscheiding uitgesproken?
Op grond van overspel niet, want de man ontkende zich daaraan schuldig te hebben gemaakt en het bewijs werd niet geleverd. Strikt genomen geschiedde het hierom, dat partijen aanvankelijk overeengekomen waren, te scheiden enz. Art. 263 B. W. verbiedt echter zulke
echtscheiding en bovendien waren zij het er thans niet meer over
eens, ontbrak dus zelfs de onderlinge toestemming. Wat de referte betreft, deze mag niet maar zoo worden omgetooverd in een "er"kentenis.
Een bekentenis is onherroepelijk. Wanneer echter iemand verstek laat
gaan, dan kan hij tegen het vonnis nog altijd in verzet komen en alsnog
de feiten ontkennen. In W. 10488 wijst S. B. in een aanteekening betreffende het evengenoemde arrest er op, dat in dit opzicht referte en
verstek gelijk staan. Wat intusschen uit zulk een beslissing wel het
meest spreekt, is de méér dan tolerante houding, door den rechter ten
opzichte van een ontduiking van een duidelijke wettelijke bepaling
aangenomen.
Het tweede geval, dat ik noemen wil, omdat het ook een schel
licht werpt op den loop van zaken in dezen, is een vonnis van de
Haagsche Rechtbank van 28 Oct. 1924 (W. 11600, blz. 3) en een
van dezelfde rechtbank van 11 Nov. 1924 (W. 11566; N. J. 1925,
blz. 876), waarbij een krankzinnige in een gesticht verpleegde vrouw,
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bij verstek van haar en haar curator, op vordering van haar echtgenoot op grond van door haar vóór haar krankzinnigheid, althans
voor haar onder haar curatelestelling, gepleegd overspel, "even" van
echt werd gescheiden.
De rechtbank te Groningen had op 11 April '24 (W. 11273, N. J.
1924, blz. 764) in een geval, waarin de vrouw echtscheiding vorderde
van haar in een krankzinnigengesticht verpleegden man, de eischeres
niet ontvankelijk verklaard in haar vordering voor zoover gericht tegen
den curandus zelf, daar een wegens krankzinnigheid onder curateele gestelde niet zelf in rechten kan verschijnen, (eveneens voor zoover de
vordering gericht was tegen de curatrice, omdat zij dat zelf was en
er dus een tegenstrij dig belang was van curatrice en curandus); ontvankelijk was zij wel in haar vordering tegen den toezienden curator.
Tot "meerdere zekerheid, dat het aan den echtgenoot vóór diens
curateele dooreischeres als grondslag van haar primaire vordering
geïmputeerde overspel werkelijk heeft plaats gehad", gelastte deze
rechtbank echter alvorens uitspraak te doen, aan eischeres de door haar
gestelde daadzaken te bewijzen.
De Haagsche rechtbank was vlotter gereed: zij wees de vordering
bij verstek en zonder bewijsoplegging toe. "Het bekende conflict art. 263 B. W., 76 Rv. en 1962 B. W. - doet zich hier wel voor in
zijn scherpsten vorm. Een man stelt tegen zijn krankzinnige vrouw
een eis eh tot echtscheiding in op grond van overspel. De geweldige
tragiek doet even huiveren. Maar we hebben hier deze zaak alleen
nuchter, zakelijk en juridisch te beschouwen," aldus in den aanhef
van een noot bij het laatstgenoemde Haagsche vonnis prof. TAVERNE.
Inderdaad kost het moeite hier de vragen, die de tragiek van het
.geval oproept, en die welke zuiver den juridischen casus betreffen
uiteen te houden 29). Ik zal mij in die vele vragen thans niet begeven.
Men herinnere zich slechts de echtscheidingsgronden naar onze wet
en constateere aan de hand van de nu genoemde voorbeelden, hoe
het desondanks mogelijk is te scheiden van echt èn bij onderling goedvinden (gelijk we zagen, tenslotte zelfs met den wil van slechts een
der partijen) èn wegens krankzinnigheid, mits maar ... een grove
leugen wordt geuit. Natuurlijk wil hiermee niet zijn gezegd, dat in den
regel bij de verstekzaken het gestelde overspel niet is gepleegd. Daarover valt uiteraard met eenige zekerheid niets te zeggen. Gaat men

ECHTSCHEIDING

199

af op de glssmgen en indrukken van vele mannen van de practijk
- rechters en advocaten - , dan zou men er zelfs toe kunnen neigen
aan te nemen, dat veelal de gestelde feiten inderdaad wèl hebben plaats
gehad. Hierover gaat het echter niet. Vast staat, dat, terwijl de wet
onderling goedvinden en krankzinnigheid niet erkent als gronden voor
echtscheiding, deze, dank zij de toepassing in uiterst ruimen zin van
een regel van procesrecht, niettemin uit dien hoofde kan plaats hebben.
Dit feit wordt door velen betreurd, om velerlei redenen. De bezwaren
zijn in hoofdzaak: dat te kort wordt gedaan aan het gezag der Wet
en den eerbied voor het recht 30); dat de bestaande toestand "den
eerbied voor de rechterlijke macht en het zelfrespect der rechterlijke
autoriteiten ondermijn(t)" 31); dat onderling goedvinden en krankzinnigheid geen echtscheidingsgronden mogen zijn en de bestaande
practijk het aantal echtscheidingen bevordert; dat, wat er opzich zelf
van deze gronden of een dier gronden moge zijn, de tegenwoordige
toestand onbevredigend is, vooral hierom, dat nu niet alleen gelogen
moet worden om echtscheiding om een dier redenen te verkrijgen, maar
zulk een echtscheiding ook veel te gemakkelijk en te oppervlakkig
wordt uitgesproken, zonder eenigen waarborg tegen lichtvaardigheid
en overijling en dat voor de belangen van anderen, in het bijzonder
die der kinderen genoegzaam wordt gewaakt. Vóór wijziging van den
bestaanden toestand zijn er dus velen.
Eén oogenblik zou ik nog nader willen stilstaan bij de echtscheiding in geval van krankzinnigheid van den gedaagde. De vraag of de
curator van een wegens krankzinnigheid onder curateele gestelde bevoegd is als procespartij op te treden in een tegen hem of tegen zij n
curandus aangespannen echtscheidingsprocedure, is herhaaldelijk verschillend beantwoord 32). Volgens de bovenvermelde vonnissen is de
,eischer in zijn vordering tegen den curator ontvankelijk. Het Amsterdamsche Gerechtshof besloot echter bij arrest van 8 Nov .. 1929 (W.
12072; N. J. 1929, blz. 94), tot niet-ontvankelijkheid, omdat het Hof
het algemeen voorschrift, dat de curator den curandus in alle burgerlijke handelingen vertegenwoordigt (artt. 506 jo. 441 B. W.), niet
toereikend achtte om aan te nemen, dat hij voor zijn curandus mag
besluiten omtrent diens houding tegenover een vordering tot echtscheiding. Het Hof achtte die besluiten zoo persoonlijk, dat vertegenwoordiging ,er niet mogelijk bij geacht moest worden, zonder wettelijke
regeling.
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Eveneens in ontkennenden zin besliste het Haagsche Gerechtshof
bij arrest van 7 Januari 1935 (N. J. 1935, blz. 1080) en bekrachtigde
daarmede een vonnis van de Haagsche Rechtbank van 20 Febr. 1934.
De Advocaat-Generaal bij den Hoogen Raad, Mr. WIJNVELDT, veretnigde zich in deze zaak met het standpunt van Rechtbank en Hof
in een uitvoerige conclusie, waarvan het slot deze woorden bevat:
de curator "kan in het geding betrokken worden, wanneer het betreft
vragen omtrent uitkeering en onderhoud na echtscheiding, enz., wanneer het dus gaat over vermogensrechtelijke moeilijkheden, maar hij zal
niet in staat zijn voor zijn curandus te bepalen, of deze de vordering
wil tegenspreken, en ook praktisch meest niet in staat zijn een behoorlijke tegenspraak te voeren." Daar de wegens krankzinnigheid onder
curateele gestelde zelf niet in rechten kan optreden, brengt. dit systeem
dus mede, dat het voor den echtgenoot, die met recht een vordering
tot echtscheiding op grond van overspel tegen de andere partij zou
kunnen instellen, onmogelijk is dit te doen, wanneer de ander onder
curateele is gesteld. Hij heeft dan dus een recht, dat hij niet kan uitoefenen.
De advocaat-generaal zag dit bezwaar ook onder oogen, doch verklaarde, dat, hoe betreurenswaardig dit ook mocht zijn, naar zijn
meening, veel bedenkelijker was het gevolg van het andere systeem,
dat zou meebrengen, "dat langs een omweg en met andere woorden
de mogelijkheid geschapen werd echtscheiding wegens krankzinnigheid in de practijk mogelijk te maken. Dit zou slechts te ondervangen
zijn, wanneer de Rechter verplicht was ambtshalve in dergelijke procedures - ook wanneer door den curandus of curator de vordering
niet werd tegengesproken - bewijs van het overspel aan eischer op
te leggen."
Hier treffen wij dus opnieuw aan een bedenkelijk gevolg van de op
het arrest van '83 geënte jurisprudentie inzake verstek en bekentenis
in de echtscheidingsprocedure.
Evenzeer toch als scheiding van een krankzinnige bij verstek, is
onbevredigend de onmogelijkheid van scheiding van een wegens krankzinnigheid onder curateele gestelde, ook al is het recht aan de zijde
van de andere partij.
Het springt in het oog, dat, indien de rechtspraak zich in de hierboven aangegeven, door HAMAKER c.s. uitgestippelde richting had
ontwikkeld, van dit dilemma geen sprake zou zijn.
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Nu heeft de Hooge Raad zich in laatstgenoemde zaak niet vereenigd met het standpunt van de Rechtbank, het Hof en den AdvocaatGeneraal, maar bij arrest van 14 November 1935 (W. 15 Jan. 1936,
no. 22) de vraag of de curator bevoegd is tot vertegenwoordiging van
zijn curandus als gedaagde in een echtscheidingsproces bevestigend
beantwoord. Uit dit arrest mogen de volgende overwegingen worden
vermeld:
"dat een uitzondering op den algemeenen regel van artt. 506 jo.
441 B. W. dat de curator zijn curandus zal vertegenwoordigen in alle
burgerlijke handelingen, indien niet in de wet uitdrukkelijk genoemd,
alleen mag worden aangenomen ingeval de bijzondere aard der handeling daartoe dwingt; dat zoodanig uitzonderingsgeval niet mag
worden aanwezig geacht waar een vordering tot echtscheiding is
ingesteld tegen een curanda, die zelve niet tot verweer in staat is;
dat dan de curator, voor zijn curanda het proces voerende, geen besluiten heeft te nemen welker aard medebrengt dat daaromtrent
alleen de curanda naar haar persoonlijk inzicht en gevoel zou mogen
beslissen, doch zich enkel een zakelijk oordeel heeft te vormen omtrent de deugdelijkheid der ingestelde vordering en wat daartegen
tot verweer is aan te voeren; enz."
In een noot bij dit arrest verklaart prof. SCHOLTEN het "met volledige instemming" te hebben gelezen, doch "slechts één vraag" te
hebben, nI., hoe het betoog, dat niet het persoonlijk inzicht van den
gedaagde beslissend is, te rijmen valt met de leer van het arrest van
'83, waarvan toch de kern is, dat de wil van den gedaagde om al
of niet te willen tegenspreken beslist.
"Ik zeg dit niet - aldus prof. SCHOLTEN - om van uit dit arrest
een aanval op de bekende jurisprudentie te richten, ik aanvaard die
als rechtersrecht, maar wèl maakt dit arrest weer >eens duidelijk hoe
zwak zij theoretisch naar de wet is gefundeerd. En voor het geval
van een actie als deze is daarvan m.i. het gevolg, dat óók bij bekentenis de rechter bewijs moet opleggen, anders zou bereikt worden wat de H. R. hier terecht uitgesloten wil zien: dat de curator
voor den echtgenoot over het voortbestaan van het huwelijk beslist."
Vermoedelijk zal niet ieder het verband erkennen, in dit deel der
annotatie gelegd tusschen deze uitspraak van den H. R. inzake het
optreden van den curator voor zijn curandus-gedaagde en die van
het arrest van '83.
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Het zou mede daarom interessant zijn geweest, indien kennis had
kunnen worden genomen van de daarop gevolgde beslissing van het
Hof. De zaak is echter niet bij het Hof teruggekomen.
111. Bekend is het algemeen te constateeren verschijnsel, dat met
het vergemakkelijken van de echtscheiding een voortdurende toeneming
aan het aantal echtscheidingen hand in hand gaat. Zeer sterk kwam
dit uit in Frankrijk na 1792, in Sowjet-Rusland na 1918 en, naar men
zegt, ook in Spanje na 1932. Maar ook bij minder radicale overgangen
als deze revoluties met zich brachten, bleek van zulk een toeneming.
In 1913 wees daarop reeds de Leidsche hoogleeraar MEYERS 33) in
het bijzonder ten aanzien van Frankrijk, in welk land de toestand
ook toen met deze woorden werd gekenschetst: "A I' heure actuelle
Ie divorce par consentement mutuel ex is te do nc en fait," hoewel de
Fransche wet, evenals de onze, onderling goedvinden niet als echtscheidingsgrond erkende 34). Zij doet dit ook thans niet'35).
Wat ons land betreft, mogen in herinnering worden gebracht de
door prof. dr. H. W. METHORST, directeur-generaal van de statistiek,
in 1927 verschafte gegevens 36), welke ik tevens - dank zij mede de
bereidwilligheid van den heer N. L. J. VAN BUTTINGHA WICHERS, sousdirecteur de I' Office permanent de I' Institut international de
statistique - in staat ben hier over de latere jaren te vervolgen.
Hoe sterk in den loop der jaren het aantal echtscheidingen ten onzent
is toegenomen, blijkt dan uit de volgende cijfers. Per 100.000 gehuwde
paren kwamen gemiddeld per jaar voor in:
1840-1849
1850-1859
1860---1869
1870-1879
1880--1889
1890-1899

10

15
18
23
35

57

echtscheidingen

"
"
"
"

1900---1909
1910-1919
1920-1923
1924-1928
1929-1932
1933-1936

76

echtscheidingen

1l}37)

154
172
190
188

"
"
"

Voor een vergelijking met het buitenland, waar veelal het aantal echtscheidingen ook zeer is geklommen, zijn de volgende cijfers van
belang.
Aantal echtscheidingen per 100.000 gehuwde paren in:
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11907.'14 11915-'18 11919-'2311924-'28 11929-'32 1 1933-'36
119
80 a)
153 c)
115 d)
10
61 c)
44 c)
68 d)
242c)

Duitschland , . . ,
België .•. , . . . .
Denemarken b)
Frankrijk . . . . . .
Engeland b)
Noorwegen . . . . .
Finland . . . . , ..
Zweden b) . . . . .
Zwitserland

..

....

....

92

246
180
233

185

-

69

36
144
98
143
305

13

141
62
99
242

278
146
300
213
36
154
119
176
319

296
128
344
216
43
177
184
207
371

338
139
385
217
47
186
229
228
393

Vereenigde Staten van Amerika b) :
1870 162
1880 214
1890 296
1900 400

1906
1916
1922
1923

462
562
660
720

1924-1928 594
1929-1932 749
1933---1936 723

Opvallend laag is het Engelsche cijfer. In België is het aantal echtscheidingen na 1919-1923 niet onbelangrijk teruggeloopen, terwijl
het in alle andere genoemde landen sinds dat tijdvak juist meer of
minder sterk is gestegen, Na Amerika, dat de andere landen in dit
opzicht ver achter zich laat, hebben de hoogste cijfers Zwitserland,
Denemarken en Duitschland, waarop volgen Zweden, Finland en
Frankrijk, terwijl Nederland, Noorwegen en België minder ongunstige
getallen leveren, en Engeland in vergelijking zéér gunstig voor den
dag treedt.
Volgens de Jaarcijfers -1936 zijn de totaal-aantallen echtscheidingen der jaren 1926-1935 in Nederland:
1926 2368
1927 2571
1928 2708

I

I
I

1929 2741
1930 2851
1931 3007

I 1932
1933

2917
2916
1934 2939

I 1935

2971

Belangrijk meer dan de helften van deze aantallen moeten worden
geboekt op rekening van de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners.
Neemt men nu in aanmerking het laatst bekende percentage van de
totale bevolking, in die gemeenten woonachtig, t.w. dat van het jaar
1930, hetwelk 27.2 % bedroeg, en het percentage van het totaal aantal echtscheidingen, dat in dat jaar in de gemeenten met meer dan
a) Periode 1909-1912.

b) Annulaties inbegrepen.

c) Periode 1906-1915.

d) Periode 1908-1913.

----------
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100.000 inwoners plaats had, niet minder dan 61.1 % beliep, dan blijkt
hoezeer er ook op dit gebied ongunstige invloeden van de grootsteedsche samenleving uitgaan. In dit verband zij ook gewezen op
het groote aantal kostelooze procedures. In Rotterdam bedroeg het
aantal daarvan in 1936 niet minder dan ruim 91 % van het totaal
aantal echtscheidingsvonnissen in dat jaar, t. w. 588 op 650. In Den
Haag was in hetzelfde jaar 65 % (426 op 656) kosteloos. In Amsterdam was het in 1937 74 % (525 op 711).
De aantallen echtscheidingen gesplitst naar den duur van het huwelijk leveren voor Nederland het volgende beeld op, dat aantoont,
dat de meeste echtscheidingen voorkomen bij huwelijken van een duur
van 5-9 jaar.
Duur van
het huwelijk.

I Korter
dan

1 jaar.

1-4
jaar.

5-9
jaar.

1.7
2.3
2.1
2.4
3.1
2.5

20.9
25.1
24.3
23.3
23.1
22.4

29.9
27.9
30.5
27.9
29.5
29.0

1910-1916
1920-1924
1925-1929
1930-1934
1935
1936

1O-14115J'aar-l.9120e~ar
jaar.

20.7
18.4
17.8
21.1
20.5
21.3

langer.

12.5
12.2
10.9
11.1
11.5
13.0

I Totaal.

14.2
14.1
14.4
14.2
12.3
11.8

100
100
100
100
100
100

Tot in menig opzicht merkwaardige gevolgtrekkingen kan leiden
kennisneming en vergelijking van de percentages der naar den duur
gesplitste huwelijken op het tijdstip, waarop zij door echtscheiding
werden ontbonden, in de hieronder te noemen landen.
minder dan 1 jaar.

15-19.20-2425+ onbekendo

1-4.

5-9.

10-14.

2.4
2.6
3.1

23.9
22.9
23.2

31.8
27.5
29.5

16.2
20.6
20.4

11.4
11.8
11.5

3.0 a )
2.7
2.3

18.5 b)

37.8
33.4
32.4

14.0
25.1
26.5

10.6
7.3
11.5

Tot.

Nederland
1929
1932
1935

14.3
14.6
12.3

100
100
100

Frankrijk
1929
1932
1935
a)

16.4
15.6

Korter dan 2 jaar.

b) 2-4 jaar.

6.5
6.3
4.6

6.0
5.4
4.7

3.6
3.4
2.4

100
100
100
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onbe-

15-19.20-2425 + kend,

Tot.

1-4.

5-9.

10-14.

4.1
3.8
3.4

33.6
33.7
29.1

35.6
30.8
32.3

12.2
20.0
20.0

7.2
5.6
8.5

3.6
3.8
3.9

3.7
2.3
2.8

100
100
100

0.3
0.2
0.2

19.3
21.2
20.7

27.6
27.4
27.1

20.1
21.3
20.2

12.7
13.0
12.4

9.2
7.8
'9.1

10.8
9.1
10.3

100
100
100

2.9
2.2
2.3

25.6
28.1
28.1

31.2
28.7
28.8

15.5
18.7
1'9.1

11.4
9.6
9.5

7.4
6.6
6.3

5.5
6.0
5.9

14.6
13.7
14.2

44.3
40.8
40.8

21.8
21.9
22.4

9.0
11.2
11.4

4.9
5.7
5.5

4.9
4.5

31.3
31.0

28.1
27.6

14.0
15.8

7.8
8.0

1929 a )

0.8

24.0

40.1

14.9

9.2

1933 b )

0.2

23.8

30.5

25.6

7.6

1935

0.4

25.5

30.7

19.4

minder dan 1 jaar.
Hongarije
1929
1932
1935

Zweden
1929
1932
1935

Zwitserland
1929
1932
1935

0.5
0.1

100
100
100

0.2
0.2
0.2

100
100
100

4.3
3.6

100
100

Japan
1929
1932
1935

5.2
6.5
5.5

Vereenigde Staten
1929
1932

Duitschland

4.9
4.8

4.7
4.7

----5.6

11.7

23.1

100

5.4

0.6

100

0.9

100

Voorts een der, naar ons oordeel, belangrijkste cijferreeksen: die
van de percentages echtscheidingen na splitsing naar het aantal minderjarige kinderen der scheidende echtgenooten.
Er wordt terecht gezegd, dat vergemakkelijking van de echtscheiding
het gevaar vermeerdert van ontwrichting van het gezinsleven, den
onmisbaren grondslag voor een geordende samenleving. Daarnaast zou
ik willen stellen, dat het gezin den gezinsband vormt, deze het huwelijk
sterkt en - in het algemeen gesproken - de zucht naar echtscheiding in zeer sterke mate vermindert ~8).
a) Zonder Wurtemburg, ,Mecklenburg-Schwerin en 't Saargebied.
b) Zonder 't Saargebied.
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In dit verband zijn van beteekenis de volgende cijfers voor
Nederland.

1
1895-1899
1900-1904
1905-1909
1910-1914
1915-1919
1920-1924
1925-1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

d on
Met- lMet
et
Met
f
z
i l M et 1 M
i l Met
61 onbe- 1T 0 taal •
ki::!.
1 kind 2 kind. 3 kind. 4 kind. 5 kind. \ir::d~r kendo
51.2
50.2
45.2
40.9
40.3
38.9
39.4
42,4
41.1
40.1
40.5
41.0
41.4
40.0

18.6
19.2
20.7
23.3
23.9
26.8
26.9
26.5
24.9
26.7
26.7
26.9
27.5
28.6

12.5
11.9
14.9
16.3
16.4
16,4
17,4
15.6
16.8
16.1
17.0
17.1
16.7
17.1

8,4
8.6
8.5
9.5
8.5
8.8
8.0
7.8
8.0
9.1
7.3
7,4
7.7
8.0

4.1
4.6
4.8
4.8
4.7
4.2
3.9
3.5
3.9
4,4
4.3
3.5
3.3
3.2

2.5
2.7
28
2.7
2.5
1.8
1.7
1.9
2,4
1.8
1.9
1.8
1.7
1.8

2.7
2.8
3.2
2.5
2,4
2.0
1.8
1.9
1.8
1.7
2.2
2.3
1.6
1.3

--

--

1.1
0.9
0.4
1.1
0.1
0.1

-

0.1

-

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Uit deze gegevens kan blijken, dat veertig jaar geleden de remmende
werking van het hebben van kinderen grooter was dan thans: het aantal kinderlooze echtscheidingen bedroeg toen meer dan de helft, terwijl het percentage tegenwoordig om de 40 schommelt. Deze wijziging
der verhouding in ongunstigen zin is echter beperkt tot de huwelijken
met 1 kind en met 2 kinderen. Voor de gevallen met meer dan 2
kinderen is de verhouding zelfs gunstiger geworden. Vier decenniën
terug bedroeg het percentage van de rubrieken: zonder en met 1 en 2
kinderen, tezamen 82.3 % van het totaal aantal echtscheidingen. In
1936 was dit 85.7 %. Een verbetering in de verhouding ten aanzien
van de rubrieken met een grooter kindertal dus van 17.7 tot
14.3 %.
Hoewel wij geen cijfers noodig achten voor de overtuiging, dat de
vrees voor gezinsvorming en de kunstmatige beperking van het kindertal een destrueerenden invloed uitoefenden, zoo schijnt het ons
toch niet geheel zonder beteekenis mede met het oog hierop de aandacht op deze statistische gegevens te vestigen.
Op 31 December 1930 telde Nederland 1.720.744 gezinnen 39).
Verdeeld naar het aantal inwonende kinderen, valt dit aantal in de
volgende cijfers uiteen.
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Zonder kinderen
met 1 kind
met 2 kinderen
met 3 kinderen
met 4 kinderen
met 5 kinderen
met 6 of meer kinderen

300.788
390.283
338.882
220.846
141.811
90.274
138.860

23.2%
22.7 %
19.7'%
12.8 %
8.2%
5.2%
8.1 %

(40.0)
(28.6)
(17.1 )
( 8.0)
( 3.2)
( 1.8)
( 1.3)

De verhouding van deze gezinspercentages en de daarachter tusschen haakjes geplaatste echtscheidingspercentages (van het jaar
1936) houdt een bevestiging in van het feit, dat ook naar verhouding
scheiding van echtgenooten zonder of met 1 of 2 kinderen veel vaker
voorkomt, dan van echtgenooten met meer kinderen. AI mag hierbij niet
worden voorbijgezien de mogelijkheid, dat ook om financieele en andere
redenen van min of meer stoffelijken aard het aantal echtscheidingen
bij huwelijken met meer kinderen minder groot is, dit neemt niet
weg, dat deze gegevens een verband tusschen gezinsbeperking en echtscheiding doen vermoeden. In de laatste jaren is het sterkst toegenomen
het aantal echtscheidingen in de groep "met 1 kind". Dan volgt de
groep "met 2 kinderen" en daarop, met een groote tusschenruimte de
overige groepen, waaronder begrepen de groep "zonder kinderen",
waarin de toeneming naar verhouding een der zwakste is, hetgeen natuurlijk niet afdoet aan het feit, dat deze groep verre de
grootste is.
Nog mogen hier worden vermeld de percentages kinderlooze echtscheidingen in een aantal andere landen in het jaar 1935.
Bulgarije
Hongarije
Vereenigde Staten (1932)
Letland
Tsjechoslowakije
Zwitserland
Portugal

60.8
54.6
53.9
52.2
49.9
49.5
49.1

Denemarken
Oostenrijk
Duitschland
Engeland en Wales
Frankrijk
Zweden
Noorwegen

47.9
45.3
45.2
43.2
42.5
33.0
31.0

Voor wat Nederland betreft mag uit het bovenstaande de conclusie
worden getrokken, dat: a. het aantal echtscheidingen sinds het midden
der vorige eeuw geregeld is toegenomen en zulks in versterkte mate
na den oorlog van 1914-'18; b. echtscheidingen naar verhouding verre
het meest voorkomen in de groote steden; c. de meeste echtscheidingen plaats hebben na een huwelijk van 5-9 jaar; d. de remmende werking van het hebben van kinderen minder sterk schijnt,
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dan vroeger; e. meer dan 4/5 van het aantal echtscheidingen betreffen huwelijken, waaruit geen of 1 of 2 kinderen zijn geboren.

Slot volgt.
1) Mr. ANNE ANEMA, De gronden voor echtscheiding in het Nederlandsch
burgerlijk recht, (1904), blz. 8.
2) Mr. H. j. HAMAKER, Verspreide Geschriften, (1911), blz. 402.
3) Mr. PAUL SCHOLTEN, Algemeen Deel bij Mr. C. ASSER'S Handleiding tot
de beoefening van het Nederlandsch burgerlijk recht, (19(3,1), blz. 158.
4) Handelingen der Staten-Generaal, 1937-1938, Ie Kamer, blz. 298, He
Kamer, blz. 377.
5) Mr. PAUL SCHOLTEN, ASSER'S Handleiding, I, 7e dr. (1936), blz. 69.
6) Het huwelijksbegrip, ook in zuiver burgerrechtelijken zin, is hiermede
(uiteraard) niet uitputtend bepaald, maar in dit verband kan het bij het gezegde
worden gelaten.
7) In 1918 werd in Rusland de toestand ook weer zoo. (Ik bedoel dit alleen
in juridischen zin. Bij de Romeinen was nl., gelijk VON IHERING (vgl. ANEMA
t. a. p.) zegt, naar den "mos majorum", de geijkte gewoonte der voorvaderen,
"die Eingehung der Ehe ein religiöser Akt, und die Auflösung desselben nur
in sehr wenigen Fällen und nur unter Mitwirkung der Priester möglich". De practijk in Rusland heeft zich, gelijk bekend, anders ontwikkeld.) AI zijn er wettelijke
regelingen omtrent het onderhoud, de kinderen e. d. na echtscheiding, de Sowjetoverheid beschouwde de huwelijksontbinding als een particuliere zaak. Vgl. hierover b.v. Dr. j. VALKHOFF, Echtscheiding met onderling goedvinden; in De
Socialistische Gids, jan. '35, XX, 1. Enkele regelen uit dit artikel mogen hier
reeds worden vermeld: "De U. S. S. R. is tot nu toe het enige land, dat de echtscheiding op verzoek van een der partijen, zonder opgaaf van redenen, zelfs
tegen de wil van de andere echtgenoot, kent. In principe is er voor een dergelijke
regeling zeer zeker te voelen. Maar de regeling dient dan, om overijling, willekeur
e. d. tegen te gaan, beter en voorzichtiger te zijn dan die zeer extreme Russiese.
In ons land is de grondslag ervoor nog niet aanwezig. De verhoudingen zijn hier
in vele opzichten anders dan in Sowjet-Rusland." Inderdaad! En: Caveant consules!
Ik merk hierbij nog op, dat in socialistischen kring de opvattingen van
Dr. VALKHOFF niet algemeen worden gedeeld. Dit kan ü. m. blijken uit hetgeen
de woordvoerster over echtscheiding voor de fractie der S. D. A. P. in de Eerste
Kamer, Mej. Mr. A. E. RIBBlUS PELETIER, bij het debat over de justitie-begrooting zeide op 15 Febr. 1938 (Hand. Ie Kamer, blz. 276): "Ik wil, dat de jonge
menschen zullen beseffen, dat zij zich begeven in een verhouding, die bedoeld is duurzaam te zijn. Daarom ben ik ook absoluut gekant tegen de mogelijkheid van eenzijdige opzegging van het huwelijk, zooals men dat een tijd lang
in Rusland gekend heeft. (Blijkbaar werd het zelfs in Rusland duidelijk, dat
dit instituut niet was te handhaven en is het ook daar sinds kort weer verlaten. - v. A.). Dergelijke maatregelen zullen bij mij altijd felle bestrijding
vinden, omdat ik dat acht te zijn in strijd met de bedoeling van het huwelijk."
8) ANEMA, t. a. p., blz. 12, alwaar het volgend citaat uit VON KELLER,
Pandekten: "Gegen den Willen beider oder auch nur des einen Ehegatten
fortgesetzt zu werden, das würde na,ch römischen Begriffen dem Wesen und
der Würde der Ehe so sehr wiederstreiten, dasz eine Ehe unter diesen Umständen in Wahrheit gar nicht mehr bestände ... So war den Römern die freie
Scheiding ein Postulat ernster und würdiger Auffassung der Ehe, welche sie
gerade von der Zeit her vollaus anerkannten als ihrer Auffassung eine reine und
tüchtige Sitte zur Unterlage und hinwieder zur Schutzwehr diente".
9) HAMAKER, t. a. p., blz. 383.
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10) Mr. L. ]. VAN APELDOORN, Geschiedenis van het Nederlandsche huwelijksrecht vóór de invoering van de Fransche wetgeving (1925) blz. 173.
1.1) HAM AKER, t. a. p., blz. 384.
12) SCHOLTEN I, blz. 68.
13) t. a. p., blz. 389.
14) De andere zijn, naast het in de natuur gegronde feit van den dood, de
twee volgende:
1°. Een nieuw huwelijk, na afwezigheid van een der echtgenooten gedurende een bepaalden tijd. Vereischten zijn hierbij: a. afwezigheid gedurende tien
volle jaren, zonder dat eenige tijding van dood of leven is ingekomen, tenzij
het betreft personen, die tot de bemanning of passagiers van een schip behoorden, waarvan gedurende één jaar geen berichten zijn ingekomen of die
zijn vermist ter gelegenheid van een noodlottige gebeurtenis, aan eenig vaartuig, een deel van zijn bemanning of passagiers overkomen, in welke gevallen bedoelde termijn tot één jaar is beperkt; b. rechterlijk verlof - dat
eerst dan op verzoek kan worden verleend - tot oproeping van den afwezige
bij drie (in de onder a genoemde twee bijzondere gevallen bij twee) openbare dagvaardingen en het doen plaats hebben daarvan op de wijze, in de
wet omschreven; en vervolgens: c. rechterlijke vergunning aan den achtergebleven echtgenoot om een nieuw huwelijk aan te gaan, indien na de dagvaardingen van het bestaan van den afwezige niet blijkt, èn het inderdaad
aangaan van een nieuw huwelijk door den achtergeblevene (art. 254, 20 en
artt. 549 v. v. B. W., alsmede artt. 1 en 2 der wet van 26 Maart 1920, S. 148).
2°. Rechterlijk vonnis na scheiding van tafel en bed (d. i. opheffing van de
verplichting tot samenwoning, terwijl het huwelijk in stand blijft, zoodat men
geen nieuw huwelijk kan aangaan) gedurende vijf jaren. Scheiding van tafel
en bed kan men vorderen op dezelfde - hierboven in den tekst genoemde gronden, als waarop echtscheiding kan worden geëischt. Voorts echter ook
ter zake van buitensporigheden, mishandelingen en grove beleedigingen, van
den anderen echtgenoot ondervonden. Daarenboven kan scheiding van tafel
en bed worden uitgesproken op verzoek van de beide echtgenooten tezamen
zonder opgave van redenen, - bij onderling goedvinden dus -, mits zij twee
jaren getrouwd zijn geweest. Indien nu de scheiding van tafel en bed vijf
jaren, zonder verzoening der echtgenooten, heeft stand gehouden, kan ieder
hunner ontbinding van het huwelijk vorderen. Deze eisch wordt echter ook
dan nog terstond ontzegd, indien de ander niet van zijn instemming doet
blijken. ,Scheiding van tafel en bed leidt dus geenszins, gelijk wel eens gemeend wordt, vanzelfsprekend tot ontbinding. Zijn partijen het evenwel eens,
dan volgt het zooeven bedoelde rechterlijk vonnis tot ontbinding van het huwelijk (art. 254, 3°, artt. 255 v.v. en 288 v.v. B. W.). Hieruit blijkt dus o.m.,
dat echtgenooten, volgens onze wet, hun huwelijk zonder opgave van redenen
ontbonden kunnen krijgen door tezamen scheiding van tafel en bed te verzoeken, vijf jaren bij zoodanige scheiding te volharden en vervolgens samen
ontbinding des huwelijks te vragen. Den voor de in acht te nemen formaliteiten en termijnen vereischten tijd medegerekend, zijn met zulk een procedure echter zes à zeven jaren gemoeid. Herhaalde verschijning voor den
rechter is noodig en ruime termijnen zijn voorgeschreven voordat de rechter
zijn uitspraak kan geven. De strekking hiervan, alsook van den eisch van
tenminste twee jaren gehuwd te moeten zijn geweest is kennelijk echtscheiding
zooveel mogelijk te voorkomen. Van de hier besproken mogelijkheid wordt intusschen zelden gebruik gemaakt. De bestaande echtscheidingspractijk maakt
zulks veelal overbodig.
15) Deze "separatie" stamt, zooals in den tekst terloops werd gememoreerd,
uit het canonieke recht. Prof. VAN APELDOORN (t. a. p. blz. 192), wijst erop,

-
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dat eenerzijds de Katholieke Kerk het Schriftwoord, dat alleen overspel veroorlooft den schuldigen echtgenoot te verlaten, zóó nauw nam, dat zij daarin
niet las de vrijheid voor dat geval om den huwelijksband te verbreken, doch
slechts om de samenwoning op te heffen, terwijl zij anderzijds er zulk een
ruime interpretatie aan gaf, dat aan de toelaatbaarheid van de scheiding van
tafel en bed schier geen grenzen meer bleven gesteld. "Zoo deed reeds Augustinus, die onder overspel ook begreep fornicatio spiritualis. Hieronder rangschikte hij in de eerste plaats afgoderij en ongeloof, maar dan ook alle zonden, waardoor de ziel zkh afkeert van de wet Gods." Later echter werd scheiding van tafel en bed ook toegestaan in allerlei gevallen, die met de Bijbeluitspraken in het geheel niets te maken hadden. Prof. VAN APELDOORN wijst
b.v. op een geval, dat de man niet in staat was zijn oude blinde vrouwen de
verzorgster, die zij noodig had, te onderhouden, voorts op gevallen van ernstige
ziekte en van voortdurende oneenigheid.
16) Vgl. ASSER-ANEMA, 3e dr. (1932), blz. 28.
17) ASSER-SCHOLTEN I, 7e dr. (1937), blz. 225.
18) Zoo wordt althans in den regel aangenomen. Het standpunt is echter
betwistbaar. ANEMA zegt t. a. p. over de verstek-practijk in het algemeen: "Of
deze practijk klopt op de bedoeling der wet en of ook overigens -de opvatting,
waarop ze steunt, juist is, mag betwijfeld worden."
Vgl. ook Mr. G. J. VAN BRAKEL over "Toewijzing eener civiele vordering
bij verstek" in het Nederlandsch Juristenblad, 1927, blz. 249-256.
19) Aldus VAN ROSSEM, Het Nederlandsche wetboek van burgerlijke rechtsvordering verklaard enz., 3e dr., Ie dl, (1934), blz. 158.
20) Vgl. VAN DEN HONERT, Handboek voor de burgerlijke regtsvordering,
2e st., § 76, (1838), blz. 215-216.
21) Zulk een eisch kan door de vrouw, staande huwelijk, worden ingesteld,
wanneer de man, door een kennelijk wangedrag de goederen der gemeenschap
verspilt, en het huisgezin aan ondergang blootstelt, of, wanneer hij het huwelijksgoed van de vrouw in gevaar zou brengen door grof verzuim in het beheer
daarvan, of door de wanorde en het slecht beheer van zijn eigen zaken den
waarborg voor dat huwelijksgoed en voor hetgeen de vrouw naar rechte toekomt zou doen verloren gaan (art. 241 B. W.).
22) Het geval was aldus: een man vordert echtscheiding op grond van overspel; de gedaagde antwoordt, dat, nadat de samenwoning met haar man in
1859 (!) heeft opgehouden, het kind, waarvan zij in 1867 (!) is bevallen (nu,
in 1882, dus 15 jaar oud), door een anderen man bij haar is verwekt en zij
dus moet bekennen, zich gedurende haar huwelijk aan overspel te hebben
schuldig gemaakt.
23) "Het arrest werd al spoedig door de lagere rechtspraak gevolgd en de
door het hoogste rechtscollege goedgekeurde methode werd zóó gebruikelijk,
dat .men hier van rechtsvorming door den rechter kan spreken en dat ook
zij, die als schrijver dezes, haar evenzeer afkeuren als haar resultaten betreuren, toch moeten toegeven dat niet de rechter maar de wetgever in deze
verandering moet brengen", aldus b.v. professor SCHOLTEN (Asser-Scholten I,
7e dr. (1936), blz. 249).
24) Wat het interessante verschijnsel van de macht der rechtspraak in het
algemeen betreft, moge worden verwezen naar prof. SCHOLTEN'S magistrale
betoogen hieromtrent in zijn Algemeen Deel van ASSER'S Handleiding, blz.
114v.v.; en in het Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838-1938, blz. 17v.v.
25) Dit monumentale werk, uitgegeven onder redactie van Mr. PAUL
SCHOL TEN en Mr. E. M. MEYERS, verscheen 10 April 1938: van 10 April 1838
dateert het Koninklijk Besluit van invoering der Nieuwe Nederlandsche wetgeving.
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26) De conclusie van eisch in die zaak is opgenomen in W. 4941.
27} Vgl. LÉON'S Rechtsspraak, 8. W. bk I, (1872), blz. 120v.; en (1933),
blz. 381 v.v.
28) Met het opkomen van de in den tekst geschetste echtscheidingspractijk
is tevens gebruikelijk geworden het zgn. echtscheidingsconvenant, de regeling
reeds vóór de echtscheiding van allerlei belangrijke aangelegenheden, die bij
een contradictoire procedure eerst na het vonnis aan de orde komen. Zoo
worden daarbij geregeld het onderhoud, de kwesties, die zich voordoen in verband met de kinderen (voogdij en bezoekrecht), scheiding en deeling van het
gemeenschappelijk vermogen e.d. De wet van 16 Mei 1'934, S. 253 bracht in
het 8. W. de artt. 384a en b over de bepaling, wijziging en intrekking van
uitkeeringen tot onderhoud, waarvan het laatste lid bepaalt, dat "op overeenkomstige wijze door den regter (kan) worden gewijzigd of ingetrokken eene
door partijen getroffen regeling ter zake van onderhoud krachtens dit boek
verschuldigd". Een wettelijke regeling van het echtscheidingsconvenant kent
onze wet echter overigens echter niet. De rechters oordeelen verschillend over
dit contract. De een verklaart het in elk geval nietig als in strijd met de openbare orde en de goede zeden; de ander neemt het regelmatig in bescherming; een
derde stelt het alleen ter zijde, wanneer er met zooveel woorden de verbintenis
om tot echtscheIding over te gaan in is opgenomen; een vierde doet dit alleen,
indien uit die verbintenis blijkt, dat een wettelijke grond voor echtscheiding
niet bestaat. De moeilijkheden, die zich op dit gebied hebben voorgedaan, zijn
legio. Er is nu echter geen gelegenheid daarbij stil te staan. Vgl. hierover o. m.
ASSER-SCHOLTEN I, 7e dr., blz. 270/1 en 274/7; Mr. F. M. WESTEROUEN VAN
MEETEREN: De rechtsgeldigheid van het "echtscheidingscontract" in verband
met art. 263 van het Burgerlijk Wetboek, in Rechtsgeleerde Opstellen vld hand
v. oud-leerlingen aangeb. aan prof. Mr. PAUL SCHOLTEN (1002) blz. 326 v.v.;
Verslag van een door Mr. H. F. A. VÖLLMAR voor de Notarieele vereeniging
te Amsterdam gehouden rede over: Het echtscheidingsconvenant, in het bijzonder de daarin voorkomende financieele regelingen, in de N. R. C. van
15 Maart 1938, Ocht. bI. C.
29) Men vraagt zich toch onwillekeurig af: was de vrouw "ongeneeslijk"
krankzinnig; hoe dorst de curator de verantwoordelijkheid van het verstek aan;
was het geen doorgestoken kaart (dagvaarding uitgebracht 18 Oct. en curator
benoemd 10 Sept. '24); waarom verleende de rechtbank ook verstek tegen de
vrouw, die toch in een krankzinnigengesticht verbleef; was niet juist wat de Oroningsche rechtbank ook in dit opzicht deed; kan niet ieder aldus van zijn (voor
korteren of langeren tijd) krankzinnigen echtgenoot scheiden, zonder dat een
wettelijke grond aanwezig is en zonder dat er zelfs van onderlinge overeenstemming sprake kan zijn, alleen dus op eenzijdig verlangen; zou niet velen
dit middel toch al te kras zijn; is nu met art. 76 Rv. ooit bedoeld, dat het
op zulk een wijze zou worden gehanteerd; moet dit systeem als gewoonterecht
aanvaard? enz. enz.
30) Vgl. b.v. Voor!. Verslag vld Ie Kamer der S.-G. betr. de ]ustitiebegrooting
voor 1934 en 1937; ook Mr. ]. H. TELDERS in: Onze wetgeving inzake echtscheiding in Het echtscheidingsvraagstuk, artikelenreeks in De Telegraaf,
(1927), blz. 8.
31) Aldus Mr. C. BRIËT in N. ]. 8., 1926, blz. 216.
32) Voor het geval de ,curandus eischer is besliste de H. R. bij arrest van
8 Maart 1929 (W. 11996; N. ]. 1929, blz. 589) in ontkennenden zin. De redeneering was daarbij ongeveer aldus: evenmin als de curator over een wegens
krankzinnigheid onder curateele gestelde voor dezen een huwelijk kan aangaan, is hij bevoegd voor dezen een vordering in te stellen tot echtscheiding,
op grond van oversepI, omdat hierbij persoonlijke overtuiging en persoonlijk
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gevoel zoo sterk den doorslag geven, dat de bevoegdheid tot vertegenwoordiging
door een derde hierbij - zonder uitdrukkelijke wettelijke regeling - moeilijk
is aan te nemen.
33) tW. P. N. R. 2252.
34) Hieruit blijkt tevens het kan ook aan de hand van gegevens uit tal van
andere landen worden aangetoond -, dat niet juist is de wel gemaakte opmerking (vgl. b.v. de toelichting bij het wetsontwerp-REGouT), dat "wat in
Nederland thans rechtens is op dit stuk, in het rechtswezen der beschaafde
maatschappij een unicum" is. Aan den ernst van den toestand ten onzent doet
dit uiteraard niet af; in zeker opzkht verscherpt het dien veeleer. Wel is er deze
gevolgtrekking uit te maken, - een gedachte die trouwens nogal voor de
hand ligt: een incongruentie tusschen wet en practijk treedt op verschillende
rechtsgebieden en overal nu en dan aan den dag· -, dat kennisneming van
de wetgeving van verschillende staten ter zake van echtscheiding, wel ook
op zichzelf interessant kan zijn, maar zonder grondige beschouwing van de
practijk volstrekt onvoldoende is om van het recht ten dezen in andere landen
op de hoogte te komen.
35) Vóór 1792 was in Frankrijk de echtscheiding verboden, de scheiding van
tafel en bed geoorloofd. "Le divorce n' est pas admis dans notre droit pour
quelque cause que ce soit; nous n' admettons que la séparation d' habitation,"
aldus POTHIER. De Fransche Revolutie bracht, als reactie tegen I' ancien droit,
de echtscheiding met onderling goedvinden en zelfs de eenzijdige huwelijksontbinding wegens "incompatibilité d' humeur". De Code van 1803 kende ook
de onderlinge overeenstemming als echtscheidingsgrond, zij het in gansch
anderen zin, dan de wet van 20 Sept. 1792 (cf. ANEMA, t. a. p. blz. 21). Bij
de Restauratie in 1816 werd de echtscheiding weder geheel afgeschaft. Eerst
in 1884 voerde de Wet NAQUET de echtscheiding opnieuw in, doch niet die
"par consentement mutuel".
36) In: De taal der cijfers, in de artikelenreeks van De Telegraaf, getiteld:
Het echtscheidingsvraagstuk, blz. 9 V.V.
37) Wordt dit tijdvak in tweeën gesplitst, t.w. in 1910/14 en 1915/1'9, dan
blijkt uit "de aantallen 95 voor de eerste en 127 voor de tweede periode van
vijf Jaren, duidelijk de invloed van den oorlog."
38) Cf. Mr. KROPMAN in De Nieuwe Eeuw, 18 Dec. 1924, no. 382, die van
meening is, dat de vrees voor gezinsvorming "een der verre, doch rechte oorzaken" is van het toenemend aantal echtscheidingen en dat het voornamelijk
ethische en maatschappelijke krachten zijn, die deze vrees moeten wegnemen.
"Wil de wetgeving er zich mede bezighouden, zij beperke zich dan niet tot het
terrein der huwelijkswetgeving, doch betrekke in haar overwegingen alles wat
de belangen van het gezin raakt." Mr. K. wijst dan o.m. op de belastingwetgeving, salarispolitiek, volkswoningbouw, school geld regelingen enz. "Wil men
niet hooren van een gezinswetgeving, men speure na door welke maatregelen
het gezin in zijn ontstaan wordt belemmerd of in zijn ontwikkeling wordt
geknot."
39) Jaarcijfers voor Nederland 1936, blz. 121.
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§ 1.

Inleiding.

In aansluiting op het artikel over "Mechanisatie en Werkloosheid"
van schrijver dezes, opgenomen in de vierde kwartaal-aflevering 1937
van dit Orgaan, blzz. 409 e.v., volgt thans een beschouwing over het
verband tusschen mechanisatie en werkloosheid in de NederIandsche
sigaren-industrie.
Er zijn gegronde redenen aanwezig om het vraagstuk, dat in het
vorige artikel in het algemeen werd behandeld, thans eens voor deze
echt-vaderlandsche tak van nijverheid te onderzoeken. De wetgever
heeft het immers in 1936 noodig geoordeeld een wet "houdende tijdelijke maatregelen betreffende de mechanisatie in de sigaren-industrie"
uit te vaardigen, teneinde - aldus de considerans - "in de sigarenindustrie uitbreiding van het gebruik van bepaalde werktuigen tijdelijk
te beperken". De aanneming van deze wet beteekende tevens het
(voorIoopig) einde van een veelomvattenden strijd tusschen voore!l tegenstanders van een zoodanige beperking. Intusschen - de strijdbijl moge zijn neergelegd - tot het rooken van de vredespijp kwam
het nog niet. De toepassing van deze diep-ingrijpende wet hield de
belangsteIIing voor dit vraagstuk levendig. En deze aangelegenheid
wordt nu weer actueel, omdat de huidige wet ingevolge artikel 10,
behalve ten aanzien van de begane strafbare feiten, vervalt met ingang van 1 Januari 1939. Reeds is in de Tweede Kamer gepleit voor
verlenging van de wet na afloop van 1938. Het R. K. Tweede-KamerLid, de heer ANDRIESSEN, heeft bij de behandeling van hoofdstuk X
(Departement van Economische Zaken) der Rijksbegrooting voor 1938
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den betrokken Minister o.m. gevraagd, of deze bereid was een voorstel tot verlenging van de Mechanisatie-wet na 31 December 1938
in te dienen 1). De Minister van Economische Zaken heeft daarop
,geantwoord, dat hij zich op dat moment te dezer zake nog liever niet
wilde vastleggen. Daaraan ging de verklaring vooraf, dat de Minister
er voor zou zorgen, dat niet door het automatisch afloopen van deze
wet een min of meer chaotische toestand zou ontstaan 2).
Vanzelfsprekend zal in dit jaar het pro en contra van verlenging
van de bestaande bespreking met een keur van argumenten worden
verdedigd.
Er is dus - gelijk uit het voorafgaande voldoende moge zijn gebleken ~ alleszins reden thans aan het verband tusschen mechanisatie
cn werkloosheid in de sigaren-industrie eenige beschouwingen te
wijden.
Evenals in het eerste artikel zal naar beperking gestreefd worden.
Het is echter onvermijdelijk eenige algemeene opmerkingen omtrent
de ontwikkeling van de sigaren-industrie te laten voorafgaan, welke
beoogen den niet-vakkundigen lezer in den voor hem vreemden kring
binnen te leiden. Ook de insider zal daarbij wellicht nog herinnerd
worden aan feiten en omstandigheden, die hem weliswaar niet onbekend zijn, doch die door sommigen ten onrechte niet of niet voldoende
bij de behandeling van deze aangelegenheden naar voren worden
gebracht.

§ 2.

Indeeling van de stof·
Aansluiting zoekend bij het ontst~an en het verloop van de kwestie
"mechanisatie - werkloosheid" in de sigaren-industrie schijnt ons de
volgende indeeling van de stof gegeven: § 3. Algemeene opmerkingen
omtrent de ontwikkeling van de sigaren-industrie. § 4. De actie tegen
de machines in de sigaren-industrie. § 5. De tegen-actie. § 6. De wet
van 19 December 1936. § 7. Nadere overwegingen ter inleiding van
de conclusies. § 8. Conclusies.

§ 3. Algemeene opmerkingen omtrent de ontwikkeling van de
sigaren-industrie.
De sigaren-industrie was, en is nog overwegend, een loon-intensieve
tak van nijverheid. Hulpmiddelen en machines ter ondersteuning of
vervanging van menschelijken arbeid drongen laat en uiterst langzaam
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de sigaren-fabricage binnen. Dit ligt ook voor de hand wanneer men
bedenkt dat de te verwerken grondstof veel minder voor machinale
bewerking geschikt is dan de meeste andere grondstoffen. Tabakbladen eischen bij de verwerking een zeer zorgvuldige behandeling.
Voor klimatologische omstandigheden is dit natuurproduct zeer gevoelig. Ook het eindproduct - de sigaar, leent zich minder dan vele
andere artikelen voor massale voortbrenging en normaliseering. Berucht
zij n de "eenheidssigaren" die in 1918 werden gemaakt voor het Alge. meen Sigaren-Syndicaat, door Minister Posthuma ingesteld met de bedoeling sigaren voor zeer lagen prijs ter beschikking van het binnenland te stellen in verband met het voornemen om den uitvoer van
sigaren weer toe te staan.
De machines voor de vervaardiging van sigaren, die reeds vóór
1900 geconstateerd werden, voldeden niet aan. de verwachtingen en
langen tijd was de opvatting nagenoeg algemeen dat de sigarenfabricage vooralsnog van "machinale smetten" zou vrijblijven. Toch werd
vooral in arbeiderskringen gevreesd, dat de technische ontwikkeling
een zoodanige hoogte zou bereiken, dat ook sigaren op geheelmachinale wijze zouden kunnen worden vervaardigd. De opvattingen,
bij Nederlandsche arbeiders levende, worden getypeerd door de
resolutie, van Nederlandsche zijde voorgesteld op een Internationaal
Congres, dat in 1896 te Londen werd gehouden. Deze resolutie, welke
echter niet werd aangenomen, luidde als volgt:
"Het congres, overtuigd, dat de machine Reusse, thans nog on"volmaakt, eenmaal aan alle eischen der exploiteurs van de arbei"ders bijna geheel overbodig zal maken; besluit:
"dat in alle landen het loon en de arbeidsduur zal worden be"paaid waarop door de arbeiders en arbeidsters mag gewerkt wor"den en besluit tevens mede te werken tot eene zoodanige organisatie van 't proletariaat, dat het machtig genoeg is zich in het
"bezit te stellen der arbeidsmiddelen, om deze geheel ten nutte
"der gemeenschap te kunnen gebruiken" 3).
Er verliepen evenwel jaren voordat eenigszins bruikbare machines
op de markt kwamen. Geheel ongewijzigd bleef de productie-wijze
echter niet. Meer en meer werd het zuivere handwerk verdrongen door
de z.g. handmatige fabricage-wijze, n.l. met behulp van vormen, waarin
de met de hand gemaakte bosjes, d. z. sigaren zonder dekblad, ge
legd worden. Later wordt dan met de hand het buitenste dekblad
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omgerold. De moeilijkheid om de sigaar precies den gewenschten vorm
te geven komt dan voor een deel te vervallen en het stukloon voor vormwerk is dan ook lager dan dat voor zuiver handwerk. Thans worden
nog slechts op zeer beperkten schaal sigaren geheel uit de hand vervaardigd. Voorzoover ze niet geheel of gedeeltelijk langs machinalen
weg worden gemaakt, worden de sigaren nagenoeg alle met behulp van
vormen gefabriceerd.
N a den oorlog begint de machinale voortbrenging zich te ontwikkelen. In Amerika worden machines geconstrueerd, die de sigaar, geheel compleet, afleveren en die daarom de naam van "compleetmachines" krijgen. Zweden brengt machines die slechts het z.g. bosje
(de sigaar zonder het buitenste dekblad) maken en daarom "bosjesmachines" genoemd worden. Het machinaal vervaardigde bosje moet
daarna dus nog, geheel met de hand, door sigarenmakers worden "aangekleed", n.I. in een dekblad worden gerold en afgewerkt.
In 1924 werd hier te lande de eerste compleetmachine, in 1926 de
eerste bosjesmachine in gebruik genomen. Veel opgang maakten de
machines den eersten tijd niet. Het bleek ook toen nog uiterst moeilijk
langs geheel- of half-machinalen weg een goed product te vervaardigen. Vooral de verwerking van het dure en tevens teere dekblad
(zandblad) leverde groote bezwaren op. Dit in tegenstelling met
Amerika, waar het gebruik van dit broze dekblad geen ingang vond
en de compleet-machine dan ook beter voldeed. Vandaar dat hier te
lande de bosjesmachines, die immers geen dekblad behoeven te verwerken, nog 't best voldeden en hun aantal zich regelmatig uitbreidde,
nadat door de verbeteringen en vooral door de ervaring, die men
langzamerhand op deed, de kinderziekten van de half-machinale voortbrenging betrekkelijk spoedig geheel waren overwonnen. Om dezelfde
'reden wordt de compleetmachine tot heden voornamelijk voor het
maken van kleine en meer goedkoope producten aangewend, terwijl de bosjesmachine ook bosjes maakt voor groote en duurdere
sigaren.
Behalve de compleet- en bosjesmachines zijn ook nog zgn. oprolmachines in gebruik genomen, welke machines gereedgemaakte bosjes
in dekblad wikkelen. Een bosjes- en een oprolmachine tezamen leveren
dus ook een geheel afgewerkte sigaar af.
Het spreekt haast vanzelf, dat de mechanisatie niet beperkt bleef
tot de hoofdbewerkingen. Voor verscheidene andere werkzaamheden
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werden machines ingevoerd, zoo voor het strippen, ringen, dekopleggen, spijkeren, plakken, enz.
Nu maakt wellicht deze of gene lezer zich een voorstelling van de
geheel-machinale sigarenfabricage, alsof deze in technisch opzicht zoo
ongeveer met een modern dagbladbedrijf overeenkomt. Daar gaat het
papier aan zware rollen aan de eene zij de de machine in en komt de
gevouwen krant er aan de andere zijde uit of, om bij de tabak te
blijven, zooals de sigaret, die kant en klaar uit de machine rolt. Maar
zoover is de mechanisatie in de sigaren-industrie nog niet en zal
zij ook wel nooit komen. Zooals reeds opgemerkt leent zich de grondstof daar niet toe. Ook het afgewerkte pl'Oduct zal steeds in meerdere
of mindere mate bij de verdere bewerking handarbeid blijven eischen.
Men kan b.v. het sorteeren van sigaren nu eenmaal moeilijk machinaal
laten doen. In de meest-gemechaniseerde sigarenfabriek moet de tabak
nog verscheidene bewerkingen ondergaan, voordat de machine het
eigenlijke product kan maken. En daarna moeten nog diverse handelingen met de hand worden verricht, voordat het kistje of doosje
op magazijn kan worden gezet.
De doorwerking van de mechanisatie in de sigarenindustrie valt
ongeveer samen met en wordt zeer gestimuleerd door den terugslag
in dit bedrijf van de laatste wereldcrisis, welke voor het eerst in 1931
merkbaar werd. De doorsnee-kleinhandelprijs van de in het binnenland verbruikte sigaren, welke reeds sinds lang daalde, begint dan
met grootere sprongen te zakken. De afzet van vele georganiseerde
fabrieken begint af te nemen; de werkloosheid neemt toe; de werkloozen trachten vaak in hun onderhoud te voorzien door Of voor eigen
rekening te werken óf door arbeid beneden het contractloon te aanvaarden; de loonen passen zich slechts onvoldoende aan; de noodzakelijkheid om een behoorlijk product tegen lageren prijs te brengen
wordt met den dag sterker; de machine - inmiddels weer verbeterd
- schijnt uitkomst te kunnen brengen en vindt meer en m~er ingang
in de sigarenfabrieken. Het georganiseerde bedrijf wordt daardoor
ook in staat gesteld goedkoope sigaren van redelijke kwaliteit te
leveren en trekt daardoor een deel van het verloren gegane debiet
weer tot zich. Tevens openbaren zich echter de schaduwzijden van
dezen groei naar groot- en kapitaalintensiever bedrijf, welke nog
worden geaccentueerd, doordat die groei plaats vindt tijdens een laagconjunctuur. Uiterst scherpe concurrentie; zoo groot mogelijk ver-

218

MR. B. COLENBRANDER

laging van productie-kosten; snelle daling van den doorsnee-kleinhandelsprijs, toeneming van de werkloosheid, verliezen voor vele fabrikanten, vooral, doch niet alleen, voor kleine en middel-groote fabrieken.
Slechts in sommige gevallen winst voor die fabrieken, die goed zijn
geoutilleerd en een behoorlijke afz~t hebben kunnen behouden of verkregen. Het is het gewone verloop, dat men overal elders terugvindt
onder dergelijke omstandigheden.
Hiermede is, zooals wel blijken zal, de mechanisatie allerminst veroordeeld. Wij duidden echter in enkele korte trekken het verloop van
zaken aan om den lezer eenig beeld te geven van den huidigen toestand en hetgeen daaraan onmiddellijk voorafging. Bij de verdere
behandeling van dit onderwerp zal het noodzakelijk zijn op enkele
punten dieper in te gaan.
N adat nu in het voorgaande de technische ontwikkeling in de
sigaren-industrie in vogelvlucht is overzien, is het thans tijd eenige
aandacht te wijden aan het verloop van de werkloosheid in dit bedrijf - ook dit weer ter oriënteering van den lezer en ter inleiding
van de meer gedétailleerde beschouwingen, welke in de volgende paragrafen zullen worden gegeven.
De arbeiders in de sigarenindustrie hebben ook vroeger perioden
van groote werkloosheid moeten doorworstelen. Nauwkeurige gegevens
daaromtrent ontbreken weliswaar, doch de crisis in het economisch
bestel van ons vaderland hebben ook zeker de sigaren-industrie niet
onberoerd gelaten. Sinds de inwerkingtreding van het Werkloosheidsbesluit 1917 zijn meer-nauwkeurige gegevens officieel bekend - zij
het ook dat daaraan, zooals nader zal worden aangetoond, nog zeer
veel ontbreekt en men dus die gegevens met de noodige voorzichtigheid
moet hanteeren.
Raadpleegt men nu de indexcijfers van de werkloosheid van de
verzekerde arbeiders in de sigaren-, sigaretten- en tabaksindustrie bv.
vanaf 1920 dan ziet men als eerste cijfer: 19.6. Het indexcijfer stijgt
tot 30.- in 1922, daalt vervolgens tot 5.3 in 1929, om dan weer tot
29.7 in 1936 op te loopen. Het correspondeerende cij fer over 1937
is 27.5.
Legt men naast deze reeks eens die van het indexcijfer der werkloosheid van alle beroepsgroepen, dan ziet men, dat beide reeksen
vrijwel hetzelfde verloop hadden. Zonder aan dit feit alleen verstrekkende conclusies te willen verbinden blijkt daaruit toch wel een vrij
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nauw verband tusschen de algemeene conjunctuur~beweging en de
omvang van de werkloosheid in de sigaren-industrie.
Wij willen thans op eenige feiten, buiten de mechanisatie om,
wijzen, die een een min of meer bIijvenden invloed op deze werkloosheid hebben uitgeoefend.
Daar is allereerst de volledige ineenschrompeling sinds den wereldoorlog van den eertijds omvangrijken export van sigaren. Vroeger
bedroeg de export ca. 300 miIlioen stuks per jaar. Thans is zij tot
ruim 1 % van de productie gereduceerd en beperkt tot rond 20 millioen stuks (1937) waarvan onze eigen koloniën ongeveer de helft
opnemen.
Gevolg hiervan was, dat tal van fabrieken, vooral in het Noorden
des lands, waar de sigarenindustrie voor een zeer belangrijk gedeelte
was gevestigd, in moeilijkheden kwamen. Enkele fabrieken slaagden
erin hun vroegere productie op de binnenlandsche markt te plaatsen
en konden hun personeel geheel of grootendeels op het oude peil
houden. De totale productie kreeg door het export-verlies een gevoeligen slag, waarvan zij zich tot heden, ondanks de toeneming van
de binnenlandsche consumptie, nog niet heeft kunnen herstellen. Met
enkele globale cijfers willen wij dit illustreeren.
Aan de hand van een destijds ingesteld onderzoek mag de sigarenproductie vóór den oorlog op rond 1680 millioen sigaren per jaar,
groote en kleine dooreengenomen, worden gesteld. De productie in
1937 kan men vrij nauwkeurig benaderen door van het totaal aantal
verstrekte accijns-zegels het aantal ingevoerde sigaren af te trekken
eH het aantal uitgevoerde sigaren bij te tellen. Doet men dit, dan komt
men voor de sigaren-productie over 1937 tot een cijfer van rond
1520 millioen stuks of 160 millioen stuks minder dan VÓÓr den oorlog,
waarbij dan nog valt op te merken dat thans veel meer kleine sigaartjes en dergl. gerookt worden,.
Uit het oogpunt van werkgelegenheid moet men hiertegenover
stellen: de verkorting van den arbeidstijd, waardoor het beschikbare
werk natuurlijk over meer personen moest worden verdeeld. Men zal
niet ver van de waarheid af zijn, indien men beweert, dat het nadeel
van de vermindering van de totale productie ten aanzien van de vraag
naar arbeidskrachten - 1914 met 1937 vergeleken - wordt gecompenseerd door de verkorting van den arbeidstijd. Verder dan deze
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uitspraak zal men, bij gebrek aan voldoende nauwkeurige gegevens,
o.i. niet kunnen gaan.
Heeft daardoor dan echter de opmerking inzake het verlies voor den
export, niet haar beteekenis geheel verloren? Allerminst! Want dit
verlies was één der oorzaken, die de gedeeltelijke verplaatsing van
de sigaren-industrie in de hand werkten. Voor dit verschij nsel willen
we in de tweede plaats de aandacht vragen.
In den loop der jaren hebben zich belangrijke wlJzlgmgen in de
plaatsen van vestiging van de sigaren-industrie voltrokken. Ook in
dit verband is de concentratie-beweging van belang, waardoor de
sigaren-industrie in tal van plaatsen en streken geen of weinig beteekenis meer heeft, althans bij vroeger vergeleken (de Noordelijke
provincies, Noord-Holland boven het IJ, Amsterdam zelf, enz.). In
plaatsen als b.v. Veenendaal daarentegen, nam deze industrie zeer beduidend toe.
Van meer belang is nog de uitbreiding van de sigaren-industrie
in de 2 Zuidelijke provincies en de daarmee gepaard gaande inkrimping in het Noorden. Deze verschuiving is weliswaar sinds eenige
jaren tot stand gekomen, maar blijft niettemin van zeer groote beteekenis voor dit onderwerp, zooals blijkt uit het volgende voorbeeld.
Gesteld, dat een fabriek te Amsterdam moest sluiten en dat daarvoor
een even groote fabriek in het Zuiden in de plaats kwam. De totale
productie bleef daardoor dan precies gelijk en voor de werkgelegenheid zou deze verplaatsing dus theoretisch geen enkel nadeel behoeven te beteekenen. De praktijk wees echter uit, dat de werkloos geworden arbeiders, in ons voorbeeld te Amsterdam, niet naar het Zuiden wilden verhuizen, daar althans niet konden "aarden" en daarom
als regel in Amsterdam bleven wonen in de hoop daar eenig werk
te vinden. De geldelijke ondersteuning tijdens werkloosheid maakt het
wat minder bezwaarlijk aldus te handelen. Hiermede willen wij niets
ten nadeele van dien steun zeggen, doch alleen de feitelijke verhoudingen weergeven. In het Zuiden had men echter een tekort aan arbeiders en mede daardoor werden vreemde arbeidskrachten in betrekkelijk grooten getale, vooral in Brabant, maar ook in Limburg, te werk
gesteld - thans ongeveer 1600 Belgen en 200 Duitschers. M.a.w. de
woonplaatsen van de arbeiders correspondeeren niet steeds met de
nieuwere centra van de sigaren-industrie. Men ziet dit ook weerspie-
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geld in de cijfers van de werkloosheid in de verschillende gemeenten.
Terwijl plaatsen als Amsterdam honderden werkloozen hebben, is de
werkloosheid in de nieuwe centra veel en veel geringer. Geregeld
is er zelfs een tekort aan arbeidskrachten en moeten dezen per trein
of autobus van elders komen. Opnieuw doet men dan echter de ervaring
op, dat overplaatsing van arbeiders in het algemeen zeer bezwaarlijk
is, zoodat men dan, indien mogelijk, liever werkloozen uit andere bedrijfstakken in opleiding neemt ,waartoe de moderne fabricage-methoden meer mogelijkheid bieden.
Uit het voorgaande moet wel deze conclusie getrokken worden, dat
de huidige werkloosheid in de sigaren-industrie, zeker niet uitsluitend
geweten mag worden aan de mechanisatie van dezen bedrijfstak, maar
dat o.a. de concentratie en vooral de verplaatsing invloed op
de werkloosheid uitoefenden en nog uitoefenen. Met name daardoor zijn er, ondanks een rond 4000 werkloozen, ca. 2000 buitenlanders en tientallen arbeiders uit andere bedrijfstakken te werk
gesteld.
De lezer zal zich wellicht herinneren, dat ondanks de zoo juist gereleveerde omstandigheden het indexcijfer van de werkloosheid in 1929
toch was gedaald tot 5.3 en daarom de vraag stellen, hoe. dit kan
worden verklaard. Had het indexcijfer niet vrij regelmatig moeten
stijgen, gelet op de hierboven aangeduide verschijnselen? De beantwoording van deze vraag brengt ons vanzelf tot het derde punt, dat
in deze § ter sprake moet komen, nl. de zeer betrekkelijke waarde
van de tot heden gepubliceerde indexcijfers van de werkloosheid.
Deze indexcijfers hebben uitsluitend betrekking op de georganiseerde arbeiders en omvatten dus niet alle arbeiders. Naarmate het aantal georganiseerden in een industrie ten opzichte van het totaal-aantal
geringer is, geven de indexcijfers een minder juist beeld. Het is immers
in het algemeen gesproken zoo, dat de niet-georganiseerde arbeiders
tegen lager loon dan de andere arbeiders willen werken en daardoor
- vooral in ongunstige tijden - eerder werk vinden. Dit geldt in
elk geval voor bedrijven als het onderhavige, waar steeds nog tal
van kleine en "eenmans"-bedrijfjes voorkomen, welke zich vaak toeleggen op het maken van de goedkoopste sigaren, die de normale
industrie - zonder machines - niet kan leveren. Ook hiermede wordt
geen oordeel over het loonverschil uitgesproken, doch alleen feiten naar
voren gebracht. Hoe slechter de tijdsomstandigheden en hoe grooter
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het loonverschil, des te onjuister zal dus het indexcijfer van de werkloosheid in een bepaalden bedrijfstak zijn.
Behalve dit bezwaar, moet er nog op gewezen worden, dat onder
de werkloozen steeds een aantal personen voorkomen, die ten onrechte, b.v. als werklooze sigarenmaker staan ingeschreven. Zij kennen
het eigenlijke vak niet of niet meer en behoorden daarom als een
afzonderlijke algemeene categorie te worden vermeld. Aannemende,
dat deze factor de jaren door ongeveer gelijk gebleven is, kunnen wij
dit punt hier in dit verband ter zijde laten. Voorts is het goed zich
er rekenschap van te geven, dat officiëele indexcijfers omtrent het aantal werkloozen in de sigaren-industrie niet bekend zijn, aangezien
alleen cijfers voor de sigaren-, sigaretten- en tabak-industrie tezamen
gepubliceerd worden. Ook dit punt laten wij echter thans verder
rusten.
Vooral het eerstgenoemde bezwaar maant tot zeer groote voorzichtigheid bij de hanteering van de genoemde indexcijfers. Hierdoor
komt tevens de scherpe daling tijdens de hausse en de scherpe stijging
tijdens de baisse van het indexcijfer van de werkloosheid in de
sigaren-, sigaretten- en tabaksindustrie in een juister licht te staan.
Hierdoor wordt ook de congruentie van het verloop van dit cijfer en
het verloop van het algemeene indexcijfer, waarop hiervoren (blz.218)
reeds werd gewezen, meer verklaarbaar. Naar verluidt, vormen de
onvolledigheid en de onjuistheid van de werkloosheidsstatistieken thans
punten van bespreking tusschen de bevoegde instanties, zoodat verwacht mag worden, dat t. z. t. het huidige systeem door een beter
zal worden vervangen.
Ten besluite van deze algemeene opmerkingen willen wij nog wijzen
op de beteekenis voor dit onderwerp van de voortdurende daling van
den doorsnee-kleinhandelsprijs. Het aantal sigaren, dat een sigarenmaker in 48 uur kan maken, stijgt als regel naarmate het te maken
product goedkooper is. Bij de bepaling van de stukloonen wordt steeds
ook met deze factor rekening gehouden. Dit komt dus hierop neer,
dat bij daling van het prijspeil een tendens optreedt, die de werkgelegenheid doet verminderen. Ook met deze factor dient dus rekening
te worden gehouden, wanneer men den invloed van de mechanisatie
op de werkloosheid in de onderhavige industrie wil benaderen. Nadere
gegevens ter illustratie worden in de volgende § opgenomen.
Resumeeren wij thans nog eens, hetgeen in deze § is uiteengezet
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omtrent de factoren, die - geheel buiten de mechanisatie om - de
werkloosheid ongunstig hebben beïnvloed:
De volledige ineenschrompeling van- den sigaren-export heeft tal van
fabrieken, vooral in het Noorden, in moeilijkheden gebracht, voor zoover zij er niet in slaagden op de binnenlandsche markt voldoende compensatie te vinden. Tegenover deze productievermindering staat de
verkorting van den werktijd, na den wereldoorlog ingevoerd.
Echter, het export-verlies werkte de gedeeltelijke verplaatsing van
de sigaren-industrie zeer in de hand. Door die verplaatsing, en tevens
door de concentratie, kwam in de ééne plaats of streek een overcompleet aan arbeidskrachten, terwijl elders een tekort ontstond, dat
vrijwel niet kon worden overbrugd. Vooral daardoor werden in de
Zuidelijke provincies tusschen 1500 en 2000 vreemde arbeidskrachten
te werkgesteld en elders werklooze arbeiders uit andere industrieën
opgeleid.
Het is te betreuren, dat de huidige werkloosheidsstatistieken onvolledig en onjuist zijn. Het z.g. indexcijfer heeft n.1. alleen betrekking
op georganiseerde arbeiders en geeft dus - zeker tijdens een laagconjunctuur - geen juist beeld.
Bovendien zijn geen cijfers voor de sigarenindustrie afzonderlijk
bekend en moet men zich dus tevreden stellen met de cijfers voor de
sigaren-, sigaretten- en tabaksindustrie gezamenlijk.
Ook komt in de cijfers natuurlijk niet de invloed tot uiting, die
de daling van den doorsnee-kleinhandelsprijs heeft op de werkgelegenheid. Door die daling stijgt n.1. de productie per sigarenmaker
en neemt dus de werkgelegenheid af.
Wij hopen den lezer thans voldO€nde georiënteerd te hebben en
willen nu allereerst het een en ander mededeelen omtrent de actie,
gevoerd tegen de machines, welke geleid heeft tot de Wet van 19
December 1936 tot beperking van de mechanisatie in de sigarenindustrie.

§ 4. De actie tegen de machines in de sigaren-industrie.
De toeneming van het aantal machines en de vrijwel gelijktijdige
stijging van het indexcijfer der werkloosheid, bracht de arbeiders er
toe de oorzaak van de werkloosheid te zoeken bij de machines en
een actie tot stopzetting daarvan te beginnen.
Weinige jaren tevoren dachten de arbeiders aan dergelijke maat-
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regelen nog niet. Merkwaardig zijn in dit verband de uitspraken, die
in het hierboven reeds geciteerde Gedenkboek voorkomen 4). In een
adres van 1925 aan den Minister van Arbeid heet het:
"De machine zal een concurrentie-factor worden met de produc"ten, vervaardigd in de gewone fabrieken.
"Voor zoover dit een gevolg zou zijn van de machinale arbeid
"op zichzelf, zouden wij dit in berusting aanzien. Niemand uit
"onze kringen denkt er aan het rad van den tijd tegen te houden
"of terug te draaien."
Uit 1928 dateert het volgende:
"Ten overvloede willen wij nog eens vaststellen, dat we ons
"nimmer verzet hebben tegen de invoering van machines.
"Verder, dat onze ondervinding deze is, dat als de machines
"doeltreffend werken, het aantal arbeiders in de betrokken in"dustrie op den duur grooter werd."
Toen "zaten we nog vastgeroest in de compensatie-theorie" - aldus de schrijver van genoemd boek. Toch niet zóó vast, zouden we
willen opmerken, dat dit geloof tegen een beproeving bestand bleek.
Toen de werkloosheid, in crisistijd, toenam, had men geen rust om
eens af te wachten. Reeds in 1933 werd van arbeiderszijde gepleit
voor inkrimping van machine-arbeid, althans voor verbod van verdere
uitbreiding daarvan. Men vond hiertoe mede aanleiding in het feit,
dat in Duitschland onder het nieuwe regime, bij wet van 15 Juli 1933,
werd verboden nieuwe machines aan te schaffen, terwijl de stopzetting
van reeds in bedrijf zijnde machines werd gestimuleerd. Gevolg
hiervan was nl., dat Duitsche machines hier te lande tegen lageren
prijs dan voorheen werden aangeboden. De Nederlandsche sigarenindustrie, welke de gevolgen van de wereldcrisis begon te voelen,
maakte van deze gelegenheid gebruik om zich beter bij het scherpdalend prijspeil te kunnen aanpassen. In welke mate door die omstandigheden de mechanisatie is toegenomen, is ons niet bekend. Bijzonder groot zal de invoer wel niet geweest zijn. Op een verzoek,
einde 1933, tot den Minister van Economische Zaken gericht, om
maatregelen tegen den invoer van Duitsche machines te nemen, luidde
n.l. het antwoord, dat een onderzoek was ingesteld, doch de wenschelijkheid van maatregelen niet was gebleken.
In het voorjaar van 1934 werd een bespreking van werkgevers en
werknemers tezamen, aan de machine-kwestie gewijd. Een absoluut
verbod achtten de werknemers toen niet juist, omdat dit tegen de
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normale ontwikkeling zou indruischen. Wel wenschten zij een tijdelijke tempering van de uitbreiding van het aantal machines in verband met de groote werkloosheid. De schade, die de fabrikanten
zouden lijden, wilden de werknemers vergoeden uit een op te richten
fonds, waarvoor de baten zouden gevonden moeten worden door heffing van een zeker percentage van de waarde der tabakken, door de
fabrikanten op de inschrijvingen gekocht.
Van werkgeverszijde werd er toen op gewezen, dat beperking van
de .machines zonder meer tot gevolg zou hebben, dat het randbedrijf,
dat werkt beneden de contractueele loonen en arbeidsvoorwaarden,
nog meer zou toenemen en het monopolie zou verkrijgen voor het
leveren van goedkoope sigaren, welke in aantal steeds toenamen. De
normale industrie zou daarom door lagere loonen in staat gesteld
moeten worden om ook in de laagste prijsklassen te kunnen concurreeren, aangezien anders het middel erger zou zijn dan de kwaal.
Het bleek toen al spoedig, dat de werknemers inzake loonaanpassing geen positieve toezeggingen wilden doen. Dit standpunt was
weinig bevorderlijk voor het bereiken van het door hen beoogde doel.
Geen wonder, dat noch de Noordelijke, noch de Zuidelijke fabrikanten
er voor voelden om op deze basis verdere besprekingen te voeren.
Slechts wanneer:
1. met de werknemers overeenstemming zou zijn verkregen over
loonen voor goedkoope sigaren, en
2. de naleving van de C. A. O. over het geheele land voldoende
zou zijn verzekerd,
was een deel van de fabrikanten niet geheel ongeneigd over eventueele beperking van de mechanisatie te sprken.
Toen kort daarop de vier Werklieden-Organisaties aan de twee
Werkgevers-Organisaties medewerking vroegen voor verzending van
een request aan den Minister van Economische Zaken, waarin een
algeheel verbod werd gevraagd voor het werken met machines, in het
bijzonder van die machines, welke de sigaren half of geheel maken,
werd het verzoek door de werkgevers afgewezen. De WerkliedenOrganisaties verzonden daarop het request alleen en daarmee werd
de actie om Regeeringsingrijpen te bevorderen ingezet. Opmerking
verdient, dat dit request in verscheidene opzichten verder ging dan
in eerste instantie door de werknemers was bepleit. Allereerst werd in
plaats van op beperking nu op een algeheel verbod aangedrongen.
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Vervolgens werd niet meer gesproken van een tijdelijke crisismaatregel. Bovendien werd het punt van de loonaanpassing niet meer aangeroerd. Evenmin werd over schadevergoeding gesproken.
Dit artikel kan niet een chronologisch verslag van de actie en de
tegen-actie rondom de machines in de sigaren-industrie geven. Wie
dat zou willen ondernemen, zou een boek van behoorlijken omvang
kunnen vullen. De korte vóórgeschiedenis van de actie scheen echter
voor den lezer van belang, omdat daaruit blijkt, dat van den aanvang af de kwestie voor het behoud van het afzetgebied voor de
normale industrie, en dus ook behoud van werkgelegenheid onder
redelijke loon- en arbeidsvoorwaarden, een rol van groote beteekenis
gespeeld heeft.
Wij zullen nu trachten in kort bestek de argumenten van de tegenstanders van machines weer te geven. Ook daarbij is groote beperking
geboden. De actie, door de werknemers begonnen, vond spoedig ook
buiten hun kring bijval, met name bij het kleinbedrijf, bij sommige
groepen van winkeliers en deels ook bij fabrikanten met grootere
ondernemingen. Daardoor werden allerlei motieven in den strij d gemengd, die soms nog slechts in naam op de vermindering van de
werkloosheid waren ingesteld en vaak ook daar geheel buiten lagen.
Het beste schijnt ons de argumentatie van werknemerszij de weer te geven,
aangezien d~ze uiteraard voor ons onderzoek van het meeste belang is.
De wel zeer sobere motiveering, welke de Werkliedenorganisaties
bij hun verzoek aan de Regeering gaven, komt hierop neer:
Van 1930 tot 1933 is het aantal verloren arbeidsdagen gestegen
van 237.039 tot 1. 013.785; in 1930 waren er nog zoo goed als geen
machines en in April 1934 waren er, volgens een gehouden enquête,
totaal 760 in gebruik. Dus ... zet deze machines stop en de werkloosheid is geheel of grootendeels verdwenen. Vrees voor afname
der consumptie is er niet, want het handmatig-gemaakte product is,
wat de hoedanigheid betreft, beter dan het product, dat half of geheel
met de machine is gemaakt. De huidige werkloosheid in de sigarenindustrie kost aan de Overheid in Rijk en Gemeente, alsmede aan
andere instellingen handen vol geld. Dat kan worden bespaard door
eenvoudig het gebruik van machines te verbieden.
Aldus de motiveering van de werknemers, welke in allerlei toonaard herhaald is. Steeds vormde deze redeneering de kern van hun
betoog, al voerden zij later nog verscheidene andere argumenten en
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feiten aan. Zoo werd soms gewezen op Duitschland en Zwitserland,
waar het verbod zeer gunstig op de werkgelegenheid zou hebben gewerkt, terwijl elders, b.v. in Zweden en Amerika, de werkloosheid
door de ongebreidelde mechanisatie zeer zou zijn toegenomen.
In een artikel, door den heer W. VAN DER HOEVEN, Secretaris van
den Nederlandschen Sigarenmakersbond, geschreven in "De Socialistische Gids", van Januari 1935, bI. 69 e.v. betoogt hij tegenover zijn
partijgenoot Dr. Ir. Th. VAN DER WAERDEN, dat compensatie-theorie
voor de sigaren-industrie nooit kan opgaan. Indien n.1. het huidige
aantal arbeiders aan het werk zou moeten kunnen blijven, ondanks
de invoering van machines over de geheele linie, zou de consumptie
zich tot 900 % van het huidige niveau moeten uitbreiden, hetgeen hij,
zoowel uit welstandsoverwegingen als wegens de grenzen, die het
menschelijk organisme trekt, voor practisch onmogelijk houdt.
In ditzelfde artikel wijdt de schrijver ook aandacht aan het vraagstuk van den prijs, dat van zoo groot gewicht is. De invloed van de
machine op het prijspeil moet men voor het artikel sigaren z.i. niet
overschatten. De sigaar bereikt den consument immers nagenoeg uitsluitend via den detailhandel, welke gebonden is aan de krachtens
de Tabakswet vastgestelde prijsklasse. Practisch moet de kostprijs
zoodanig dalen, dat de sigaar per stuk voor 1 cent minder kan worden
verkocht wil de consument van het voordeel, dat de machine geeft,
kunnen profiteeren. Een dergelijke verlaging, welke overeenkomt met
f 10.- per duizend stuks, kunnen de machines, althans de bosjesmachines, niet brengen, want deze laatste geven slechts een voordeel
boven de handmatige fabricage van ca. f 2.- per duizend. De stimulans tot prijsdaling en daardoor tot consumptie-vergrooting ontkent
de Schr. echter niet. Die uitbreiding zal z.i. echter steeds veel geringer zijn dan noodig zou wezen om hetzelfde aantal arbeiders aan
het werk te houden bij de nieuwe productie-methode. Zet men de
machines stop, dan zal daarvan een prijsstijgenden invloed uitgaan,
welke het verbruik zal inkrimpen. Zijn conclusie is echter: "Het duur"der worden, leidende tot geringere consumptie, zal echter altijd
"leiden tot meer arbeid dan bij goedkoopere producten, middels de
"mechanisatie."
Wij meenen het bij het bovenstaande te mogen laten. Het is onmogelijk in dit bestek een volledige beschrijving te geven van het
arsenaal der bestrijders van de machines. Wij hopen echter den lezer
A. St. 3-m. XII
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een voldoend duidelijk beeld gegeven te hebben van de voornaamste
argumenten, van werknemerszijde in deze kwestie aangevoerd.
Thans een eveneens korte weergave van de tegen-argumenten.

§ 5.

De tegen-actie.
Het requestreeren bij de Regeering door de Werklieden-organisaties was het sein voor een zeer krachtigen strijd tusschen vóór- en
tegenstanders van het gebruik van machines in de sigaren-industrie.
Met name zij, die korten of langeren tijd met machines ondervinding
hadden opgedaan en zich daarop min of meer hadden ingesteld, namen
het pleit voor de mechanisatie op.
Zij wezen er daarbij op, dat het steeds dalende prijspeil de
noodzaak oplegde om de procuctie aan te passen aan de vraag
naar een goedkooper product. In dit verband vestigen wij er
de aandacht op, dat de besparing door de machine beduidend
meer is dan het directe loonverschil (fabrieksruimte, sociale lasten,
enz.). Zou de industrie daarin, door een verbod als door de werknemers
gevraagd, belemmerd worden, dan zouden zoowel fabrikanten als arbeiders den terugslag daarvan gevoelig ondervinden. Zou de Regeering niettemin eenigen maatregel overwegen, dan zou zij, aldus deze
werkgevers, in elk geval onderscheid moeten maken tusschen machines
die in belangrijke mate, en machines die slechts in betrekkelijk geringe
mate besparing op het arbeidsloon geven. Ten aanzien van de eerste
groep, de compleetmachines, werd er op gewezen, dat deze slechts
een zeer gering deel van de geheele productie leveren, terwijl zij
speciaal geëigend zijn om de goedkoope volkssigaar te maken, waaraan - blijkens de vraag - behoefte bestaat. Tegenover het voordeel
op de loonfactor, staat bij deze machines echter het grootere tabaksverlies, dat niet mag worden onderschat.
Ten aanzien van de tweede groep, de bosjesmachines, werd er
de aandacht op gevestigd, dat deze slechts hoogstens 1/3 van het
arbeidsloon uitsparen en langzamerhand zoozeer met de fabricagemethode zijn samengegroeid, dat een verbod daarvan de outillage van
tal van ondernemingen geheel in het ongereede zou brengen.
Herhaaldelijk werd door de werkgevers met nadruk betoogd, dat
de werkloosheid nog veel grooter zou zijn, indien de industrie niet,
dank zij de mechanisatie, het afzetgebied had kunnen behouden en
Izelfs nog uitbreiden. Zoowel in den strijd tegen het randbedrijf als
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tegen de sigaret was h.i. de machine geheel onmisbaar. Zij wezen
er b.v. op, dat (in 1934) maandelijks ca. 14 millioen stuks 3-centssigaren, belast met 12 % accijns, werden afgeleverd, die niet in de
normale ondernemingen werden gemaakt, hetgeen een veel grooter
kwantum vertegenwoordigde dan alle aanwezige compleetmachines
tezamen zouden kunnen produceeren. Het argument, dat het machineproduct den rooker niet zou bevredigen, verwierpen zij zeer beslist.
Zij waren integendeel van oordeel, dat, dank zij de vooruitgang van
de techniek en de verkregen ervaring, vooral het product van de bosjesmachine de vergelijking met het "handwerk" glansrijk kon doorstaan, hetgeen ook door de praktijk werd bevestigd.
Voorts werd het cijfer-materiaal, door de werknemers in geding
gebracht, op verscheidene punten bestreden. Wat de consumptiecijfers betreft, werd gewezen op de noodzakelijkheid, om deze met
de sterk teruggeloopen export te completeeren, waardoor men een
juister beeld krijgt van het verloop van de productie. Dan werd de
bruikbaarheid van de index-cijfers voor de werkloosheid bestreden op
soortgelijke gronden, als hierboven werden aangevoerd. Vooral echter
werd kracht gezocht in het betoog, dat de sigaren-industrie zonder
machines onherroepelijk terrein zou verloren hebben, zoodat dus wil men - van twee kwaden het beste, n.l. de mechanisatie, moest
worden gekozen, in het belang van alle betrokkenen.
Teneinde veelvuldige herhaling te voorkomen, besluiten wij thans
deze paragraaf. In § 7 zal het vóór en tegen op de weegschaal worden gelegd en daarbij vanzelfsprekend op den inhoud van de vorige
en van deze paragraaf moeten worden teruggekomen.

§ 6.

De wet van 19 December 1936.
Het voorloopig einde der strijd om de machine komt hierop neer:
de Regeering heeft tenslotte, na lang aarzelen, voor deze ééne tak
van het Nederlandsche bedrijfsleven, bij wet het aanschaffen van bepaalde soorten machines verboden, behoudens ontheffing, door den
Minister van Economische Zaken te verleenen. De definitieve tekst
van deze merkwaardige wet is als aanhangsel achter dit artikel afgedrukt. Van hetgeen aan de totstandkoming van deze wet voorafging, willen wij het een en ander releveeren, alweer alleen voorzoover
voor ons onderwerp van belang.
De Memorie van Toelichting op het wetsontwerp, houdende tijde-
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lijke maatregelen betreffende de mechanisatie in de sigaren-industrie,
op 3 Januari 1935 bij de Tweede Kamer ingediend 5), begint met te
wijzen op het merkwaardige verschijnsel, dat het verbruik van sigaren
hier te lande een vrijwel constante stijging vertoont en geeft ten bewijze daarvan de cijfers van dit verbruik per jaar vanaf 1925 firn 1934,
zooals deze voorkomen in het Maandschrift van het Centraal Bureau
voor de Statistiek van April 1935, terwijl tevens de gemiddelde winkelprijs per stuk in cts. wordt opgenomen. Deze cijfers zijn opgenomen in de tabel, die op bI. 236 is afgedrukt. De Memorie van Toelichting gaat dan aldus verder:
"Daar de invoer van sigaren onbeteekenend is en de uitvoer "wel is waar eenigszins belangrijker, doch sedert 1929 sterk ge"daald - in laatstgenoemd jaar slechts enkele procenten van het
"binnenlandsche verbruik uitmaakte, is dje conclusie gerechtvaar"digd, dat de oorzaken van de toenemende werkloosheid in dezen
"industrietak zijn gelegen in interne wijzigingen van het productie"proces.
"De statistiiek van den gemiddelden winkelprijs der sigaren geeft
"daarover waardevolle aanwijzingen. In den loop der jaren, waar"op deze statistiek betrekking heeft, voltrok zich in het gebruik
"van tabaksartikelen een verschuivingsproces, waarbij de consump"tie van sigaren niet onaanzienlijk toenam tegenover een vermin"dering van het gebruik van pijptabak. Dit opkomen van een nieuwe
"categorie van sigarenrookers ging gepaard met een toenemende
"vraag naar het laaggeprijsde artikel. De versLechtering der tijds"omstandigheden noopte de producenten, wilde men de nieuwe cate"gorie rookers blijven bedienen, de prijzen nog verder te verlagen.
"Zooals uit ere hierboven opgenomen tabel blijkt, daalde de ge"middelde winkelprijs per stuk in cents van 7,28 in 1925 tot 4,90
"in 1934.
"Deze verschuiving van het verbruik van de duurdere naar de
"goedkoopere soorten sigaren heeft de fabrikanten genoopt den
"kostprijs te verlagen en zich toe te leggen op het goedkoope massa"artikel. Hiertoe werden twee wegen ingeslagen, nl. grootere pro"ductie per arbeider en uitbreiding van de mechanische productie.
"Ofschoon de beteekenis van den eersten weg met betrekking
"tot den invloed daarvan op de werkloosheid niet rlechtstreeks in
"cijfers is uit te drukken, moet wel met zekerheid worden aange"nomen, dat deze aanzienlijken invloed op den teruggang van de
"arbeidsgelegenheid heeft gehad. Ter illustratie hiervan kan wor"den medegedeeld, dat een toeneming van circa 7 à 8 pct. in één
"jaar van het aantal op eigen hand vervaardigde sigaren bij ver"schillende enquêtes is vastgelegd."
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Vervolgens wordt het resultaat medegedeeld van een onderzoek,
dat de Regeering heeft doen instellen naar de gevolgen van de mechanisatie door afschaffing van bosjes-, opdek- of compleetmachines, tot
welke machines het wetsontwerp zich bepaalt. Bij dat onderzoek is,
volgens de M. v. T., komen vast te staan, dat de toeneming van de
werkloosheid onder de sigarenmakers tusschen 1929 en het najaar van
1935, voor zoover deze aan de invoering van genoemde machines
moet worden toegeschreven, ongeveer 3520 man bedraagt.
"Daartegenover staat, dat ongeveer 2320 jongere en halfwas ar"beiders werden te werkgesteld, zoodat de mechanisatie tenslotte over
,,6 jaren een afneming der werkgelegenheid voor ongeveer 1200 per"sonen heeft meegebracht. De gevolgtrekking is gerechtvaardigd, dat
"tenslotte de invloed van de mechanisatie op de totale werkgelegen"heid geringer is gebleken, dan somtijds wordt vermoed. Veel beden"kelijker dan de achteruitgang van de totale arbeidsbezetting is echter
"de verschuiving van geoefende sigarenmakers naar jongere en half"was arbeiders."
Het ingrijpen door de Overheid in de technische ontwikkeling van
àe sigarenfabricage wordt in hoofdzaak als volgt verdedigd:
De vrees is gewettigd, dat de mechanisatie in deze industrie in een
dergelijk snel tempo zal geschieden, dat ernstige schokken op sociaal
gebied daarvan het gevolg zullen zijn. De Overheid dient daarom te
dezer zake voorzieningen te treffen, temeer omdat de sigaren-industrie steeds de meest arbeidsintensieve van de drie industrieën van
tabaksproducten geweest is. "Het is overigens niet enkel de werkloos"heid, die bij deze industrie door de mechanisatie reeds ontstaan is,
"die thans tot ingrijpen leidt, maar ook de gegronde verwachting,
"dat de toenemende vraag naar goedkoope sigaren het tempo van
"de mechanisatie zoo danig zal verhaasten, dat eenige leiding in dit
"proces geboden is om al te groote schokken en wrijvingen te ver"mijden. Nauwkeurige afwe.ging van de belangen van de arbeiders,
"de producenten en de consumenten zal daarbij evenwel moeten plaats,.vinden." De Regeering, niet bereid een absoluut verbod van het
gebruik van machines voor te stellen, wenschte echter de bevoegdheid te hebben de mechanisatie voor een bepaalde periode in de hand
te hebben om "die te doen plaatsvinden in het tempo, dat geoordeeld
"wordt te zijn in overeenstemming met de belangen van alle betrok"ken groepen." Aldus de motiveering. In de wet is het einde van be-
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doelde periode bepaald op einde 1938 om duidlijk aan te geven, dat
deze maatregel, noodzakelijk geworden door de crisisomstandigheden
van tijdelijken aard is. De Regeering heeft tot zoolang het mechanisatie-proces in de hand, omdat toestemming van den Minister van
Economische Zaken noodig is om na 26 Mei 1936 bepaalde machines
in bedrij f te nemen (zie artikel 2 van de Wet).
In het Voorloopig Verslag (Tweede Kamer Zitting 1935-1936282 - no. 4) vindt men tal van beschouwingen omtrent oorzaken
en geneesmiddelen voor den toestand van de sigaren-industrie, vrijwel uitsluitend bekende klanken voor insiders. Bepaalde leden merkten
op, dat "de werkloosheid in de sigaren-industrie niet grooter is dan
het gemiddelde in de overige takken van nijverheid, terwijl dit vóór
1928 w'~l het geval was; eerst na dat jaar zijn de machines ingevoerd." Enkele leden vroegen of het juist was, dat in Noordbrabant
Belgische sigarenmakers te werkgesteld waren.
In de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag (no.
282-5) zegt de Regeering, dat reeds sinds meer dan 10 jaren Belgische arbeiders in Noordbrabant werkzaam zijn tengevolge van de
uitbreiding der sigaren-industrie aldaar en het niet-slagen van de
pogingen om Noordelijke sigarenmakers over te plaatsen. Hieraan
moet toegevoegd, dat in verband met het met België gesloten vestigings- en arbeidsverdrag geen maatregelen tegen het te werk stellen
van Belgische arbeiders kunnen worden getroffen. Dit neemt, aldus
veroorlooven wij ons hierop aan te teekenen, niet weg, dat de betrokken werkgevers de vrijheid behielden om buitenlanders te ontslaan en alles in het werk te stellen om werklooze Nederlanders te
•
Ikunnen aannemen. In hoeverre dit mogelijk is, maakt thans opnieuw
een punt van bespreking uit. Terecht zegt de M. v. A., dat het
"uiterst lastig (is) deze werkloozen, speciaal indien het gezinshoofden
"betreft, naar de plaatsen, waar wel vraag voor arbeidskrachten be"staat, over te brengen." Ziehier, zooals reeds eerder opgemerkt, één
van de factoren, die buiten de mechanisatie om het terugdringen van
de werkloosheid belemmerden.
Aan de door de boven geciteerde leden geproduceerde werkloosheidscijfers, "mag, naar het oordeel der ondergeteekenden, slechts een
"zeer beperkte waarde worden toegekend. De ondergeteekenden zijn
."bevreesd, dat indien niet wordt ingegrepen, de toestand zich in kor"ten tij d sterk ten on gunste zal wij zigen." Daarom: wel ingrij pen,
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echter niet laten "bevriezen"; aan een normale geleidelijke ontwikkeling der mechanisatie zoo min mogelijk hindernissen in den weg
leggen en alleen daar, waar noodig, regelend ingrijpen - aldus de
gedachtengang van de Regeering. Overigens komt op verscheidene
plaatsen opnieuw de overtuiging van de Regeering naar voren, dat
de aanpassing van het prijspeil aan de veranderde vraag zoo weinig
mogelijk belemmerd moet worden en dat daarom machines voor de vervaardiging van sigaren in de goedkoopere prijsklassen, voorzooveel
noodig, zullen worden toegewezen.
Uit de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer wordt nog
het volgende naar voren gebracht:
De heer SMEENK merkte zeer terecht op, dat de loonen in Duitschland beduidend lager zijn dan in Nederland; voor de sigarenmakers
noemde de leider van het Duitsche Arbeidersfront als ideaal een loon
van ca. f 8.40! Geen wonder, dat men bij een dergelijk loonpeil, dat
wel meer dan de helft lager ligt dan in Nederland, nog wel machines
missen kan. "Alleen daardoor is het mogelijk gebleken, om dat gebaar
van verbod van de mechanisatie in Duitschland te maken".
Minister GELISSEN wees nog eens op het gevaar, zoowel uit sociaal
als uit economisch oogpunt van herleving van de huisindustrie bij den
huidigen omvang der werkloosheid. Duidelijk bleek overigens uit
'~Ministers rede, dat Z. Exc. eerst na lang aarzelen tot indiening van
het wetsontwerp had kunnen besluiten. "Dit is nu niet een wetsontwerp,
"waarmede ik, laat ik het maar eerlijk zeggen, heel graag voor deze
"Kamer ben gekomen.
Minister SLINGENBERG meende, dat de cijfers een zeer duidelijke
taal spreken omtrent den invloed van de mechanisatie op de werkgelegenheid in de sigaren-industrie. Z. Exc. zeide, dat de mechanisatie
na 1934 zou hebben plaats gehad en dat tot April 1935 het algemeene werkloosheidspercentage een hooger beeld vertoont dan het
overeenkomstige percentage voor de sigaren-industrie. "Vanaf die
"maand gaan de cijfers zich precies andersom stellen." Daaruit blijkt,
naar de meening van den Minister, de invloed van de mechanisatie
zeer duidelijk.
Hiermede hebben wij enkele punten uit de schriftelijke en mondelinge
gedachtenwisseling in de Tweede Kamer over dit wetsontwerp weergegeven. Om een volledig beeld te krijgen van het verhandelde was
het bovenstaande zeer onvoldoende. De ruimte laat echter niet toe,
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breeder opeen en ander in te gaan dan strikt noodzakelijk is.
De behandeling in de Eerste Kamer opende geen nieuwe gezichtspunten. Op 19 December 1936 werd deze wet, welke de Regeering vrijwel onbèperkt bevoegdheden geeft terzake van de verdere mechanisatie
van de sigaren-industrie, afgekondigd. De Minister van Economische
Zaken beslist thans alseenige instantie over verzoeken om ontheffing
Véln het machine-verbod, waarmede soms groote belangen gemoeid zijn.

§ 7.

Nadere overwegingen ter inleiding van de conclusies.

Wanneer wij thans willen pogen de overwegingen uiteen te zetten,
waarop onze conclusies steunen, willen wij beginnen er aan te herineren, dat blijkens het voorgaande de tot heden door partijen in geding gebrachte gegevens omtrent den omvang van de werkloosheid
niet bevredigd geacht kunnen worden. Vandaar, dat wij ons afgevraagd
hebben of in de officiëele statistische publicaties nog niet andere gegevens zouden zijn te vinden, welke een meer betrouwbaar beeld van
de werkgelegenheid geven. Het antwoord kan o. i. bevestigend luiden.
De ongevallen-statistiek vermeldt nl. jaarlijks het aantal "type-werklieden" in de sigaren-industrie afzonderlijk 6). In de staat, afgedrukt
op blz. 236, is in kolom 7 het aantal type-werklieden vanaf 1926 t/m
1936 opgenomen. Indien men nu het aantal type-werklieden in een
jaar deelt op de sigaren-productie in datzelfde jaar (kolom 4) krijgt
men dus de jaar-productie per type-werkman. In dit cijfer komt de
invloed van alle factoren, die de productie per man hebben gestimuleerd, tot uitdrukking, zij het dat met die cijfers nog niet is aan te
toonen, welk aandeel elk der factoren daarin heeft gehad.
Bezien wij nu de cijfers, opgenomen in kolom 8, nader, dan blijkt
daaruit een toeneming van de productiviteit per arbeider (1936 met
1926 vergeleken) van rond 43 % 7). Behalve aan de mechanisatie
moet deze toeneming voor een niet onbelangrijk deel worden toegeschreven aan de daling van het prijspeil, waarbij het veel grooter aantal
kleine sigaartjes een belangrijke rol speelt. In de M. v. T., aangehaald
op blz. 230, wordt vermeld dat een toeneming met 7 à 8 % in één jaar
uit dezen hoofde bij verschillende enquetes werd vastgesteld - een
zeer belangrijke toeneming dus! Uit de laatste enquetes naar loon en
productie van sigarenmakers, in de Noordelijke sigaren-industrie werkzaam, zijn de volgende gegevens geput, welke zeer duidelijk den
invloed van de prijsklasse op de productie per man illustreeren:
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productie per 48 uur
gewone sigaren (vormwerk) :
1.147
1.404
1.508
1.646
1.706
1.824
1.920
2.174

Wanneer men nu in kolom 9 van het statistisch overzicht eens let
op de groote daling van den doorsnee-kleinhandels-prijs der sigaren
sinds 1926 is het zonder meer duidelijk, dat deze daling een groote
invloed gehad moet hebben op de productie per arbeider en dus ook
op de werkgelegenheid.
, Behalve deze factor is, zooals reeds opgemerkt, van belang de wijziging in de grootte der sigaren. De verhouding van de consumptie
van gewone sigaren ten opzichte van het verbruik van kleine sigaartjes
en senoritas is aan voortdurende verandering onderhevig. De juiste
invloed daarvan is thans niet voldoende nauwkeurig te schatten. Indien
men zou beschikken over de cijfers omtrent de hoeveelheid der door de
sigaren-industrie verwerkte tabak over een tijd van b.v. 10 jaar zou
men aan de hand daarvan een verdedigbare schatting kunnen maken.
Van Regeeringswege is men thans bezig soortgelijke cijfers te ver,zamelen en het resultaat daarvan wordt met belangstelling afgewacht.
Uit een ander volgt, dat niet met nauwkeurigheid is aan te geven
in hoeverre de mechanisatie de productie per arbeider heeft opgevoerd. Naar onze schatting zal van het percentage van 43 voor rekening
van de mechanisatie ongeveer 25 % komen. In de M. v. T., hierboven
geciteerd, wordt medegedeeld dat blijkens een ingesteld onderzoek in
het tijdvak 1929-1935 de werkgelegenheid voor ongeveer 1200 personen ten gevolge van de mechanisatie is afgenomen. Het verschil
tusschen het aantal type-werklieden in 1929 en 1935 is 3.068. Houdt
men rekening met de toeneming der consumptie door uit te rekenen
hoeveel arbeiders in 1935, bij eenzelfde jaarproductie per arbeider
als in 1929, hadden kunnen werken, dan wordt het verschil natuurlijk
nog grooter. Het verschil stijgt dan met ruim 1200 type-werklieden,
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zoodat uit andere oorzaken een verschil van 3000 verklaard moet
worden tegen 1200 uit de mechanisatie. Hieruit blijkt wel zeer duidelijk,
dat de werkloosheid in de sigaren-industrie slechts voor een bescheiden
deel het gevolg is van de mechanisatie. (Hierbij is de vervanging
van ouderen door jongeren buiten beschouwing gelaten. Dit
vormt een afzonderlijk vraagstuk, waarop hier niet verder wordt ingegaan).
Hieraan moet terstond worden toegevoegd dat de conclusie onjuist
is, dat de werkgelegenheid niet of niet zóó zou zijn ingeperkt, indien
de mechanisatie niet zou hebben plaats gevonden. Het is n.l. aan zeer
gerechten twijfel onderhevig of de consumptie zou zijn gelijk gebleven, laat staan: zou zijn uitgebreid, indien de sigarenindustrie niet
door aanwending van machines in staat was gesteld de algemeene prijsdaling te volgen. Dat de rooker niet sterker is "gevlucht" in de sigaret
moet voor een zeer belangrijk deel daaraan worden toegeschreven, dat
de Nederlandsche sigaren-industrie in staat was voor luttele centen een
behoorlijk product aan te bieden. Het gevaar, dat uit een oogpunt van
werkgelegenheid is gelegen in een overgang van de rookers op de
sigaret of de pijp, wordt meestal zeer onderschat. Vandaar dat het
nuttig kan zijn nog eens met enkele cijfers te demonstreeren, hoe
ongunstig uit dit oogpunt bezien, de verhouding in enkele landen is in
vergelijking met Nederland:

Land:
Nederland
Denemarken
Zwitserland
Duitschland .
België
V. S. van Amerika
Oostenrijk
Frankrijk. .

Verhouding
sigaar tegenover sigaret:
1

1

1
1

1

3
2

4
6
11
26
50
476

Deze cijfers dateeren van eenige jaren geleden. Zeker is de verhouding thans nog ongunstiger. Ook in Nederland neemt de sigaret
procentsgewijs nog steeds toe. Terwijl de sigaren-consumptie sinds 1923
met ca. 44 % steeg, nam het sigaretten-verbruik over denzelfden tijd

---~~--

238

MR. B. COLENBRANDER

met ca. 122 % toe! Reeds letten de op deze enkele gegevens komt het ons
bedenkelijk voor de stelling te poneeren, die hierboven op blz. 227
werd geciteerd, luidende: "Het duurder worden, leidende tot "geringere
consumptie zal echter altijd leiden tot meer arbeid dan bij goedkoopere
producten, middels de mechanisatie". Zoo maakt men zich o.i. schuldig aan het opzetten van rekensommen, die op papier kloppen, doch
die in werkelijkheid allerminst zullen blijken uit te komen.
Een verwijzing naar Duitschland, waar de machines voor de sigarenfabricage sinds 1933 worden geweerd, gaat niet op. Behalve de
algemeene opmerking, dat men onder de huidige omstandigheden
uiterst moeilijk vergelijkingen met Duitsche toestanden en verhoudingen kan maken, zooals herhaaldelijk terecht van onverdachte zijde
wordt gezegd, kan o.m. worden gewezen op het volgende:
a. de loonstandaard in de Duitsche sigaren-industrie is veel lager
dan in Nederland. Men zal niet ver van de waarheid af zijn wanneer
men zegt, dat de Duitsche loonen ca. de helft lager liggen dan de
Nederlandsche! Mogelijk staat dit in verband met het feit, dat het
Duitsche sigarenmakerspersoneel volgens recente gegevens voor ca.
% deel uit vrouwen bestaat. Het is duidelijk, dat een en ander van
buitengewoon groot belang voor deze aangelegenheid is.
b. blijkens mededeelingen in Duitsche vakbladen hebben tal van
mannelijke arbeiders in de Duitsche sigaren-inddstrie werk gezocht en
gevonden in andere industrieën, waar een hooger weekloon kon worden verdiend. Dit heeft de werkgelegenheid voor de sigarenmakers
aldaar zeer gunstig beïnvloed. Daardoor kon de Duitsche sigarenindustrie zich ontwikkelen ondanks de stopzetting der machine, ofschoon blijkens een artikel in de "Süddeutsche Tabakszeitung" van
eenigen tijd geleden toch moet worden aangenomen, dat de sigaar bij
onze Oosterburen voorgoed terrein heeft verloren aan de sigaret.
De praktijk bevestigt dus de vrees, die wij hierboven hebben uitgesproken. Volgens ontvangen mededeelingen zou de Duitsche Regeering
overwegen het gebruik van machines weer toe staan!
Bezien wij thans nog enkele argumenten, die tijdens den strijd
naar voren zijn gebracht.
Op blz. 225 van dit artikel is melding gemaakt van de rol, die het
loonvraagstuk speelde in het begin van de besprekingen over beperking van de mechanisatie. Wij willen hier thans nog aan toevoegen,
dat bij de C. A. O. van 1 December 1935 voor de sigaren-industrie
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een bescheiden loonsverlaging werd verkregen, waardoor het halfmachinaal maken van de goedkoopste sigaren meer mogelijk werd gemaakt dan voordien het geval was. In de uitspraak van de ArbitrageCommissie onder Voorzitterschap van Oud-Minister Mr Verschuur,
welke uitspraak aan deze C. A. O. voorafging, komt letterlijk de zinsnede voor, dat "een verdere overgang van het handwerk naar de
"half-mechanisatie niet kan en ook niet behoort te worden tegengehouden". Deze conclusie getuigde van een juist inzicht in de behoeften
van de industrie. De praktijk heeft sindsdien bewezen, dat de meerdere gelegenheid voor concurrentie in de goedkoopste soorten in elk
geval dit nuttig effect heeft gehad, dat de productie weer tot de goedgeoutilleerde fabrieken, welke onder redelijke loon- en arbeidsvoorwaarden laten werken, werd getrokken, hetgeen ook in het belang van
de arbeiders was. Dat hierdoor nog niet de laatste fase in de ontwikkeling werd bereikt en aan de huidige verhoudingen ook weer bezwaren kleven doet hieraan niets af.
De opmerking is gemaakt, dat de compensatie-theorie voor de
sigaren-industrie nooit kan opgaan. Dit kan worden toegegeven, zonder dat daarmede die theorie behoeft te worden verworpen. Immers
stelt de compensatie-theorie niet, dat na rationalisatie van een industrie na verloop van tijd in dienzelfden bedrijfstak het aantal arbeiders werd gecompenseerd. Dat kán het geval zijn, en is ook dikwijls
aanwijsbaar, doch noodzakelijk is dit allerminst. Wel zal, volgens
deze theorie, het totaal aantal arbeiders, betrokken bij het geheele
productie-proces in ruimen zin, ondanks voortgaande rationalisatie
en mechanisatie, niet blijvend afnemen. Welnu, deze stelling wordt,
zooals in ons vorig artikel betoogd onder aanvoering van een aantal
feitelijke gegevens, tot heden door de ervaring bevestigd. Derhalve
mag voorshands worden aangenomen, dat een eventueele mindere arbeidsgelegenheid in de sigaren-industrie zal worden gecompenseerd door
een grootere behoefte aan arbeiders in andere takken van het bedrijfsleven. Een nadere uitwerking van dit punt zou ons brengen op het
terrein van omscholing van oudere arbeiders en van opleiding van
jeugdige personen, hetgeen echter buiten het bestek van deze beschouwingen valt.
Tenslotte willen wij nog even stilstaan bij de bewering van Minister
SLINGENBERG, gereleveerd op blz. 233, dat de cijfers over 1935 zeer
duidelijk den invloed van de mechanisatie zouden aanwijzen. In ver-
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band met hetgeen reeds over de zeer betrekkelijke waarde van de tot
heden gepubliceerde indexcijfers betreffende de werkloosheid is opgemerkt meenen wij tegen genoemde conclusie bezwaar te mogen
maken. Verband tusschen de indexcijfers voor het geheele bedrijfsleven (excl. landbouw en veenderij) en die voor de tabaksbranche is
zeker aanwezig, doch terecht is er door de bestrijders van de machines
op gewezen, dat de onderlinge vergelijking geen al te positieve resultaten kan opleveren. Men zou dan immers eerst den invloed van de
bijzondere verhoudingen moeten elimineeren en dit is niet mogelijk.
Bovendien houdt de conclusie van Minister SUNOENBERO o.i. ten onrechte geen rekening met de andere factoren, welke de werkloosheid
in de sigaren-industrie ongunstig hebben beinvloed.
Bovendien lijkt het ons niet aanbevelenswaardig conclusies te trekken over een betrekkelijk korte periode. Deze opmerking is ook van
belang bij de beoordeeling van de vraag, of de huidige wet zal worden
verlengd. Indien men daarbij de cijfers omtrent de werkloosheid over
1938 zou betrekken, hetgeen overigens voor de hand ligt, dan dient
er wel aan te worden gedacht, dat de loonen in de sigaren-industrie
niet onaanzienlijk zijn verhoogd. Bij de inleidende besprekingen over
deze aangelegenheid is er van arbeiderszijde reeds opgewezen, dat
men rekening hield met de waarschijnlijkheid, dat de invoering van
een eenigszins beteekenende loonsverhooging minstens een tijdelijke
verhooging van de werkloosheid ten gevolge zou hebben. Ook met
deze omstandigheid zal men ter dege hebben rekening te houden.
Voorzoover een oordeel op grond van gegevens kan worden gevormd is er grond voor de conclusie, dat de verhoogde productie
in 1937 geheel is ten goede gekomen aan de werkgelegenheid.
Hiermede hebben wij ons onderzoek naar den invloed van de mechanisatie in de sigaren-industrie op de werkloosheid beëindigd en rest
ons nog de formuleering van enkele conclusies, waartoe dit onderzoek
aanleiding geeft.
Alvorens daartoe over te gaan veroorlooven wij ons nog even
te wijzen op de zeer diepgaande Staatsbemoeiing, waartoe deze wet
heeft geleid. Zij geeft nt. de Overheid de bevoegdheid te beslissen
over de technische uitrusting der ondernemingen, zoodat de Overheid
zich hier beweegt op het terrein van de interne bedrijfsvoering. Men
kan deze Staatsbemoeiing mogelijk rechtvaardigen door haar een
"Kind der Not" te noemen. Het zij zoo. Doch daaruit volgt dan tevens,
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dat de Overheid den plicht heeft zoo spoedig mogelijk de regeling van
deze aangelegenheden weer over te laten aan de bedrijfsinstanties,
die daartoe van nature geroepen zijn en die de verantwoordelijkheid
dragen voor den gang van zaken in het bedrijf. Zoo ligt aan dit onderwerp tenslotte ook een belangrijke principiëele kwestie ten grondslag, welke wij echter thans verder moeten laten rusten.

§ 8.

Conclusies.
Op grond van de hierboven ontwikkelde gedachten komen wij tot
de volgende conclusies:
1
Voor het verkrijgen van eenig inzicht in den omvang en in het
verloop van de werkloosheid in de sigaren-industrie zijn de officiëele
indexcijfers van de werkloosheid ten eenenmale onvoldoende.
2. De jaarlijksche publicaties in de Ongevallen-statistiek van het
aantal type-werklieden in de sigaren-industrie voldoen tot heden het
meest aan redelijk te stellen eischen.
3. De werkloosheid in deze industrie is voornamelijk de resultante
van den invloed van de volgende factoren:
a. verlies van export en daarmee verband houdende verplaatsing
en concentratie van deze industrie;
b. daling van het prijspeil en daarmee gepaard gaande vergrooting
van de productie per arbeider;
c. toeneming van het aantal producten van kleiner afmetingen,
waarvan de productie per arbeider grooter is dan van gewone sigaren;
d. mechanisatie, welke slechts voor een bescheiden deel tot de
werkloosheid bijdroeg.
4. Het aandeel, dat de mechanisatie heeft in de toeneming van de
productie per arbeider in deze industrie, is bij benadering te stellen
op 25 % tegenover een totale toeneming over 10 jaar met 43 %.
5. Het verdient om practische en principiëele reden ernstige overweging deze diep-ingrijpende Overheidsbemoeiing met de technischeconomische ontwikkeling van de sigaren-industrie, zoodra daartoe
termen aanwezig zijn, te beëindigen en de regeling daarvan weer over
te laten aan die bedrijfsinstanties, die voor den gang van záken in
de ondernemingen verantwoordelijk zijn.
1) Handelingen Tweede Kamer 1937/1'938 blzz. 1018 v.v.
2) Handelingen Tweede Kamer 1937/1938 blzz. 1048.
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3) "De Ned. Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond, zijn geschiedenis, werken en streven". Uitg. 1937, blz. 167.
4) ibid. bI. 168.
5) Zitting 1935-1936 No. 282.
6) Een "type-werk11\an" vertegenwoordigt 300 arbeidsdagen. Dat deze cijfers
een veel juister beeld geven blijkt b.v. wel bij vergelijking van de cijfers uit de
kolommen 4, 5 en 7 voor de jaren 1929 en 1931, waarin de productie gelijk
was, terwijl het officiëele indexcijfer meer dan verdubbelde. Het aantal typewerklieden was in 1931 echter grooter dan in 1929!
7) In 1935 bedroeg dit percentage nog slechts 27! De snelle stijging in 1936
moet vooral verklaard worden uit de deels geforceerde aanschaffing van
machines uit vrees voor wettelijke maatregelen.
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IV. Reeds in het Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer betreffende
de Justitiebegrooting voor het dienstjaar 1909 werd de klacht geuit
"dat de gevallen steeds talrijker worden, dat huwelijken ontbonden
worden verklaard bij vonnissen, welke processueel wel volkomen in
orde zijn, doch metterdaad eene bespotting van het recht moeten
heeten" . Als middel ter verbetering werd aanbevolen "het vorderen
van getuigenbewijs, ook bij verstek of erkentenis".
In zijn Memorie van Antwoord verklaarde de Minister van Justitie,
Mr. NELISSEN, de gegrondheid van de opmerkingen omtrent dien
misstand ten volle te beamen, doch van meening te verschillen ten
aanzien van de middelen, waardoor in deze leemte ware te voorzien.
Naar zijn gevoelen was hier de aangewezen weg, "den rechter te
noodzaken zijn vonnis te gronden op de materieele waarheid en op
eigen overtuiging, zonder eenig bepaald bewijsmiddel te vorderen of
wel uit te sluiten."
Bij Koninklijke Boodschap van 24 Jan. 1910 werd dan ook aan
de Staten-Generaal ter overweging aangeboden een ontwerp van wet
tot aanvulling van de bepalingen in het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, betreffende echtscheiding, met één artikel, als
art. 827a te plaatsen tusschen de artt. 827 en 828 van dit wetboek,
en aldus luidende:
"Behoudens het bepaalde bij artikel 265 van het Burgerlijk Wetboek 40) zal de vordering tot echtscheiding niet worden toegewezen,
zoo de regtbank niet door wettelijke bewijsmiddelen is overtuigd van
het bestaan der gronden, uit hoofde waarvan de echtscheiding wordt
gevorderd."
A. St. 3-m. Xli
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zeide in de Memorie van Toelichting omtrent dit

"Het beoogt louter, den misstand te verwijderen, dat echtelieden
thans ondanks het uitdrukkelijk verbod van art. 263 Burgerlijk Wetboek, in fraudem legis feitelijk enk'el op grond van onderlinge toestemming echtscheiding vorderen, en zich die vordering zien toegewezen. Het beginsel van het ontwerp zal mitsdien, naar de Regeering
vertrouwt, kunnen rekenen op aller instemming, ook op die van
hen, die meenen, dat met behoud van art. 263 Burgerlijk Wetboek
het aantal gronden waarop van den rechter echtscheiding kan worden gevorderd, behoort te worden uitgebreid. Immers zoolang
art. 263 deel uitmaakt van het Burgerlijk Wetboek, kan redelijkerwijze geen bedenking worden gemaakt tegen eene wetsvoordracht,
ten doel hebbende om te voorkomen, dat dit voorschrift wordt overtreden en om te beletten dat het in het f1echtsverkeer feitelijk als
niet bestaande wordt aangemerkt. Bij het ontwerpen van dit wetsvoorstel heeft de Regeering zich geplaatst op het standpunt van
den wetgever van 1838 zelven ; de voorgestelde bepaling beoogt niets
anders dan het aanvullen van eene leemte, welke die wetgever, had
hij kunnen beschikken over de ervaring, welke het thans levend geslacht ten dienste staat, ongetwijfeld zelf zoude hebben aangevuld."
's Ministers vertrouwen op aller instemming werd niet bevestigd.
Het op 31 Mei 1910 vastgestelde Voorloopig Verslag van de Tweede
Kamer 41) leverde daarvan het ondubbelzinnig bewijs. AI stemden velen
in met het streven een einde te maken aan den hierboven omschreven
misstand, en al waren er leden, die volstonden met de opmerking, "dat
openbare orde en goede zeden het stelsel van den Minister, waarbij
tot het zoeken naar de materieele waarheid wordt verplicht, niet alleen
rechtvaardigen, maar ook noodzakelijk maken, en dat zij het slechts
consequent zouden achten, indien eene gelijke bepaling in het leven
werd geroepen ten aanzien van de vordering tot scheiding van tafel
en bed wegens bepaalde oorzaken", zoo werden toch van verschillende
zijden tal van bezwaren tegen het wetsvoorstel uitgesproken.
Het eerste bezwaar hield verband met het burgerlijk procesrecht.
Naar de zienswijze van sommige leden behoorde een regeling, als
de voorgestelde, die de met het algemeen beginsel van art. 1962 B.W.
strijdige bepaling inhield, dat naast de bekentenis, het wettelijk bewijs
in civilibus, de overtuiging des rechters zou worden gevorderd, niet
incidenteel in ons bewijsrecht te worden gebracht. Andere leden deelden dit bezwaar geenszins., Zij beriepen zich hierbij speciaal
op Hamaker, wiens uitnemend gedocumenteerd standpunt wij
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bereids poogden weer te geven, herinnerden aan hetgeen te dezen
in Frankrijk geschiedde, waar, ofschoon in de wetgeving van
dit land in art. 1356 Code Civil een bepaling voorkwam als die van
art. 1962 B. W., schrijvers en jurisprudentie haar op !echtscheiding
en scheiding van tafel en bed niet toepasselijk achtten, en wezen
ten slotte op het ontwerp-1886 van de Staatscommissie tot herziening van het B. W., waarin evenmin was vastgehouden aan het
beginsel van art. 1962 B. W., alsook aan het toen aanhangige ontwerp-bewijsrecht, in de toelichting waarvan ook reeds werd gezegd,
dat er aanleiding kon zijn een uitzondering op den algemeenen regel
van bewijsrecht te maken.

In de tweede plaats waren er eenige leden, die de noodzakelijkheid
van de voorgestelde wetsaanvuIling betwistten.
De jurisprudentie, waartegen het nieuwe artikel zich keert, zoo
merkten zij op, is niet in strijd met de bedoeling, die aan art. 263
B. W. ten grondslag ligt. Deze blijkt, wanneer men de wordingsgeschiedenis van dit artikel nagaat, alleen deze zijn, dat onderlinge toestemming geen grond der vordering tot echtscheiding zou
mogen zijn, doch geenszins, dat het zou meebrengen, "dat niet langs
een omweg de onderlinge toestemming tot echtscheiding zou kunnen
leiden." Afdoende zou dit, naar het oordeel dezer leden, worden
aangetoond door het toelaten van scheiding door onderlinge toestemming na scheiding van tafel en bed. "Zoodanige scheiding bij
onderlinge toestemming was, zooals de Memorie van Toelichting tot
het ontwerp-1832 uitdrukkelijk zegt, ook niet in strijd met het beginsel, dat bij echtscheiding willekeur der partijen moet uitgesloten
zijn." Voorts wezen zij erop, dat reeds thans de rechter, volgens
art. 76 Rv., bij verstek vrij is den eisch niet toe te wijzen, indien deze
hem ongegrond, d. i. "geheel onbewezen" voorkomt.
Als derde groep van bezwaarden zijn te noemen de leden, die de
áoeltreffendheid van het wetsvoorstel in twijfel trokken.
Zij meenden, dat de voorkeur verdiende een ov.ereenkomstige bepaling als artikel 810 Rv. voor de scheiding van goederen behelst, dat dus de enkele bekentenis in geen geval als bewijs zou
gelden. Bij de door de Regeering voorgestelde regeling zou het immers den rechter blijven vrij staan met de bekentenis genoegen te
nemen. Ongelijkheid in de rechtspraak met de ongewenschte gevolgen daarvan zou het met zich brengen. Daarom ware h.i. beter die
gerechtelijke bekentenis uit te sluiten.
Daarenboven werd de doeltreffendheid van het vélorstel hierom
niet hoog aangeslagen, omdat te verwachten was, dat, indien de
rechter meer dan de bekentenis vorderde, "de vindingvrijheid der
practijk middelen (zou) bedenken om zooveel bewijsmateriaal te
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leveren als de rechter voor zijne overtuiging verlang(de)." Het gevaar is niet denkbeeldig, zoo werd opgemerkt, "dat allerlei kunstgrepen zullen worden aangewend om het gefingeerde overspel voldoende schijn van waarheid te geven, en ook kan het gevolg der bepaling zijn, dat, waar gefingeerd overspel niet kan baten, men zich
metterdaad aan overspel overgeeft." Andere leden achtten deze
laatste onderstelling "voor ons volk beleedigend". Intusschen zou,
naar hun gevoelen, aan dit bezwaar goeddeels kunnen worden tegemoetgekomen door een aanvullende bepaling, die den rechter zou
voorschrijven "slechts dan ontbinding des huwelijks op grond van
overspel uit te spreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat het
overspel niet met onderling goedvinden van de echtgenooten was geschied."
In de vierde plaats waren el volgens het Voorloopig Verslag verscheidene leden, die tegen de voorgestelde regeling op zichzelf geen
enkel bezwaar maakten, integendeel zulk een bepaling in het algemeen juist achttten, doch die niettemin hun stem er niet aan wilden
geven, indien niet tegelijkertijd andere wijzigingen in de echtscheidingswetgeving werden gebracht.
Naast de bemoeilijking der echtscheiding door de voorgestelde bepaling, wenschten deze leden vergemakkelijking daarvan. Over de
vraag, hoe daarin ware te voorzien, liepen hun gevoelens uiteen.
Sommigen wilden een wijziging van art. 263 B. W., waardoor de
mogelijkheid van scheiding bij onderling goedvinden "niet meer zoo
absoluut, als thans het geval is, zou zijn uitgesloten." Anderen verlangden aanvulling van de wettelijke gronden voor echtscheiding en
noemden als zoodanig krankzinnigheid en voortdurende dronkenschap. Ook vestigden deze leden de aandacht op de omschrijving
in § 1568 van het Duitsche B. W. Deze luidde, gelijk zij thans nog
luidt: "Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen, wenn der andere
Ehegatte durch schwere Verletzung der durch die Ehe begründeten
Pflichten oder durch ehrloses oder unsittliches Verhalten eine so
tiefe Zerrütung des ehelichen Verhältnisses verschuldet hat, dasz
den Ehegatten die Fortsetzung der Ehe nicht zugemutet werden
kann. Als schwere Verletzung der Pflichten gilt auch grobe Miszhandlung". Mede wezen zij op een tweetal vonnissen van de rechtbank te Amsterdam betreffende het begrip van mishandeling, genoemd in art. 264, 4° B. W. 42).
Weer andere leden der Kamer wenschten door verkorting van den
in art. 255 B. W. genoemden termijn van vijf jaren de huwelijksontbinding langs den weg van scheiding van tafel en bed te vergemakkelijken; de meesten hunner achtten twee jaren voldoende,
eenigen echter verkozen inkorting tot één jaar. Tevens werd hierbij
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de noodzakelijkheid bepleit van de bevoegdheid des rechters om na
scheiding van tafel en bed de ontbinding des huwelijks uit te spreken óók indien slechts één der partijen haar verzocht. Dit standpunt
werd echter niet door ieder, die vergemakkelijking der echtscheiding
langs den weg van scheiding van tafel en bed wilde, gedeeld, daar
men "het huwelijk niet, tenzij op bepaalde gronden, (zou) willen ontbonden zien dan met onderlinge toestemming, wijl men zich toch
voor het leven verbonden heeft."
Het ligt voor de hand, dat de door "verscheidene leden" met klem
bepleite wenschelijkheid van vergemakkelijking der echtscheiding door
"verscheidene andere leden" met niet minder overtuiging werd bestreden.
Daargelaten het principieele standpunt, waarvan naar de meening
dezer leden het huwelijk diende te worden beschouwd en dat zich
tegen een losser maken van den huwelijksband verzette, zou naar
hun oordeel het vergemakkelijken van de echtscheiding leiden tot een
meer onbedacht sluiten van huwelijken en "den prikkel verzwakken
om, 'eenmaal gehuwd zijnde, bij verschil van opvattingen en oneenigheid zich naar elkander te voegen." Bovendien vreesden zij als gevolg, dat velen het huwelijk meer zouden beschouwen "als eene bij
de wet geoorloofde samenleving tusschen een man en eene vrouw,
dan als een band tusschen hen voor het leven gesloten", hetgeen
van slechten invloed zou moeten zijn op de verhouding van de ouders
tot de kinderen en ook dezer opvoeding niet ten goede kon komen.
"Vooral de belangen der kinderen verzetten zich tegen lichtvaardig
ontbinden van de huwelijken, waaruit zij zijn gesproten."
In dit verband werd mede gewezen op het bezwaar van de vaak
op echtscheidingen volgende "tot geschillen leidende vermenging van
verschillende huwelijksgemeenschappen."
Om al deze redenen diende, naar het gevoelen dezer leden, de mogelijkheid van echtscheiding ten zeerste beperkt te zijn. Zij waren
dan ook tegen verkorting van den in art. 255 B. W. bepaalden termijn van vijf jaren. Tegenover de opmerking, door andere leden, die
uitbreiding van de echtscheidingsgronden wenschten, gemaakt, dat
het onzedelijk was, echtgenooten, "die slecht samen gaan", te dwingen met elkander verbonden te blijven, stelden deze leden, dat de
scheiding van tafel en bed hen toch gedurende den termijn van vijf
jaren ontheft van de verplichting tot samenwonen. "Slechts moeten
zij zich er van onthouden gedurende dien tijd met een ander te
huwen."

Tot zoover de, om de belangrijkheid van de gemaakte opmerkingen
ietwat uitvoerige, weergave van het Voorloopig Verslag op het ont-
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werp-NELISSEN. Erkend moet worden, dat het vraagstuk hierin van
vele zijden werd bezien.
Intusschen was, toen het Verslag verscheen, Minister NELISSEN opgevolgd door Minister E. R. H. REGouT. Deze bewindsman deelde onder
dagteekening van 30 Maart 1912 aan den voorzitter van de Tweede
Kamer mede, dat het ontwerp van 1910 door hem ingevolge Koninklijke
machtiging werd ingetrokken, "vermits een wetsontwerp van gelijke
strekking, doch met een meer uitgebreiden inhoud", zijn Departement
had verlaten. Dit ontwerp 43) werd aan de Tweede Kamer ter overweging aangeboden bij Koninklijke Boodschap van 26 Juli 1912. In
de toelichting verklaarde de Minister, dat hij zich met de strekking van
het ontwerp-NELIsSEN volkomen kon vereenigen, doch hem toch "eene
ten deele afwijkende wetswijziging mogelijk toescheen, die hij nog
meer aannemelijk acht( te).
Eene wetswijziging, passende in het stelsel van het bestaande burgerlijke recht, welk stelsel weliswaar is gegrondvest op beginselen,
welke niet die van den ondergeteekende zijn, doch dat de gelegenheid
biedt om een einde te maken aan den oogenblikkelijken, onhoudbaren toestand; eene wetswijziging, die meerdere waarborgen geeft
voor het hoog houden van het huwelijk, doch die daarbij tevens
'eenigermate rekening houdt met de omstandigheid, dat wij sedert
bijna dertig jaren onder andere rechtstoestanden hebben geleefd,
onder eene rechtsbedeeling, die ontbinding van het huwelijk met
onderlinge toestemming der echtelieden binnen weinige weken doet
plaats vinden, hoe kort geleden het huwelijk ook gesloten zij."
Daarom werd eenerzijds voorgesteld een solieder versperring van den
processueel en omweg tot echtscheiding bij onderling goedvinden, dan
het ontwerp-NELIsSEN bood, anderzijds een verkorting van den voor
een vordering tot ontbinding des huwelijks na scheiding van tafel en
bed vereischten termijn van vijf tot drie jaren.
Wat het eerste punt betreft, bevatte het ontwerp, naast de bepaling
van het ontwerp-NELIsSEN (art. 827b Rv.), een tweetal bepalingen
(artt. 270a B. W. en 827a Rv.), die beoogden er tegen te waken,
dat, nu een gefingeerde grond voor echtscheiding niet meer zou kunnen
baten, echtelieden, die met onderling goedvinden echtscheiding wenschten, hun toevlucht zouden nemen "tot het bewerkstelligen van een
.echten grond". Soortgelijke bepalingen kende het Engelsche, Duitsche,
Zwitsersche en Amerikaansche recht. De voorgestelde regeling vertoonde vooral gelijkenis met de Engelsche. Interventie van het Open-
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baar Ministerie om te voorkomen, dat geen huwelijken door echtscheiding ontbonden zouden worden in strijd met de wet, vormde in de
regeling een zeer belangrijk element. De preventieve kracht, welke
van deze voorziening zou uitgaan, werd als een gewichtige factor beschouwd. Wanneer repressie noodig mocht blijken, dan zou het openbaar ministerie zelfstandig als partij in het geding kunnen optreden.
Ten aanzien van het tweede punt, de verkorting van den bovenbedoelden termijn van vijf tot drie jaren, merkte Minister REGOUT
op, dat, waar hem "zulk een groot en plotseling verschil in rechtstoestand", als bij aanneming der tot dusver genoemde voorstellen
zou ontstaan, "niet bevorderlijk (voorkwam) aan den eerbied voor de
wet" en dit z. i. naar wetsontduikingen zou doen zoeken, het hem
wenschelijk toescheen een bepaling in te voeren, die het instituut van de
ontbinding des huwelijks na scheiding van tafel en bed "in de practijk
van het rechtsleven meer bruikbaar doet zijn dan thans het geval is."
Dit standpunt werd aldus geadstrueerd:
"Waar krachtens rechterlijk vonnis de wettelijke samenleving opgeheven is, het huwelijk mitsdien slechts in naam is blijven bestaan,
schijnt die termijn in het stelsel der bestaande wet te kunnen worden verkort, is een van drie j aren ruim genoeg te achten. Ook dan
zal nog in verband met de te vervullen formaliteiten een voldoende
tijd voor de echtgenooten overblijven - bijna vijf jaar na hun eerste
optreden in rechte, op zijn minst bijna zeven jaren na het sluiten
van het huwelijk - om hen tegen het nemen van overijlde stappen
te vrijwaren."
Niet ontkend kan worden, dat dit wetsontwerp aan verschillende
bezwaren tegen het ontwerp-NELIsSEN geuit, tegemoet kwam. Maar
dat het Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer, zoo het was uitgebracht, geen ernstige gravamina meer zou hebben behelsd, zal wel
niemand gelooven.
Minister ORT trok in 1913 het ontwerp in. Bestond er misschien vrees voor de misbruiken in Engeland, van welk land
de regeling grootendeels in het ontwerp was overgenomen? Het is
wel eens beweerd. Zien wij de echtscheidingscijfers in Engeland, dan
schijnt het ons echter toe, dat de toestand daar in dit opzicht
belangrijk beter is dan in welk ander land ook en dat de bezwaren
van het Engelsche misbruik van bepaalde zijden in ons land al te
breed zijn en worden uitgemeten. Wij komen hierop straks nog terug.
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V. Tenslotte eenige opmerkingen omtrent de situatie van heden.
Dat de rechtspraak zich in echtscheidingszaken het verstekvonnis zonder bewijsoplegging veroorloofde, is, zooals veel, dat onjuist is, wel
begrij pelij k.
In de eerste plaats laat de tekst van onze wet een uitlegging in
dien zin toe, al is ook aan de hand daarvan een ander standpunt beter
verdedigbaar en is het in elk geval, wat de bedoeling van den wetgever
van 1838 betreft, wel zeker, dat zulk een practijk door dezen als ongeoorloofd werd beschouwd, gelijk, onder tal van andere (zie boven),
kan blijken uit een bepaling, als het tweede lid van art. 422 des ontwerps van 1820: "De regters moeten toezien, dat geene huwelijken
ontbonden worden, uit versierde 44) oorzaken of door bedekte overeenkomsten der partijen", welke bepaling, naar ten onrechte wel als
tegenargument is aangevoerd, inderdaad niet in ons B. W. is opgenomen, doch zulks alleen op den, het evengezegde slechts versterkenden, grond, dat deze bepaling, "als eene bloote en noodeloos geachte waarschuwing inhoudende, (behoorde) weggelaten te worden"
(VOORDUIN 11, blz. 439). Niettemin, de tekst van onze wet kon prompter zijn en laat een andere redeneering toe.
In de tweede plaats mag niet worden voorbijgezien, dat het bewijs
in echtscheidingszaken, vooral wanneer overspel is gesteld, uiterst
moeilijk is te leveren. Wordt het overspel ontkend, dan kan schier
eindeloos worden geprocedeerd; al te zwaar is dan veelal het bewijs.
Het bewijs van overspel zal meestal slechts door vermoedens kunnen
worden geleverd. Men vergete bovendien niet, dat in de practijk zoodanig vermoeden veelal eerst werd afgeleid "uit het nachtelijk samenzijn van één der echtgenooten met een derde in één vertrek, waarin
zich slechts één bed bevindt" 45).
Wanneer men nu dit alles in aanmerking neemt: eenerzijds het,
naar zuiver formeele redeneering, toch niet geheel ongefundeerde juridische standpunt ten aanzien van de artt. 1962 B. W. en 76 Rv.; anderzijds de buitengewone zwaarte van het bewijs in deze zaken; voorts
de omstandigheid, dat, volgens het zeggen van mannen van de practijk, in tal van gevallen, al kan of wil men het volledig bewijs niet
leveren, toch de ingewijde den indruk heeft, dat overspel is gepleegd;
wijders, dat er niet zoo weinigen zijn, die onze wettelijke echtscheidingsmogelijkheden te beperkt achten, en het onzedelijk oordeelen
menschen, die hun leven niet gemeenschappelijk willen voortzetten,
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te trachten te dwingen aan elkander verbonden te blijven, terwijl zij
de scheiding van tafel en bed een ongewenschte halfheid vinden; en
tenslotte wat hen, die scheiding begeeren zelf betreft, dat de vrees om
een vonnis wegens overspel te zijnen laste te krijgen in den regel
niet groot is, omdat de grond, waarop het vonnis berust, practisch
niet ruchtbaar wordt, terwijl ook de verstek-practijk zelf, die immers
noqit materiëele, doch slechts formeele waarheid in het vonnis waarborgt, deze vrees steeds meer helpt afzwakken; - dan is het m. i. niet
moeilijk te verstaan, dat een practijk als de bovenbeschrevene zich met
zooveel kracht kon doorzetten.
Intusschen is zij, hoewel te begrijpen, daarmede allerminst gerechtvaardigd. Het middel, waardoor uitbreiding van echtscheidingsmogelijkheid - over deze zelf straks - werd bereikt, is volstrekt verwerpelijk. Ieder, ook de voorstander van verruiming der wettelijke
echtscheidiitgsgronden en zelfs de verdediger op teksthistorische basis
van 's Hoogen Raad's standpunt van '83, erkent trouwens het onbevredigende, het ellendige van den tegenwoordigen toestand.
Van de 656 echtscheidingsvonnis sen van de Rechtbank te 's Gravenhage, in het jaar 1936, werden er 537 gewezen bij verstek en 119
op tegenspraak, waaronder echter nog begrepen die na referte en bekentenis, zoodat mag worden aangenomen, dat aan slechts ongeveer
10 % van het totale aantal echtscheidingsvonnissen een meer dan
enkel formeele procedure voorafging. In Rotterdam waren deze cijfers
in hetzelfde jaar: 650 echtscheidingsvonnissen, waarvan 506 bij verstek en 144 contradictoir. Lettend op de gegevens omtrent de verstekprocedure (waaronder wij nu in het vervolg die met referte en bekentenis gemakshalve begrijpen, wat geoorloofd schijnt, omdat ook
in deze gevallen bewijsoplegging niet plaats heeft) komt ons de veronderstelling niet te boud voor, dat in het algemeen deze verhouding
ongeveer de juiste is.
In acht à negen van de tien gevallen dus echtscheiding bij verstek. Dat wil zeggen in even zoo vele gevallen de scheidingsprocedure
slechts een formaliteit. Van de comparitie voor den president vóór
de eigenlijke procedure (in den regel) af tot en met het bloedverwantenverhoor voor de voogdijvoorziening ná de uitspraak der echtscheiding, ontbeert schier elke handeling materiëele beteekenis.
AI zijn er ook thans nog wel presidenten, die zich veel laten gelegen
liggen aan de voorschriften van de artt. 816 en 819 Rv. omtrent de
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door hen te maken bedenkingen en aanmerkingen 46), regel is dit geenszins. Integendeel, belangrijk grooter schijnt het aantal van hen, die,
hetzij omdat zij door anderen arbeid al te zeer in beslag worden genomen, hetzij wijl zij de gave missen om zaken als deze met kracht te
behartigen, of om welke andere reden ook, van deze comparities allerminst maken, wat zij zouden moeten zijn. Van een "bespotting van
het recht" wordt in dit verband niet zelden gesproken. Een bespotting,
die zich in het vlot op de voorprocedure volgende proces consequent
voortzet, tot zij haar "bekroning" vindt in het veelal mede tot een
caricatuur geworden bloedverwantenverhoor ná de echtscheiding, dat
strekken moet tot voorbereiding van belangrijke maatregelen (voogdij
en toeziende voogdij) ten aanzien van de kinderen.
Van een ernstig wikken en wegen, een consciëntieus beslissen door
met groot gezag bekleede personen, die het recht, de wereld en het
leven, èn de feiten van het bijzondere, altijd ernstige, geval kennen, is in
deze echtscheidingsprocedure de facto schijn nog schaduw meer over.
Er is voor in de plaats gekomen de hart- en hersenlooze echtscheidingsautomaat, nogal simpel in elkaar geflansd, waarbij rechters en advocaten hun zonderlinge taak echter zóó prompt vervullen, dat
het apparaat storing zelden of nooit ondervindt en den door wet
en practijk onvoldoende tegen zichzelf beschermden, die er voor
queue maken, tegen inleg van eenig geld of een bewijs van "gratisadmissie" , het begeerde vonnis zonder mankeeren in de hand werpt.
"De Regeering zal zich in hooge mate verdienstelijk maken indien
zij deze rotte plek uitsnij dt", zoo veroorloven wij ons Jhr. DE GEER
na te zeggen. "Verdienstelijk niet het minst tegenover de jonge
generatie van nu en van later, want de jeugd lijdt onder het euvel
het meest."
Hoe zulk een operatie zou moeten of kunnen geschieden, schijnt
in dit stadium dezerzijds in het midden te moeten worden gelaten.
Verbetering van de vóórprocedure : nieuwe regelen voor het optreden
van den president, verplichte comparitie van beide partijen voor
dezen (met b.v. een bepaling dat bij niet-verschijning van den gedaagde deze in de volgende procedure wordt geacht bereids tegenspraak
te hebben geleverd?); stellen van langere termijnen; niet toe-laten
van de verstek-procedure zonder bewijsoplegging ; vorderen van den
rechter, dat hij, alvorens vonnis te wijzen, door wettelijke bewijsmiddelen overtuigd zij van het bestaan der aangevoerde gronden, al
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of niet met uitsluiting of vordering van eenig bepaald bewijsmiddel;
enz. enz.? Het zijn vragen, waarin wij op dit oogenblik niet treden.
Wij volstaan met te herinneren aan hetgeen eenige maanden geleden
te dezer zake door de Regeering in de Staten-Generaal werd betoogd.
Minister GOSELING heeft toegezegd te zullen bevorderen de indiening van een ontwerp vóór de volgende begrooting 47). Wat het tot
dusver besproken punt, het vraagstuk van de processueele practijk,
betreft, merkte de Minister in de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over de Justitie-begrooting 1938
(blz. 7) op:
"Wat nu de vorenaangeduide tegenstrijdigheid tusschen wet en
practijk betreft, is aanstonds onderscheiding noodzakelijk. Het is niet
zóó, dat in alle gevallen, waarin door middel van verstek of be~
kentenis echtscheidingen worden verkregen, overigens geen der wettelijke gronden aanwezig is. Veeleer wijst de ervaring, die in het
bijzonder de presidenten der rechtbanken op dit stuk hebben opgedaan, uit, dat een dezer middelen veelal wordt gebruikt om te ontkomen aan een bewijs, waarin de wederpartij naar alle waarschijnlijkheid maar al te gereedelijk zou slagen. En, gelet op de feitelijke
verhoudingen, rijst in dit verband aanstonds de vraag, of een wettelijk voorschrift, dat in alle gevallen tot bewijs zou dwingen, een werkelijke verbetering zou brengen. Anders ligt het geval, wanneer verstek of bekentenis worden gebruikt om, bij gebrek aan wettelijke
gronden, inderdaad door onderling goedvinden echtscheiding te verkrijgen. Een voorziening in dit opzicht, die ook ter dege op haar
vermoedelijke gevolgen moet worden bezien, zou - naar het aanvankelijk oordeel van den ondergeteekende - het beste kunnen worden getroffen in het voorbereidende stadium der procedure, vóórdat de president verlof tot het instellen eener actie verleent."
Bij het mondeling debat in de Tweede Kamer voegde de Minister
hieraan toe:
"Indien ik niet aanstonds volmondig zeg: invoering van eén overeenkomstig voorschrift als art. 810 van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering inhoudt met betrekking tot de scheiding van goederen, dat n.l. de enkele bekentenis niet als bewijs geldt, is zonder
meer de oplossing, dan heb ik daartoe twee motieven.
Vooreerst heeft zich gedurende 60 jaar - daar kan ik nu waarlijk niets aan doen - een, ik erken, betreurenswaardige practijk ontwikkeld. Het gaat er om, middelen te beramen, ten einde daarin verbetering te brengen. Dan zal men er echter niet aan ontkomen aandacht te wijden aan de onderscheiding, waarover ik in de Memorie
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van Antwoord heb gesproken. Wanneer de grond wordt erkend
of de gedaagde verstek laat gaan, mag men daaruit niet concludeeren, dat steeds het geval aanwezig is, waarin à la barbe van art.
263 B. W. echtscheiding door onderlinge toestemming zou plaats
hebben. De vorenaangeduide processueele houding wordt ook, gelijk
de ervaring leert, niet zelden bepaald door de onmogelijkheid om de
gronden tegen te spreken.
En vervolgens: met allen eerbied, die mij past tegenover illustere
ambtsvoorgangers als de heeren Nelissen en Regout, moet ik er
oog voor hebben, dat de door hen ontworpen voorstellen ook meer
dan 25 jaar oud zijn. Sindsdien is de werkelijke toestand nauwkeurig
getoetst ook aan de ervaring, welke de presidenten der rechtbanken
in echtscheidingszaken hebben opgedaan."

En verder:
"dat ik juist (het) stadium voor den president in mijn overwegingen wil inschakelen, vindt mede hierin zijn oorzaak, dat ik tot het
uiterste het instellen van een eisch voorkomen zou willen zien. Uit
de ervaring in mijn vroeger beroep, die ik ook in mijn tegenwoordig
ambt niet zou willen wegcijferen, ben ik tot de overtuiging gekomen,
dat echtscheidingszaken behooren tot de minst spoedeischende. De
regelingen, die ons Burgerlijk Wetboek bevat met betrekking tot de
ontbinding des huwelijks na de scheiding van tafel en bed, zijn trouwens wel in schrille tegenstelling met de gemakkelijke procespractijk in echtscheidingszaken "zonder meer". Wanneer de echtgenooten 5 jaar feitelijk gescheiden hebben geleefd, moeten allerlei formaliteiten worden vervuld en termijnen in acht genomen om zelfs
maar een eisch tot formeele echtscheiding te kunnen instellen. Ik keur
dat niet af, maar trek de conclusie naar den anderen kant door.
Bij het debat over de Justitiebegrooting in de Eerste Kamer voerde
op 15 Febr. 1938 o.a. Prof. Mr. KRANENBURG te dezer zake het woord.
Aan het betoog van dezen senator meen ik goed te doen ten aanzien van het vraagstuk der verbetering van de procedure - waarover
overigens èn in de Eerste èn in de Tweede Kamer practische opmerkingen van technisch-juridischen aard weinig of niet zijn gemaakt
_ - de volgende opmerkingen over de "verzoeningsprocedure" voor den
president der rechtbank te ontleenen:
"Ik geloof wel, dat misschien in de verzoeningsprocedure een oplossing is te vinden, die de menschen van rechts en links, zal ik
maar zeggen, tot elkaar zou kunnen brengen. Die verzoeningsprocedure voor den president is op het oogenblik weinig effectief, omdat
de president, en speciaal een president van een groote rechtbank,
veel te veel ander werk heeft, veel te veel bezet is met de gewone
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werkzaamheden van de rechtbank, ook met allerlei référé-procedures,
dan dat die presidenten aan dit zeer belangrijke onderdeel van hun
taak, dat helaas veel omvangrijker wordt, voldoenden tijd zouden
kunnen besteden. Daar komt ook bij, dat bij verschillende presidenten natuurlijk niet speciaal de belangstelling op deze soort van materies is gericht, dat men daarvoor zekere sociale, sociologische en
psychologisch-moreele belangstelling moet hebben. Ik heb mij wel
eens afgevraagd of het niet mogelijk zou zijn om de echtscheidingsprocedure te binden aan den eisch van een verzoeningspoging of
een verzoeningsprocedure voor een afzonderlijken raad, zoo als wij
op het oogenblik hebben een "voogdijraad". Het zou niet ondenkbaar zijn, dat men zou instellen een raad, waarvan de naam op het
oogenblik niets ter zake doet, raad voor echtscheidingen of iets dergelijks, de naam is tenslotte natuurlijk niet van belang, maar in deze
richting zou naar het mij voorkomt misschien een regeling te vinden
zijn, die aan de inderdaad ook door ons erkende euvelen van het
tegenwoordige echtscheidingsrecht op een bevredigende wijze een
oplossing zal kunnen geven."
Minister GOSELING besloot zijne beschouwing over het echtscheidingsvraagstuk in de Tweede Kamer met de volgende woorden:
"Volkomen terecht heeft de geachte afgevaardigde (de heer DE
GEER, - v. A.) bij de algemeene beschouwingen er op gewezen, dat
juist de bestaande procespraktijk de mentaliteit in de hand werkt, dat
iedere verkoeling een reden kan zijn niet alleen tot verwijdering,
maar ook tot formeele scheiding. Daartegenover moet worden hooggehouden de ernstige wil om in onderlinge harmonie de groote levensgemeenschap op te bouwen. Vooral voor het opgroeiend geslacht is
dit van de grootste beteekenis. Al zouden er voor het thans levende
geslacht moeilijkheden ontstaan en al zullen alle moeilijkheden ook
in de toekomst niet uitblijven, ten bate van jong Nederland vooral
moet verdere afglijding van het eene en onverbreekbare huwelijk,
zooveel in ons vermogen is, worden voorkomen. Het staat wel vast,
dat de tegenwoordige procespractijk dat afglijden in de hand werkt.
Het is een voorname eisch tot behoud en versteviging van de zedelijke volkskracht dat dit wordt tegengegaan. En juist daarom komt
het zoozeer aan op het juiste uitgangspunt en op de gezonde beginselen."

***
Aanknoopend aan deze slotopmerking van den Minister van Justitie
kom ik tot mijn laatste punt: de beginselen omtrent huwelijk en
echtscheiding, de gronden voor scheiding in de NederIandsche wet en
de stemmen, die sinds lang opgaan voor uitbreiding van deze gronden.
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----_.--------------------------------------------------Zoo ergens, dan treffen hem, die zich in deze materie verdiept,
hier de woorden van den Prediker: "Wat geweest is, zal wederom
zijn, hetgeen geschied is, zal geschieden; er is niets nieuws onder de
zon. Is er iets, waarvan men zegt: zie, dat is nieuw -- het was
er reeds in oude dagen, die lang achter ons liggen." Dan dwingt
echter sterker nog het slotwoord van dit boek( zóó vol van wonderlij ke tegenstrij digheden, alsof het in onzen tij d geschreven werd),
tot de erkenning, dat "van dat alles is de hoofdzaak: vrees God en
houd Zijne geboden. Dat geldt voor alle menschen. (Want God zal
in het gericht, dat over al het verborgene zal gaan, alle daden beo ordeelen, of zij goed waren of slecht)."
Wie de geschiedenis nagaat, constateert een incongruentie tusschen
wet en practijk op het gebied van huwelijk en echtscheiding ook in
vroegere eeuwen. De mensch blijkt den eenen keer beter, den anderen
minder goed dan zijn wet. De Romeinen achtten juridisch het huwelijk
vrij en eenzijdig opzegbaar, maar VON IHERINO zegt in zijn "Geist
àes Römischen Rechts" (I, 181): "Die Eingehung der Ehe war
ein religiöser Akt, und die Auflösung derselben nur in sehr wenigen
f'ällen und nur unter Mitwirkung der Priester möglich"; en zoo was
het, gelijk ANEMA 48) zegt, naar de geijkte gewoonte der voorvaderen,
den mos majorum, ondanks de tolerante wet.
Der Germanen recht leek in dit opzicht op dat der Romeinen. Maar
in Tacitus' Germania lezen we omtrent de zeden der Germanen o.m.:
"Het huwelijk is streng zedelijk; ieder heeft slechts één vrouw; echtbreuk is hoogst zeldzaam. De willekeurige beperking van den kinderzegen geldt als schande. De liefde der jongelingen is kuisch. Hoe meer
kinderen iemand bezit, hoe meer hij in den ouderdom gezien is."
De Katholieke Kerk heeft nooit de echtscheiding erkend, maar Prof.
VAN APELDOORN zegt, dat, hoewel de Kerk eenerzijds een zoo strenge
uitlegging gaf aan Christus' woord (dat overspel het recht geeft den
echtgenoot te verlaten), dat zij dit slechts erkende als reden voor opheffing van de samenwoning en niet als grond voor verbreking van
den huwelijksband, zij anderzijds Jezus' woord zóó ruim heeft geinterpreteerd, "dat aan de toelaatbaarheid van scheiding van tafel
en bed schier geene grenzen meer bleven gesteld."
Wie nog heden van Christelijk standpunt de echtscheidingsgronden
der Nederlandsche wet beschouwt, kan zich verheugen over zooveel
aansluiting aan Schriftuurlijke gegevens; de practijk geeft hem echter

ECHTSCHEIDING

257

een volstrekt tegenovergestelden toestand te zien. En zoo zou zijn
voort te gaan.
Het is een historische ervaring, die een waarschuwing inhoudt voor
overschatting van de macht der wet, en opnieuw besluiten doet tot de
conclusie, dat van alles het "vrees God en houd Zijn geboden" de
hoofdzaak is, dat hier dus veel meer dan op het zuiver juridisch, op
het ethisch en religieus terrein het accent valt, dat het huwelijk en
zijn ontbindbaarheid niet in de eerste plaats is een kwestie van wetgeving, maar een hartezaak des volks.
Anderzij ds bewijst echter diezelfde historie, dat een slappe wetgeving altijd een niet te onderschatten versterking bood aan decadente
tendenzen in de samenleving. Er is hier een wisselwerking waar te
nemen tusschen verwrongen zedelijke opvattingen en een verwordend
recht. Daarom is het niet alleen alleszins gerechtvaardigd, maar ook
dure plicht, met alle kracht te streven naar een niet alleen uiterlijk
goede, maar ook innerlijk eerlijke en waarachtige wetgeving, een wetgeving, die, om het anders te zeggen, niet alleen theoretisch met
tamelijk bevredigend effect te toetsen is aan een hoog beginsel,
maar die óók ernstig wordt onderzocht op haar resultaten in de practijk, op haar wezenlijke kwaliteiten ten bate van het volksbelang.
Het is toch mogelijk, dat de Christen in een bepaalde situatie beter
zijn plicht doet door mede te werken aan de tot ,standkoming van
een naar zijn inzicht niet in allen deele aan den Schriftuurlijken maatstaf voldoende wetgeving, omdat daarmede in de maatschappij erger
kwaad kan worden gekeerd, dan dat hij theoretisch zich stipt
houdt aan enkele bepaalde gegevens, die hij voor dit speciale terrein
in den Bijbel heeft gevonden, doch practisch zich plaatst op
het als geen ander door Christus zelf gegispte standpunt van den
Schrift"geleerde", die reeds in Jezus' dagen vergat, dat men den
Sabbath kon schenden zonder schuldig te staan (Matth. 12 : 5). Ik
herinner hier aan de woorden, te dezen reeds in 1904 door prof.
ANEMA neergeschreven in zijn juridische studie "De grond voor echtscheiding naar gereformeerde beginselen" blz. 60, dat er in de samenleving zoodanige gedepraveerde toestanden kunnen bestaan, dat "een
aan den Schriftuurlijken maatstaf ontzonken wetgeving op echtscheiding nog ware te verkiezen boven de uitspattingen van een ongeregelden toestand. Mozes schreef het libellum repudii (den scheidbrief - v. A.) voor, omdat de gevolgen van de gebruikelijke mon-
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delinge wegzending nog tot veel ergerlijker toestanden leiden. Men
kan zich in onze moderne maatschappij analoge toestanden denken,
en dan zou goedkeuring kunnen verleend aan wettelijke maatregelen,
die tegen zulke toestanden te keer gingen, zonder zich vooralsnog
te kunnen stellen op het Schriftuurlijk standpunt."
En de Commi~sie 49), die aan de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland in 1923 rapporteerde over het echtscheidingsvraagstuk, formuleerde als haar gevoelen aangaande de taak der
Overheid in het algemeen genomen de volgende conclusies:
Ie. Dat de Overheid als Dienaresse Gods gebonden is aan de
ordinantiën Gods ook voor het huwelijksleven en daarom deze ordinantiën Gods zooveel mogelijk ook bij hare wetgeving tot richtsnoer heeft te nemen.
2e. Dat echter de taak der Overheid te dezen opzichte een andere
is, dan de taak van de Kerk, omdat, terwijl de Kerk den absoluten
eisch van Gods wet voor de consciënties heeft te handhaven, de
Overheid rekening heeft te houden met de bestaande toestanden
onder het volk.
3e. Dat een algemeene regel, in welke gevallen de Overheid echtscheiding mag toestaan, derhalve niet kan gegeven worden, aangezien dit afhangt van den zedelijken toestand van het volk, waarover
de Overheid regeert.
4e. Dat de Overheid, gelijk het voorbeeld van Mozes toont, niet
gezegd kan worden een zondige daad te verrichten, wanneer zij om
erger kwaad te voorkomen of den zwakke te beschermen, echtscheiding toelaat in gevallen, waarin de Kerk naar Goddelijk recht dit
voor ongeoorloofd houdt.
5e. Dat de Overheid, al moet zij soms het kwaad dulden, dit echter door hare wetgeving nooit in de hand mag werken, en daarom
zondigen zou, wanneer zij door hare wetgeving de Christelijke grondslagen van het huwelijk ondermijnde, door geheel willekeurige echtscheiding toe te staan of te sanctionneeren.
6e. Dat degene, die van deze wetgeving der Overheid gebruik
maakt, om op andere gronden dan de Schrift veroorlooft zijn huwelijk te doen ontbinden, naar Goddelijk recht en in foro conscientiae
schuldig blijft staan aan echtbreuk.
Op de vraag, "op welke gronden naar Gods Woord echtscheiding
voor den Christen geoorloofd is", antwoordde de Commissie, met uitzondering van één lid 60),
"dat als regel, door de Schrift ons gegeven, dient te gelden: Ie. dat
elke willekeurige en lichtvaardige echtscheiding zondig is en door
de Schrift veroordeeld wordt; 2e. dat naar de Schrift echtscheiding
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alleen geoorloofd is, wanneer door een der echtgenooten een zoodanige zonde gepleegd wordt, waardoor de huwelijkstrouw wordt
geschonden (overspel) of de huwelijksgemeenschap feitelijk wordt
verbroken (kwaadwillige verlating), omdat in deze beide gevallen
het fundament van het huwelijk zelf wordt aangetast" (blz. 23/4).
Het standpunt omtrent de taak van Kerk en Overheid is duidelijk:
de Kerk heeft den eisch van Gods wet voor de conscientiën te handhaven; de Overheid heeft te doen wat in haar vermogen ligt, opdat
ook in dit opzicht Gods wet tot opperste richtsnoer worde genomen,
doch heeft daarbij rekening te houden met de feitelijke toestanden
onder het volk, dat niet enkel uit de leden der Kerk bestaat.
Deze kerngezonde zienswijze bezit, mits goed in practijk gebracht,
zonder twijfel bij uitstek de capaciteit om voor land en volk tot
grooten zegen te zij n.
Staan wij nu in het kort stil bij d: huidige echtscheidingsgronden
in de Nederlandsche wet, die van 1838 dateert en dus dit jaar juist
een eeuw oud is.
Als eerste grond wordt genoemd: o'verspel. Deze echtscheidingsgrond vindt zijn rechtvaardiging in den Bijbel (Matth. 5 : 31, 32 en
19 : 7-9) en is dan ook door heel de Christelijke Kerk erkend, evenwel met dien verstande, dat, terwijl de Protestant meent, dat op dien
grond het huwelijk door echtscheiding mag worden ontbonden, de
Roomsch-Katholiek van oordeel is, dat overspel, gelijk als elke andere
reden, die volgens de burgerlijke wet voldoende is tot echtscheiding,
"voor God en Kerk slechts gelden mag als reden tot scheiding van
tafel en bed" 51).
Het standpunt van vele Protestanten, onder wie de Gereformeerden (in den ruimeren zin des woords) van ouds een beteekenende
groep vormen en dat der Roomsch-Katholieken komen in dit belangrijkste opzicht overeen, dat beide gefundeerd zijn op de overtuiging,
dat het huwelijk, eenmaal aangegaan, naar Goddelijk bestel verheven
is boven de willekeur van partijen en dus niet eigenwillig door den
mensch mag worden verbroken. Zij verschillen echter in de uitlegging
van de Schriftplaatsen, handelende over de geoorloofdheid van scheiding in bepaalde gevallen.
Voor het begrip, dat onze wet met overspel aanduidt, zij een
oogenblik aandacht gevraagd. Naar mijn meening wordt dit begrip
A. St. 3-m. XII
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in ons rechtsleven en, vergis ik mij niet, ook wel in Christelijken kring,
te beperkt verstaan. Men herinnere zich hetgeen hierboven werd gememoreerd, dat in onze rechtspractijk voor de constructie van het
~ewijs het vermoeden van overspel veelal wordt afgeleid uit "het
nachtelijk samen zijn van één der echtgenooten met een derde in één
vertrek, waarin zich slechts één bed bevindt". Als het niet een zoo
ernstige zaak betrof, ware hierover tenminste te glimlachen. De
Schrift neemt wel héél veel eerder "overspel", d.i. echtbreukige geàragingen aan. Ik behoef ter adstructie hiervan op deze plaats niet
te citeeren. Mijn bezwaar betreft echter hoofdzakelijk het feit, dat het
practijk is geworden om onder het begrip, dat in het Novum
Testamenturn Graece met het woord 7f'oplleirx. (Matth. 19 : 9) wordt
aangewezen, en dat ontucht 52) beteekent, alleen te verstaan lichamelijke gemeenschap van een der echtgenooten met een derde van het
andere geslacht. Niet alleen gaat het mij, acht gevend op den geest
van de Schrift op dit stuk, te ver (of niet ver genoeg, hoe men het
noemen wil) wanneer men de hier bedoelde ontucht, waar het personen van verschillende sexe betreft, eerst aanneemt, wanneer het bewijs van de plaats gehad hebbende vleeschelijke gemeenschap wordt
geacht geleverd te zijn, doch ook meen ik dat onder dit begrip de
tegennatuurlijke zonden, de onnatuurlijke ontucht, mede moet worden
begrepen.
Hiervoor pleiten, afgezien van ons eigen zedelijk besef, dat op zichzelf onvoldoende is, de volgende momenten. Vooreerst het feit, dat
wij zonder behoefte te hebben om aan de letter iets af te doen, den
geest der Schrift behoeven als "het licht op den weg, de lamp voor
den voet."
Wat het hier besproken punt betreft verstaat de Christelijke Kerk
dan ook uit de letter van Mattheüs 5 : 32 en 19 : 9, die zich uitsluitend tot den man richt en dezen veroorlooft van zijn vrouw te
scheiden, wanneer zij zich aan ontucht schuldig maakt 53) (en in het
geheel niet omgekeerd), terecht - wijl geheel in overeenstemming met
den geest der Schrift, die de gelijkwaardigheid stelt van man en vrouw
IVoor den Eeuwige - de gedachte, dat beide echtgenooten het recht
hebben, uit hoofde van de trouweloosheid van den ander te scheiden.
In het Fransche "droit ancien", dat echtscheiding verbood, alleen
scheiding van tafel en bed toeliet, leverde overspel van den man geen
grond op voor een eisch zelfs tot zoodanige scheiding, omdat, gelijk
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POTHIER verdedigt, "il n' appartient pas à la femme, qui est une
inférieure, d' avoir inspection sur la conduite de son mari, qui est son
supérieur. Elle doit présumer qu'il lui est fidèle, et la jalousie ne
doit pas la porter à faire des recherches de sa conduite". De man kon
op grond van overspel van zijn vrouw wel scheiden 54). Het is
curieus en in flagranten strijd met ons inzicht, gegrond op de Schrift,
maar wie slechts de letter van de genoemde verzen uit Mattheus heeft
gelezen en niet den geest ervan heeft geproefd, die zal toch POTHIER'S
standpunt in verband daarmede niet onbegrijpelijk vinden.
Het is dan ook niet de letter - deze dóódt - , maar de geest,
die "levend maakt" 55). De beteekenis van de Schrift wordt hierover bestaat trouwens geen twijfel miskend door wie er
een wetboek of een wetenschappelijk handboek in zou willen
zien. Zoo ergens, dan spréékt deze waarheid op het gebied van
huwelijk en echtscheiding. Naar den geest nu der Heilige Schrift, die
over de tegennatuurlijke zonden op tal van plaatsen zoo klaar en indrukwekkend, zoo fel-bestraffend spreekt, is het m.i. niet twijfelachtig,
dat deze onder de het huwelijk de facto ontbindende ontucht dienen
te worden begrepen.
Men hoore bovendien eens naar den Heidelbergschen Catechismus,
die, in Zondag 41, ons omtrent den inhoud van Gods gebod: gij zult
niet echtbreken, nader onderwijst. Het zevende gebod leert, volgens
den Catechismus, "dat alle onkuischheid van God vervloekt is, en dat
wij daarom, haar van harte vijand zijnde, kuisch en ingetogen leven
moeten, hetzij in den heiligen huwelijken staat of daar buiten." En
op de vraag: "Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken
en diergelijke schandelijkheden?" wordt geantwoord: "Dewijl ons
lichaam en ziele tempelen des Heiligen Geestes zijn, zoo wil Hij, dat
wij ze beide zuiver en heilig bewaren; daarom verbiedt Hij alle
onkuische daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten, en wat den
mensch daartoe trekken kan." Dat is de inhoud van het zevende gebod. En de onnatuurlijke ontucht zou nu geen echtbreuk beteekenen?
De vraag stellen is haar beantwoorden. Natuurlijk is er veel in deze
teekenende opsomming van den Catechismus, dat ook door de Schrift
niet als geoorloofden echtscheidingsgrond wordt erkend; zelfs de man
en de vrouw, die God met "een gelukkig huwelijk" zegende, staan immers beide schuldig aan overtreding van het gebod, aldus gezien;
maar wat er wel uit spreekt, dat is, dat wanneer overspel in den ge-
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bruikelijken zin grond voor echtscheiding is, ook onnatuurlijke ontucht
zelfs a fortiori zulk een grond kan opleveren.
Dr. KUYPER laat in zijn toelichting op den Heidelbergschen Catechismus: E voto dordraceno, (deel IV blz. 158), dan ook ten duidelijkste uitkomen, dat hij de juistheid van deze zienswijze boven
eIken twijfel verheven acht. Gelijk standpunt treft men aan in het
rapport (blz. 22) van de synodale commissie, wier conclusiën hierboven werden vermeld.
Indien de echtscheidingsprocedure wettelijk werd verbeterd en dus
verzwaard, zou het m.i. ter vergrooting van de kans, dat die procedure
dan ook inderdaad in de practijk het rechtsgevoel meer dan tot dusver zou bevredigen en in het belang van ons volk van wezenlijke
beteekenis zou worden, o.m. gewenscht zijn, dat aan het begrip overspel in art. 264 B. W. deels een ruimere, deels een andere inhoud
werd gegeven, dan tot nu toe het geval was.
In dit verband moge tenslotte nog één opmerking over het overspel, van een anderen kant beschouwd, worden gemaakt. Ontucht,
waarvan overspel een species vormt, is een gedraging die door de
rechtsorde niet wordt gewild, die naast een onrechtmatigheid tegenover
den direct betrokkene of beleedigde, een bedreiging beteekent van het
rechtsgoed der gemeenschap, en waaraan derhalve straf behoort te
"vorden verbonden. Ons strafrecht ,erkent deze strafwaardigheid 66k
voor zooveel overspel betreft. Artikel 241 Sr. bedreigt n.l. met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden den gehuwde, die overspel pleegt en den ongehuwde, die het feit medepleegt, wetende dat
de medeschuldige gehuwd is. Nu wordt overspel de laatste jaren, gelijk wij zagen, in Nederland duizenden keeren per jaar ter verkrijging
van een echtscheidingsvonnis den eenen echtgenoot door den anderen
ten laste gelegd, maar wie onder de groep zedelijkheidsdelicten in de
Jaarcijfers naar gegevens omtrent dit delict mocht zoeken, die zou
vergeefsche moeite doen, want het ontbreekt daar: veroordeeling deswege komt n.l. nimmer voor. Dit vindt zijn grond in het feit, dat,
terwijl in het strafrecht ambtshalve vervolging regel is, er enkele uitzonderingen zijn op dezen regel en het geval van overspel er daarvan
een is. Overspel is een klachtdelict, d.w.z. dat de vervolging afhankelijk is van den wil van dengene, jegens wien het misdrijf werd gepleegd. De klacht moet binnen den tijd van drie maanden worden
gevolgd door een eisch tot echtscheiding of scheiding van tafel en
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bed, terwijl aan de klacht geen gevolg wordt gegeven zoolang niet
het huwelijk door echtscheiding is ontbonden of het vonnis, waarbij
scheiding van tafel en bed is uitgesproken, onherroepelijk is geworden.
Het zou te ver voeren, indien nu werd nagegaan, of en zoo ja in
welke gevallen verdwijning van het klachte-vereischte bij het delict overspel gewenscht zou zijn. Met het oog op het in onzen tijd kennelijk
verminderde besef van de strafwaardigheid van overspel kwam er ons
echter voor reden te zijn, hier ook op deze bespotting des rechts de
aandacht te vestigen.
Ter illustratie van de degelijkheid, waarmede - om maar een voorbeeld te noemen - in 1579 in de stad Leiden deze zaak werd opgevat, wijs ik op een in genoemd jaar als Keur XXXIX aan Boek V
van het Keurboek Leiden 1545 toegevoegde keur Van Overspel 56).
Het zou interessant zijn te weten, hoeveel veroordeelingen op grond van
deze keur zijn uitgesproken en welke soort van personen deze betroffen.
Thans de tweede echtscheidingsgrond van ons B. W.: kwaadwillige
verlating.
In kerkelijken kring heeft over "desertio malitiosa" eeuwen lang
verschil van meening bestaan en zelfs in de Gereformeerde Kerken
van onze dagen heerscht over de vraag of "kwaadwillige verlating
den Christen vrijheid voor God geeft, echtscheiding aan te vragen",
geen eenstemmigheid. Herinnerd zij hier slechts aan het feit, dat,
toen in 1933 ter generale synode dier kerken een vijftal door de synode
van 1930 benoemde deputaten 57) aan haar opdracht had te voldoen
om van advies te dienen over de evengestelde vraag - welke vraag
n.l. in het eerdergenoemde rapport van 1923 bevestigend was beantwoord, doch zonder instemming van een der commissieleden, den
Kampener hoogleeraar RIDDERBOS, die zijn tegenovergesteld standpunt in een afzonderlijke, bij het rapport gevoegde memorie had uiteengezet - deze deputaten ten besluite van hun kort rapport mededeelden, zich "tot hun leedwezen niet in staat (te zien) thans een
gemeenschappelijk positief advies in dezen te geven en dus genoodzaakt (te zij n de synode) voor te stellen (zich) van een uitspraak
in deze materie te onthouden. Volgens de meerderheid, omdat we hier
voor een dubium staan en confessioneele vastlegging van ethische uitspraken niet is aan te bevelen, volgens de minderheid, wijl eenparigheid van gevoelen reeds bij (deze) deputaten ontbrak."
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Onder deze omstandigheden zou het uiteraard een al te veel omvattende taak zijn hier een poging te wagen tot een eenigszins volledige weergave van de (theologische) motiveeringen der verschillende
zienswijzen. Naar de reeds eerder genoemde geschriften, die weer
allerlei litteratuur vermelden, moge worden verwezen.
Wij kiezen gaarne voor de opvatting, dat èn desertio religionis causa
èn desertio malitiosa, in den zin, waarin deze in ons B. W. is omschreven, ook voor den Christen geoorloofde gronden voor echtscheiding zijn. Dit, in het kort, om de volgende reden. Wij gelooven, dat
naar den Bijbel het huwelijk in zijn wezen onontbindbaar is, dat echtscheiding met het wezen des huwelijks in strijd is, en dat ieder, die
het huwelijk tegen het gebod van den Schepper in, verbreekt, zich
misdraagt en bezondigt. Doch tevens, dat, wanneer zulk kwaad door
een der echtgenooten wordt bedreven, de ander vrij is om alleen te
blijven of een nieuw huwelijk aan te gaan. En voorts, dat de Schrift
ons niet in bijzonderheden leert, in welke gevallen het huwelijk als
verbroken kan (mag; niet: moet) worden beschouwd. Tot de discipelen (Matth. 5 : 32) en de Farizeërs (Matth. 19 : 9) werd gezegd, dat dit het geval was bij ontucht. In de heidengemeente Corinthe
zeide Paulus tot menschen, die zaten met de vraag, hoe het moest
gaan, wanneer de een Christen was geworden en de ander niet, dat
nooit het initiatief tot scheiding van den geloovige mocht uitgaan,
maar dat, indien de ongeloovige het tot scheiding wilde laten komen,
deze scheiding dan geoorloofd was, en de geloovige in zulk een geval
niet gebonden bleef, doch vrij werd om een nieuw huwelijk aan te
gaan (1 Cor. 7 : 12 v.v.).
Zou de eenige grond voor echtscheiding overspel zijn, dan was
Paulus' advies aan de Corinthiërs onjuist, hetgeen niet is aan te
nemen. Hier komt echter bij, dat de apostel onmiddellijk tevoren
nog de onontbindbare levensgemeenschap als het wezen des huwelijks
had onderstreept en den door Jezus zelf genoemden echtscheidingsgrond daarbij in het geheel niet had vermeld.
De antwoorden op de aan den Heiland en den apostel Paulus gestelde vragen werden kennelijk gegeven naar de omstandigheden en de gesteldheid van de vragers, geheel overeenkomstig de ook in tal van andere
situaties ten aanzien van allerlei zaken gevolgde gedragslijn. Een limitatieve opsomming van de gevallen, waarin grond voor echtscheiding
aanwezig was, gaf Paulus zeer klaarblijkelijk niet, doch noemde met het
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oog op bepaalde moeilijke quaesties, die zich in die jaren te Corinthe
voordeden, één typeerende toepassing van het hierboven genoemde
algemeene beginsel.
Het speciale geval, dat de apostel besprak, kon zich in den lateren
tijd practisch alleen voordoen in een zendingsgemeente. Intusschen
zij hierbij aangeteekend, dat, naar o. m. blijkt uit het historisch overzicht in het rapport van 1923 der meer genoemde synodale commissie, de Gereformeerde Kerken vroeger hebben geoordeeld, "dat
per analogie dit woord van Paulus ook mocht worden toegepast op
gevallen, waarin, niet van een heidenschen echtgenoot, maar van zulk
een sprake was, die tot een ander geloof behoorde, zooals b.v. wanneer een Roomsche vrouw weigerde haar Protestantsch geworden man
te volgen, wanneer deze om de religie uit het land vluchten moest,
en zij daardoor feitelijk den huwelijksband verbrak" (blz. 22).
Onze wet kent dien echtscheidingsgrond niet. Dit is wel het geval
in Italië, waar volgens de Lateraansche Verdragen - het Tractaat
en het Concordaat tusschen het Vaticaan en het koninkrijk Italië
op 11 Februari 1929 gesloten en onderteekend - de Italiaansche Staat
"de instelling van het huwelijk, het fundament van het huisgezin,
in die waardigheid (wil) herstellen, welke met de tradities van zijn
volk overeenkomt en aan het Sacrament des huwelijks, dat door het
Canonieke Recht geregeld wordt, burgerlijke rechtskracht toe (kent)."
Volgens canon 1120, 1, van den Codex juris Canonici wordt n.l. een
wettig huwelijk (matrimonium legitimum) tusschen niet-gedoopten,
ook al is het "voltooid", ten gunste van het christelijk geloof krachtens het zgn. "privilegium Paulinum" ontbonden 58).
Dit "privilege" kan, naar de leer der Roomsch-Katholieke Kerk,
worden ingeroepen door een echtgenoot, die zich tijdens zijn huwelijk
tot het Christendom bekeert. Met "bekeering" is ook hier alleen die
uit het "heidendom" bedoeld. Voorwaarde is, dat samenblijven met
de niet-gedoopte partij niet meer mogelijk is. Dit is het geval, "wanneer die partij daartoe óf in het geheel niet bereid is, Of niet zonder
afbreuk te doen aan het christelijk geloof, b.v. door de geloovige
partij rechtstreeks of zijdelings tot zonde tegen God of Christus te
verleiden; door zich schuldig te maken aan polygamie (overspel is
slechts reden tot scheiding van tafel en bed, niet tot echtscheiding v. A.); zich tegen Christelij ke opvoeding der kinderen hardnekkig te
verzetten; door grove mishandeling om wille van het geloof de huise-
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Iijke eendracht te verstoren, enz." (dit alles is dus te beschouwen
als het scheiden, in den zin van verlaten, door Paulus als reden voor
echtscheiding aangegeven - v. A.). Tweede voorwaarde is, dat "de
geloovige partij, om zich van de gevoelens der niet-geloovige zekerheid te verschaffen, deze (moet) afvragen of ook zij zich wil !bekeeren en het doopsel ontvangen en, zoo neen, of ze dan althans
"vreedzaam en zonder beleediging van den Schepper" met haar wil
samenwonen."
Wie let op de bovenbedoelde pericope uit den Corintherbrief, ziet,
hoe dit standpunt aansluit bij de strekking van het Paulinische woord.
Wat nu de in ons B. W. als tweeden echtscheidingsgrond genoemde "kwaadwillige verlating" - weigering van samenwoning - betreft, deze is aanwezig, wanneer een der echtgenooten zonder wettige
oorzaak de gemeene woonplaats heeft verlaten en gedurende vijf jaren
volhardt in zijn weigering om terug te keeren. Evenals elke termijn
is ook deze van vijf jaren tot op zekere hoogte willekeurig, doch ons
komt hij niet te lang voor. Is dit geval aanwezig, dan mag o.i. het
huwelijk als verbroken worden beschouwd, omdat aldus de omnis
vitae consuetudo feitelijk en blijvend is opgeheven. Dit klemt temeer,
waar in zulk een geval gegronde vermoedens van tevens bedreven
overspel (of ontucht) niet zelden aanwezig zijn.
De derde echtscheidingsgrond van het B. W. is: veroordeeling tot
een vrijheidsstraf van vier jaren of langer. Ook deze grond moet o.i.
door hem, die, gelijk wij, kwaadwillige verlating als geoorloofde reden
voor echtscheiding erkent, als zoodanig worden aanvaard. De termijn
van vier jaren kan men te kort vinden, maar dit is geen principiëel punt
en practisch van zóó weinig beteekenis - gezien het aantal gehuwden, die een vrijheidsstraf van vier jaar of langer, doch korter dan vijf
jaren ondergaan - , dat het kan worden verwaarloosd. Wie een zoo
zwaar misdrijf pleegt, dat hij gestraft wordt met een vrijheidsstraf
van zoo langen duur, heeft tegenover den anderen echtgenoot zoo
grove schuld, dat hij geacht kan worden alle huwelijksgemeenschap opzettelijk te hebben verbroken. Wij sluiten ons te dezen aan bij hetgeen prof. ANEMA schreef in zijn "Gronden voor echtscheiding naar
gereformeerde beginselen":
"Men kan zeggen, dat het misdrijf niet is gepleegd jegens de andere
partij, maar bij zoo zwaar vergrijp is mijns inziens grove schuld
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met opzet gelijk te stellen. En wel kan die gemeenschap na zijn loslating worden voortgezet, maar precies hetzelfde geldt voor de
malitiosa desertio bij terugkeer na een bepaalden termijn. Er moet
eene grens zijn. Die termijn stelt art. 266 B.W. op vijf jaar voor de
malitiosa desertio. Ik acht het dus wenschelijk het cijfer vier te
verhoogen tot op vijf jaar, om de analogie volkomen te doen zijn.
Maar dan mag ook niet geaarzeld, zóó zwaar vergrijp volkomen
gelijk te stellen met malitiosa desertio."
De vierde en laatste grond, door het B. W. genoemd, is: zware
verwondingen of zoodanige mishandelingen, door den eenen echtgenoot jegens den anderen gepleegd, waardoor diens leven in gevaar
wordt gebracht. Hiertegen kunnen o.i. eveneens geen ernstige gravamina
worden ingebracht. Wie zijn echtgenoot van het leven tracht te berooven of zoo mishandelt, dat zijn leven in gevaar komt, staat men
den "kwaadwilligen verlater" tenminste op één lijn. Artikel 264, sub
4 B. W. is alleen ongelukkig geformuleerd, en dit dan niet in dezen
zin, dat het daardoor te veel mogelijk zou maken, doch te weinig.
Men vergelijke het medegedeelde in noot 42 over twee vonnissen van
de Amsterdamsche Rechtbank, uit een waarvan blijkt, dat b.v. een
poging tot moord door vergiftiging met "lichtgas niet onder de wettelijke bepaling viel, terwijl het wenschelijke van de mogelijkheid van
echtscheiding in zulk een geval van verregaande ontaardheid toch
moeilijk is te ontkennen.

Eindelijk iets over een tweetal herhaaldelijk geuite wenschen tot uitbreiding van het aantal echtscheidingsgronden in de wet. De eerste
betreft de mogelijkheid van echtscheiding bij onderling goedvinden,
de tweede die in geval van vermoedelijk ongeneeslijke krankzinnigheid.
~ie steunend op den Bijbel meent, dat echtscheiding (d.i. hier
dan het slaken van den nog slechts formeelen band door een der
echtgenooten) alleen geoorloofd is, wanneer een der partijen opzettelijk de huwelijksgemeenschap feitelijk en blijvend verbroken heeft,
die zal het op zichzelf wel denkbaar achten, dat ook nog andere
gronden, dan de vier van het B. W. zouden kunnen worden toegestaan, maar die kan de beide evengenoemde gronden principiëel nimmer aanvaarden, omdat het z.i. den mensch niet vrijstaat naar eigen
inzicht en in onderling overleg een eenmaal aangegane huwelijksver-
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houding te beëindigen en gehuwden de bezwaren van uiteenloopende en
botsende karakters, de misschien vaak voorkomende "rixae ac dissidia", en dergelijke betreurenswaardige omstandigheden, of ook het
zware kruis vaneen langdurige geestelijke of lichamelijke ziekte, naar
hoogeren maatstaf gemeten, niet op deze wijze uit den weg mogen
gaan. Intusschen kan men, dit vooropstellende, niettemin twijfelen
over de vraag, of wie rekening houdt met den feitelijken toestand
in ons land beide echtscheidingsgronden, wat het al of niet toelaten
door de wereldlijke Overheid betreft, over een kam mag scheren. Ik
meen, dat er uit practisch-maatschappelijk en -staatkundig oogpunt
reden is voor een uiteenloopende waardeering van deze twee
gronden.
De eerste komt mij, principiëel èn practisch ten eenenmale ongewenscht voor. Er worden betoogen over geleverd in dezen trant, dat
"men" tegenwoordig nu eenmaal niet meer zoozeer de "sexueele ontrouw", de daad van overspel als zoodanig, reden tot echtscheiding
acht, maar veel meer het feit, "dat men niet meer met elkaar harmonieert en niet meer van elkaar houdt"; dit laatste wordt "als het
wezenlijke beschouwd bij de vraag, of men bij elkaar blijven dan wel
den echtelijken band verbreken en uiteengaan zal", aldus de vurige
voorstander van ruime uitbreiding der wettelijke echtscheidingsgronden, Dr. J. VALKHOFF 59). Deze socialistische schrijver over "sexueele
hervorming" zegt t. a. p. blz. 53 v.v., waar hij de echtscheiding op
eenzijdig verzoek zonder opgaaf van redenen, bespreekt, zooals die in
Rusland na de revolutie van 1917 werd ingevoerd, o.m.:
"Toch is er in principe iets voor een dergelijke echtscheiding op
verzoek van één zijde zonder dat men bepaalde in de wet omschreven
gronden behoeft aan te voeren en te bewijzen, te voelen. Bernard
Shaw bepleitte deze indertijd reeds. Hij eindigde zijn voorrede bij:
"Getting Married" met voor te stellen: "toestaan van echtscheiding,
wanneer deze verlangd wordt, zonder te vragen waarom." Dit ügt
ook in de lijn van de onfwikkeling *). In ons land zal men nu echter
moeten beginnen *) met over te gaan aan de ene kant tot een uitbreiding van de tans zo spaarzaam door de wet erkende gronden
voor echtscheiding op eenzijdig verzoek en aan de andere kant tot
een erkenning van de tans uitdrukkelik in het wetboek verboden echtscheiding met wederzijdse toestemming. Dan kan men et vervolgens *) op aan sturen, dat de Overheid zich op den duur, in ver*) Curs. van mij. -
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band met de gehele maatschappelike ontwikkeling, langzamerhand
terugtrekt zowel bij de huwelikssluiting, alsook bij de huweliksontbinding."
In dezen stijl ware verder te citeeren. Het is lang niet de eenige
plaats in de schrifturen van den genoemden schrijver, waar van zijn
gevaarlijke "vooruitstrevendheid" blijkt. Het is duidelijk welken kant
men op wil, en wat het gevaar is van den eersten stap op dezen weg.
Bij de algemeene beraadslagingen over de Rijksbegrooting voor 1929
herinnerde Dr. DE 'VISSER in de Tweede Kamer aan de eens door
Prof. VAN DER VLUGT in een bekend artikel in Onze Eeuw van 1901
geformuleerde vraag: "is het recht meester over 's menschen wil? Of:
's menschen wil meester over het recht?" De grijze staatsman wenschte
toen te belijden, "dat bepaald in het Christendom rechtsbeginselen
liggen opgesloten, die staan boven den menschelijken wil en die moeten
gehandhaafd blijven, welke ook de maatschappelijke of staatkundige
ontwikkeling zij en welke vlucht de cultuur ook ooit moge nemen."
Ter adstructie van deze stelling werd herinnerd aan een door Dr.
WIBAUT in 1925 in de Eerste Kamer gemaakte opmerking: "Ik behoor tot de menschen, die onder bepaalde omstandigheden, bepaalde
vormen van buitenhuwelijksch samenleven zeer zedelijk en maatschappelijk volkomen toelaatbaar achten." Hierover zeide Dr. DE VISSER:
"Wat de heer Wibaut hier met zijn bekende openhartigheid uitsprak, is de denkwijze van velen, meer dan wij vaak vermoeden. Nu
is het niet ondenkbaar, dat een dergelijke opvatting steeds meer veld
wint en er op uitgaat om onze wetten in dien geest te wijzigen. Maar
dan kan principiëel verzet alleen geboden worden door hen, die het
huwelijksrecht gegrond in het Christendom, als meester erkennen
over 's menschen wil." (Hand. He Kamer, 1928--'29, blz. 266).
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Van harte sluiten wij ons hierbij aan.
Verdubbelde waakzaamheid is geboden. Echtscheiding is in strijd
met het wezen des huwelijks. Leest men echter geschriften van voorstanders van uitbreiding der echtscheidingsgronden, dan krijgt men
vaak den indruk, dat de schrijvers meenen, dat echtscheiding juist uit
het wezen van het huwelijk voortvloeit. Deze afschuwelijke verwarring is weinig verwonderlijk, wanneer men bedenkt, welke heillooze opvattingen er omtrent liefde en huwelijk bestaan. Dit blijkt reeds uit
een citaat, als hierboven gegeven: als men niet "harmonieert", dan
is het beter maar uiteen te gaan. Nog een tweede volgt hier:
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"De tendentie is, dat voor een steeds groter aantal mensen bijkomende motieven, als de ekonomiese bijvoorbeeld, voor het sluiten
en het voortbestaan van een huwelik op de achtergrond geraken en
verdwijnen en dat een zo harmonies mogelik geestelik samen leven
en samen groeien als volkomen, niet alleen theoreties, maar ook
prakties gelijkgerechtigde persoonlikheden, die elkaar liefhebben, tot
ideaal voor het huwelik gesteld wordt. Dit ideaal is niet gemakkelik
te verwezenliken en zal voor beide partijen veel worsteling, strijd en
overwinning van konflikten eisen, in de tegenwoordige tijd vooral
ook van de man, die eeuwen lang een geprivilegieerde positie innam
_ Balzac had gelijk, toen hij het huwelik een "scienee" noemde -,
maar talrijker worden degenen, die er ernstig naar streven dit ideaal
zoo goed mogelijk te verwezenliken. Van een wat de Duitsers noemen
"Dauermonogamie", een krachtens de bepalingen van de wet onverbrekelik huwelik, met door de wet opgedrongen duurzaamheid, zullen wij echter komen tot een "trennbare Monogamie", waarbij het
huwelik wettelik ontbindbaar is, wanneer partijen het niet langer
wensen, omdat het feitelik ongelukkig, in de realiteit eigenlik reeds
ontbonden is, ook terwijl er in vele gevallen van schuld bij een der
partijen niet gesproken kan worden. De monogamie als blijvende
verhouding van man en vrouw voor het leven zal dan zuiverder en
echter zijn dan nu eigenlik veelal het geval is" 60).
Welk een geestelijke armoede, welk een voos ideálisme spreekt hieruit naar ons besef. Denkt men nu werkelijk, dat een streven naar
"het ideaal om zoo harmonisch mogelijk samen te leven als pe'rsoonlijkheden, die elkaar liefhebben," op de aangegeven wijze in het algemeen genomen eenigen schijn van verwezenlijkingsmogelijkheid biedt?
•
Dat zonder vooropgezette duurzaamheid, zonder vastbesloten zijn tot
levenslange gemeenschap, zonder trouwbelofte, zonder bewustheid van
de disharmonie als het eigene van al het tijdelijke, zonder diep besef
van eigen plichten en tekortkomingen, van loutering van liefde door
"worsteling, strij d en overwinning van conflicten", zelfs maar sprake
kan zijn? Inderdaad, men gelooft het nauwelijks zelf: "wanneer partijen het niet langer wenschen" hoe groot is die kans en hoe
ridiculiseert dit woord de "worsteling" en "strijd"! - , omdat het
huwelijk ongelukkig is, al hebben zij geen van beiden schuld, welnu,
óan gaan zij uiteen en beproeven hun "geluk" met een ander. Enzoovoort!
De strekking is: hef het huwelijk principiëel op en legitimeer het
overspel! Overspel in zijn ouden, feitelijken, primitieven, platten zin,
al het schoons van "geestelijke harmonie" ten spijt!
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In zijn "Wahlverwandschaften" laat GOETHE ergens zeggen: "Wat
praat men van ongelukkig zijn! Ongeduld is het, dat den mensch van
tijd tot tijd plaagt, en dan is hij geneigd zichzelf ongelukkig te voelen.
Indien men het moeilijk oogenblik voorbij laat gaan, zal men zichzelf
gelukkig prijzen, dat het zóó lang bestaande nog bestaat. Tot het scheiden is geen genoegzame grond. De mens eh is zóó hoog gesteld, zoowel in leed als in vreugde, dat men eigenlijk niet kan berekenen, hoeveel een paar gehuwden elkander schuldig zijn. Het is een oneindige
schuld, die slechts door de eeuwigheid kan worden ingelost. Het moge
soms zwaar zijn - dat geloof ik - maar dat kan geen kwaad. Zijn
wij ook niet gehuwd met het geweten, en zouden wij daarvan dikwijls
ook niet liever verlost zijn, omdat het ons lastiger is dan ooit een
mensch voor een mens eh lastig kan zijn?"
Menschen die niet "harmoniëeren" (wier zielen niet "ineenvloeien" !)
missen in deze wereld van disharmonie het recht om op dien grond
aan hun huwelijk een einde te maken. Vrij als zij waren een huwelijk
aan te gaan, hebben zij nu, gehuwd zijnde, niet af te wachten of zij
elkander ook "verder" kunnen liefhebben, maar is liefde roeping,
plicht. "De liefde· een plicht? Velen zijn geneigd hun schouders op
te halen of te zeggen: "dan is de liefde geen liefde meer; dat wordt
huichelarij." Toch zegt de Schrift het, en zij heeft het menschelijk
!zart beter verstaan dan haar bedillers" *) 61). Er is geen boek, dat ons
met minder omhaal doet inzien, dat en waarom de liefde is een plicht,
een roeping, een voortdurende overwinning op ons zelf. En de practijk des levens levert ook overtuigend het bewijs, dat wie dezen
plicht ontvliedt, een zegen ontwijkt. Trouwens, er zal zeker wel waars
zijn in de opmerking, dat ook deze plicht "ne fronce les soureils que
tant que vous Ie fuyez. Suivez-Ie, iI vous sourit" .
"Ongelukkige huwelijken", het is steeds het parool voor verruiming
van echtscheidingsgronden.
"Maar voorbijgezien wordt daarbij, dat de onbeperkte scheidingsmogelijkheid ongelukkige huwelijken schept *). Vooreerst doordat
minder bezinning heerscht bij het aangaan van een huwelijk. En in
de tweede plaats, doordat gedurende het huwelijk iedere luim van
verkoeling wordt aangezien als een belangwekkend symptoom, dat
men misschien niet bij elkander behoort, en het sein wordt om te
gaan overwegen, of men niet liever scheiden zal. De plicht tot lief*) Curs. van mij. -
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hebben, die in elk huwelijk bestaat, wordt op die wijze verdonkerd.
Het "heilige moeten", dat een machtig schild vormt tegen verwijdering en zelfzucht en in zoo menig huwelijk de schaduwen heeft verdreven en een nieuw en hooger geluk heeft gebracht, verliest zijn
werking. Waar die moreele steun wegvalt, komen er gemakkelijk
"ongelukkige huwelijken" ! En wel is waar, ligt dan de remedie klaar
in de onbeperkte scheidingsmogelijkheid. Maar op die wijze wordt
de echtscheiding een zich zelf voorttelend kwaad en wordt het hoofdbeginsel van onze huwelijkswetgeving, tevens één der kostbaarste
vruchten van de Christelijke beschaving - n.l. de levenslange monogamie -, in steeds ernstiger mate ondermijnd" 62).
Nu zegt men: de rechterlijke practijk heeft immers feitelijk onderlinge toestemming reeds als echtscheidingsgrond ingevoerd. Gaat het
nu aan met de wetgeving niet te volgen, maar de wijzers van de klok
"terug" te zetten? Inderdaad, het gaat niet alleen aan, maar 't is
roeping van een Overheid, die zich Gods wet ten opperste richtsnoer heeft, hier alles in het werk te stellen, om, zooals Minister
GOSELING het in de Eerste Kamer noemde: het voortwoekerend kwaad
zooveel mogelijk "af te dammen" 63). Dat een verschil in rechtstoestand, als daardoor zou ontstaan, weinig bevorderlijk zou zijn aan den
eerbied voor de wet, is niet meer dan een phrase, omdat van elke
wijziging in de gewenschte richting slechts zou kunnen worden gezegd, dat zij zal kunnen bijdragen tot vermindering van de verachting,
die in onzen tijd de echtscheidingswetgeving ten deel valt; van "eerbied" is thans geen sprake, een wijziging in krachtigen zin zou wellicht eenigen eerbied kunnen afdwingen. Men zegt, 0 neen, dan wordt
naar andere middelen gezocht, die nog erger zijn. Dit zou dan eerst
nog moeten blijken. Het land, waarop men zich in dit verband bij
voorkeur beroept, Engeland ("hotel-divorces") levert statistisch juist
het bewijs van de falikante onjuistheid dier bewering. In vergelijking
met ons land en met andere landen is het cijfer der echtscheidingen
in Engeland zéér opvallend laag.
Ook wordt gezegd, dat het volk zich nu eenmaal aan dezen rechtstoestand heeft gewend, en deze daaraan nu niet meer mag worden ontnomen. Laat het NederIandsche volk zich eens uitspreken! Zeker,
in de groote steden wordt met veel fanfare actie gevoerd en brochures
en rapporten verschijnen, maar daarin spreekt niet de stem van het
NederIandsche volk, doch van een, ondanks alles, toch zeer beperkte
groep. Reeds in 1882 verklaarde zich de Nederlandsche Juristen-
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vereeniging vóór vermeerdering van de wettelijke gronden voor echtscheiding en echtscheiding ingevolge minnelijke overeenkomst. Maar
het is licht te begrijpen, dat men, om daaruit eenige gevolgtrekking
omtrent de gezindheid van het Nederlandsche volk te kunnen maken,
toch wel zou moeten kennen de samenstelling van die vergadering.
Het vermoeden is gegrond, dat zulk een onderzoek niet loonend zou
zijn voor de voorstanders der uitbreiding. In de volksvertegenwoordiging is het met deze zaak dan ook nooit zoo vlot gegaan, als op
juristenvergaderingen als de genoemde. Dat spreekt vanzelf, maar
daaruit vallen tevens conclusies te trekken over de gezindheid des
volks. Vergemakkelijking van echtscheiding wordt geenszins alleen
van Roomsch-Katholieke en Orthodox-Protestantsche zijde niet gewenscht. Zoo werd van Vrijzinnig-Protestantsche zijde, b.v. in De
Avondpost van 18 Nov. 1937, o.m. geschreven:
"Het groeiend .euvel der echtscheidingen, vaak zonder dat er een
wettige reden voor is, is een ontzaglijk kwaad. Er moet paal en perk
aan worden gesteld. Het huwelijk is maar niet iets, waar men "af"
kan als men er trek in heeft; het is inderdaad een verbintenis voor
hef leven. Loopt het mis, valt het tegen, dan zal men dit kruis hebben
te dragen, zoo eerlijk en dapper mogelijk hebben te dragen, evenals
andere kruisen, die een mensch wel te dragen krijgt. Uitbreiding der
gronden zou het huwelijk èn onberadener doen sluiten èn spoediger
doen ontbinden. Zelfs in een uitbreiding wegens ongeneeslijke krankzinnigheid ligt toch iets, dat ons tegen de borst stuit."
Nog wordt wel opgemerkt, dat op dit gebied niet weer tot geldend
recht mag worden gemaakt, hetgeen door de rechtsovertuiging van
een deel van het Nederlandsche volk niet wordt aanvaard. Men zegt
dan: niemand wordt toch gedwongen van de mogelijkheid van echtscheiding bij onderling goedvinden gebruik te maken; laat echter hun,
die daartegen geen bezwaar hebben, daartoe de vrijheid. Hierbij wordt
over het hoofd gezien, dat men met dezelfde logica zou kunnen betoogen: "Wie veelwijverij verkiest, moet daarin niet worden gehinderd; niemand, wiens religieuze beginselen zich daartegen verzetten,
behoeft immers dit voorbeeld te volgen."
In de Tweede Kamer antwoordde o.m. hiermede op 23 November
1937 Jhr. DE GEER op een betoog van Mr. DONKER, daaraan toevoegende: "De geachte afgevaardigde zal die consequentie afwijzen.
Maar dan moet hij deze redeneering ook niet toepassen op een ander
van de beide essentialia onzer huwelijksinstell~ng." Naast het be-
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ginsr.l der monogamie, vormt immers dat van de onverbreekbaarheid
als norm, behoudens streng omschreven uitzonderingen, het tweede
wezenlijke kenmerk van de constructie des huwelijks naar onze wet.
Deze "beantwoordt aan wat sinds onheugelijke tijden verankerd ligt
in het zedelijk bewustzijn der natie. De aantasting dier huwelijksinstelling is feitelijk een inzinking van onze cultuur."
Tenslotte vergete men niet, dat een strenge wet den menschen
een zeer gewenschte, een noodzakelijke bescherming tegen zich zelf
biedt. Men denke er aan, zelfs: "Ah que j' ai de dépit que la loi
n' autorise à changer de mari co mme on fait de chemise", door
MOLIÈRE eens neergeschreven, is een mènschelijke murmureering. Een
strenge wet kan bescherming verleenen in dezen zin, dat zij voorzichtigheid bevordert èn bij het doen van den gewichtigen stap èn gedurende het huwelijk. Een slappe wet daarentegen bevordert funeste
ideeën over het huwelijk, lichtzinnigheid, tekort aan zedelijke kracht
en verantwoordelijkheidsbesef, decadentie.
Intusschen zij hieraan toegevoegd, dat een krachtig-toegepaste wet
met ruimere echtscheidingsmogelijkheid, die tevens door termij nen,
formaliteiten en andere maatregelen, althans eenigen waarborg schept
tegen al te groote lichtvaardigheid en overijling en vóór de betere
behartiging van de belangen der kinderen, nog te verkiezen is
boven een strengere wet met betere regeling, die echter wordt
toegepast op een wijze als waarop dit sinds jaren ten onzent geschiedt.
De noodzakelijkheid van uitroeiing van de tegenwoordige practijk
is dus wel zéér evident.
Voorts moet er hier op worden gewezen, dat onze wet ook thans
de mogelijkheid van echtscheiding bij onderling goedvinden kent langs
den indirecten, doch, naar het oordeel der voorstanders van ruimere
echtscheidingsmogelijkheid, te langen weg van ontbinding des huwelijks na voortgezette scheiding van tafel en bed.
In vergelijking met het aantal echtscheidingen (cf. hierboven) is
het aantal huwelijksontbindingen na scheiding van tafel en bed zeer
gering.
Het aantal scheidingen van tafel en bed over de jaren 1922 tjm 1931
en het aantal huwelijksontbindingen door rechterlijk vonnis na vijfjarige scheiding van tafel en bed over de jaren 1927 tjm 1936 (telkens vijf jaren later) bedroegen in Nederland:
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Scheidingen van tafel en bed.•

I

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
Totaal 1922 t/m 1931

s
s
e

s
r

241
230
314
370
418
426
452
491
490
504

3936

Huwelijksontbindingen.
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
Totaal 1927 t/m 1936

6
7
7
7
9
8
8
7
9
13
81

Het aantal huwelijksontbindingen door rechterlijk vonnis na 5-jarige
scheiding van tafel en bed bedroeg dus op 100 scheidingen van tafel
en bed 2.06.
Als redenen voor het lage cijfer der huwelijksontbindingen langs
dezen weg zijn te noemen de tegenwoordige practijk inzake echtscheiding, godsdienstige overwegingen en de aard van deze mogelijkheid van huwelijksontbinding zelf.
Wat den termijn van vijf jaren betreft, merkte Minister GOSELING in
de Tweede Kamer opi65), dat het onderdeel van het voorstel van
wijlen Minister REGOUT, dat dezen termijn op drie jaren wilde brengen,
niet lag "in de sfeer van verruiming van de echtscheidingsgronden" .
Juridisch is dit juist, al staat practisch de zaak uiteraard eenigszins
anders en komt ons de tegenwoordige termijn niet te lang voor.
Een ander, en in zeker opzicht belangrijker punt, dat op dit gebied
ter sprake is gebracht, is het vereischte van instemming van de bei'de
partijen met de ontbinding des huwelijks na scheiding van tafel en bed.
Het Comité "Scheiding van tafel en bed" - nomina sunt ipso paene
timenda sana, dus reeds OVIDIUSi in casu wordt deze waarheid nog
geaccentueerd door de o.m. van kortzichtigheid getuigende titelteekening van de pas verschenen eerste brochure van dit comité
zou in stede daarvan de bepaling wenschen, dat scheiding
van tafel en bed gedurende vijf jaren (of zooveel mogelijk
korter) van zelf leidt tot ontbinding, tenzij partijen zich verzoenen of zij beide bestendiging van den toestand wenschen.
Zulk een algemeene bepaling acht ik ten eenenmale verwerpelijk.
A. St. 3-m. XII

18
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Het kan toch voorkomen, dat slechts een der partijen zoodanige
redenen heeft om zich tegen ontbinding des huwelijks te verzetten, dat inderdaad uit dezen hoofde die ontbinding achterwege behoort te blijven. Intusschen is niet te ontkennen, dat anderzijds een der
partijen de huwelijksontbinding ook kan tegenhouden om minderwaardige motieven, en is er grond voor de vraag, of handhaving van het
vereischte van instemming van beide partijen voor elk geval wel gewenscht is.
Over de wenschelijkheid eener mogelijke echtscheiding in geval
van vermoedelijk ongeneeslijke krankzinnigheid als laatste punt nog
enkele opmerkingen. Gelijk gezegd, is principiëel voor zoodanigen
grond geen motiveering te geven.
Practisch meen ik echter, dat hij aanmerkelijk verschilt van een
grond als het onderling goedvinden of een daarop gelijkenden vaag
omschreven grond 64), welke m.i. voet geven aan verkeerde tendenzen en
leiden moeten tot ontwrichting van het gezinsleven, booze geboortebeperking, verwaarloozing van kinderen, en andere dergelijke euvelen,
waardoor de kracht van maatschappij en Staat wordt ondermijnd.
M.i. kan dit niet worden gezegd van den eerstbedoelden grond.
Veeleer zou hier de zaak wel eens juist andersom kunnen staan.
Het aantal krankzinnigen is in onzen tijd belangrijk grooter dan
in vroegere jaren. Terwijl in 1936 in de gestichten vertoefden 25000
patiënten, op een Nederlandsche bevolking van 8.500.000 zielen, dus
per 10.000 Nederlanders er 30 in een krankzinnigengesticht werden
verpleegd, bedroegen deze cijfers in 1909: 11700 gestichtspatiënten
bij een bevolking van 5.800.000, dus per 10.000 Nederlanders 20 ver-'
pleegden.
Het aantal krankzinnigen beneden den huwbaren leeftijd is
zeer gering. Gelet op de gegevens, die te dezer zake door deskundigen worden verstrekt 65), schijnt te mogen worden aangenomen,
dat er honderden, wellicht eenige duizenden Nederlanders in de omstandigheid . verkeeren, dat hun echtgenooten in krankzinnigengestichten verblijven en naar alle waarschijnlijkheid hun leven lang niet
meer zullen herstellen.
Met besliste zekerheid kan een deskundigen-verklaring van ongeneeslijke krankzinnigheid in de practijk slechts zeer zelden worden
gegeven, maar wel komt het herhaaldelijk voor, dat deskundigen na
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verloop van eenige jaren met groote waarschijnlijkheid kunnen uitmaken, dat de lijder niet meer genezen zal.
Een onvermoeid pleiter voor opneming in de wet van dezen echtscheidingsgrond, als Mr. J. DE VRIEZE te Amsterdam, zegt dan ook:
"De moeilijkheid van de regeling is een goed m,edisch criterium
te vinden *). Men zal echter moeten volstaan met de volgende redactie: "Krankzinnigheid van een der echtgenooten welke gedurende het
huwelijk de laatste vijf jaren heeft bestaan, terwijl geen redelijke
kans op genezing bestaat, is een wettige reden tot echtscheiding".
In Engeland is een regeling in dezen zin in werking getreden op
1 Januari 1938. Soortgelijke bepaling kent men in verschillende andere
Europeesche landen. Mr. de Vrieze stelt zich voor, dat in de practijk
advies zal moeten worden gevraagd "door de Rechtbank aan een
college van drie psychiaters b.v. bestaande uit den Inspecteur van
het Krankzinnigenwezen, een Directeur van een groot Gesticht en een
Professor in de Psychiatrie"."
Ik vestig op een en ander de aandacht, niet omdat m.i. de hier
genoemde grond op één lijn zou mogen worden gesteld met de bovenbesproken, naar Christelijk beginsel niet ongeoorloofde, gronden.
Waar van opzettelijke of grofschuldige verbreking der huwelijksgemeenschap in casu geen sprake is, moet zulk een gelijkstelling uitgesloten worden geacht.
In ideeëlen zin kan slechts gehoopt, dat de echtgenoot, die in zulke
omstandigheid komt te verkeeren, den geloofsmoed, de zedelijke kracht,
de piëteit tegenover den ander bezitte, om in staat te zijn dit kruis
gewillig te dragen.
Maar de facto zijn er toestanden in onze samenleving, die verbieden, dat men, na te hebben vastgesteld, dat zulk een grond principiëel
niet te rechtvaardigen is, het vraagstuk als afgedaan ter zijde stelt.
Mozes wist terdege, dat verbreking van het huwelijk Gode gruwelijk was, maar om de bestaande misstanden niet nog erger te zien
worden, gaf hij den Israëlieten om de hardheid van hun gemoed een
voorloopige regeling, die aan den Goddelijken maatstaf niet voldeed,
maar althans het kwaad "afdamde" en ernstiger wantoestand kon
voorkomen.
In tal van gevallen van vermoedelijk ongeneeslijke krankzinnigheid
van een der echtgenooten zijn onwettige verhoudingen ontstaan met
*) Curs. van mij. -

v. A.
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alle gevolgen daarvan. Allerlei factoren werkten daartoe mede: de
noodzakelijkheid van verzorging van het gezin, de vervreemding op
den duur van den krankzinnigen echtgenoot, het zich hechten aan
den derde vaak door het geheele gezin, de beperktheid der financiëele
middelen, behuizing enz. De mede aldus ontstane toestanden zijn dikwijls in hooge mate betreurenswaard. Zij vormen een zee van ellende.
Elk onwettig kind is een tragedie op zichzelf, en niet zelden een bron
van misdaad.
Hier ligt dan ook een maatschappelijk vraagstuk, dat nadere
ernstige bestudeering vereischt. Het aantal beschikbare gegevens
is m. i. vooralsnog niet voldoende, om de belangen van het individu,
het gezin en de gemeenschap in haar geheel, bij een wetswijziging,
als bovenbedoeld, gemoeid, tegen elkander te kunnen afwegen
in het besef redelijkerwijs alle factoren in aanmerking te hebben
genomen. Bij de door Mr. TERPSTRA, tijdens het debat over de
Justitiebegrooting in de Tweede Kamer op 23 Nov. 1937 (Hand. blz.
336) gemaakte opmerking, dat hic et nunc uitbreiding van de wettelijke gronden in den evenbedoelden zin niet wel gegrond zou zijn,
sluit ik mij dus aan. Mag men sommige deskundigen op dit gebied
gelooven, dan is er periculum in mora. De bezwaren, die tegen een
eventueele regeling zouden over staan, mogen echter niet worden onderschat. In W. 4763 (van 1 Juni 1882) wordt een en ander medegedeeld uit een wetenschappelijk advies, in dien tijd op verzoek van
de Fransche Kamer door de drie deskundigen BLANCHE, CHARCAT
en MAGNAN uitgebracht omtrent de hierbedoelde vraag.
"Het advies gaat uit van dezen grondslag, dat de waanzin, in
welken vorm hij optrede, niet als grond van echtscheiding kan
worden aangemerkt. De deskundigen verklaarden dat de geneeskundige wetenschap, wat ook door marktschreeuwers mocht worden
verzekerd, tot heden buiten staat is een geestesziekte (met uitzondering alléén der paralytische) als ongeneeslijk te verklaren, dat daarom het aannemen van den ongeneeslijken waanzin als grond van echtscheiding meestendeels geen doel zou treffen, wanneer de geneesheeren hunne verklaring zoodanig inrigten, dat zij het voor hun
geweten en de wetenschap kunnen verantwoorden. Zelfs de epilepsie,
de manie en de melancholie zijn niet absoluut ongeneeslijk hoe gering
ook de kansen zijn van een volkomen herstel, en wilde men bij zulke
zieken de toelaatbaarheid der echtscheiding uitspreken, dan zou de
herstelde het terugkeeren van zijn verstand als het grootste ongeluk
moeten beschouwen.
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Ook wat beslist ongeneeslijke paralytische geesteszieken aangaat, meenden de deskundigen zich betrekkelijk de echtscheiding in
negatieven zin te moeten verklaren en wel op grond, dat ook bij
zulke zieken lucide intervallen geene zeldzaamheid zijn en dat voorts,
wanneer deze heldere oogenblikken, welke uren, dagen, maanden en
langer kunnen voortduren, geheel wegblijven "de natuurlijke ontbinding van den echt door den dood" slechts eene vraag van zeer
korten tijd pleegt te zijn.
De deskundigen aarzelden daarom niet hunne wetenschappelijke
door studie en practijk gelouterde overtuiging dus uit te spreken,
dat het voltrekken een er echtscheiding de heldere oogenblikken van
een geesteskranke zou verbitteren, zoodra hij daarvan kennis bekwam
en zoo doende een hoogst nadeeligen invloed op den toestand van
den waanzinnige zou uitoefenen.
Eindelijk behandelden de genoemde deskundigen uitvoerig de
vraag, of aan de vóór den aanvang van den echt voorhandene waanzin de hoedanigheid van een impedimentum dirimens is toe te kennen.
In tegenspraak met het meerendeel der geldende wetten beantwoordden de experts deze vraag ontkennend. "Er zijn tal van geesteskrankheden", beweren zij, "die ook den leeken niet ligt ontgaan,
waardoor elk zich wachten kan met een daardoor aangetasten een
huwelijk te sluiten. Als zoodanig moeten genoemd worden het idiotisme, de onnoozelheid en de hooge graad van stompzinnigheid. Een
tweede reeks van geestesstoornissen is voor den leek niet op den
eersten aanblik te herkennen, maar bij nadere beschouwing moeten
zulke toestanden ook den leeken in het oog vallen, daar de verschijnselen van dien aard zijn, dat zij de aandacht der omgeving
trekken en tot het raadplegen van een arts moeten leiden. Hiertoe
behooren de bekende geestesziekten, aan wier volkomene uitbarsting
gemeenlijk eene zekere onvastheid van gedachten, een geheel ongemotiveerde wispelturigheid en ongeschiktheid tot eiken voortdurenden
en regelmatigen arbeid voorafgaan. Wanneer nu iemand, niettegenstaande hij den ziekelijken geestestoestand van den ander kent toch
met zulk een in het huwelijk treedt, dan moet hij ook alle gevolgen
dragen ... " ".
De Fransche Kamer vereenigde zich met een meerderheid van 327
tegen 119 stemmen met het hierop gebaseerde voorstel en deed de
krankzinnigheid als grond voor echtscheiding geen plaats vinden in
de Fransche wetgeving; hierin kwam tot dusver geen wijziging.
Samenvattend meen ik dus, dat maatregelen noodig zijn ter beteugeling van het kwaad der tegenwoordige processueele practijk;
dat een onderzoek gewenscht is ten aanzien van het vraagstuk der ver-
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moedelijk ongeneeslijke krankzinnigheid in verband met eventueele
echtscheidingsmogelijkheid; dat overigens formeele uitbreiding der wettelijke echtscheidingsgronden volstrekt verwerpelijk is; dat echter,
mede ter bevordering eener betere procespractijk, wenschelijk is
een uitbreiding der wettelijke echtscheidingsgronden in dezen zin, dat
aan het bepaalde in art. 264 sub 10 en 4 0 B. W. een anderen, een
ruimeren inhoud worde gegeven; dat voor verkorting van den termijn
van vijf jaren scheiding van tafel en bed vóór mogelijke ontbinding
des huwelijks goeden grond weinig aanwezig schijnt, doch overweging
verdient de vraag, of de eisch van de instemming van beide partijen
in casu wel in zijn algemeenheid dient te worden gehandhaafd.
Dat deze resumptie niet mag worden losgemaakt van de voorafgaande beschouwingen ligt voor de hand.
9 Mei 1938.
40) Art. 265 B. W. bepaalde - en bepaalt ook thans nog -, dat wanneer
een der echtgenooten bij een in kracht van gewijsde gegaan strafvonnis is veroordeeld wegens een feit, waaruit van een begaan overspel blijkt, of wel veroordeeld is wegens misdrijf tot een vrijheidsstraf van vier jaar of langer, de
verzoekende partij kan volstaan met de aanbieding van een afschrift van het
bewijs, dat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Alleen in deze gevallen
kon dus volgens het wetsontwerp het onderzoek van den rechter achterwege blijven.
41) De Commissie van Rapporteurs bestond uit de heeren JANNINK, DRUCKER,
VAN WIJNBERGEN, VAN SASSE VAN IJssELTen REGOUT. Laatstgenoemde was
echter vóór de vaststelling van het verslag, bij K. B. van 14 Mei 1910, met
ingang van 7 Juni d.a.v., tot Minister van Justitie benoemd en teekende daarom niet mede.
42) Dit waren de vonnissen van de Amsterdamsche Rechtbank van 18 Maart
1904 (W. 8123) en 12 October 1906 (W. 8589). Bij het eerste werd beslist,
dat een poging tot moord of doodslag, door middel van vergiftiging met Iichtg.as, waarbij van eenig gepleegd geweld geen sprake was, noch naar de woorden, noch naar de geschiedenis der totstandkoming van art. 264 B. W., gebracht kon worden onder het in dat artikel sub 4 genoemde begrip van mishandeling. Bij het tweede werd beslist, dat het hebben van vleeschelijke gemeenschap met als gevolg besmetting met syphilis van de vrouw, zonder meer
niet was te beschouwen als het opzettelijk toebrengen v:an lichamelijk letsel
als begrepen onder de mishandelingen, genoemd in art. 264, 4°, B. W. - De
Code Napoléon sprak in art. 231 van "excès, sévices et injures graves de l' un
d' eux envers l' autre" . Waren deze begrippen in ons wetboek overgenomen,
dan zouden feiten, als in even genoemde vonnissen bedoeld, wel grond voor
echtscheiding hebben opgeleverd. Op grond van de bepaling, zooals zij in art.
264, 4° in ons B. W. is opgenomen, meende de Amsterdamsche Rechtbank
echter daartoe niet te mogen besluiten. Vandaar de opmerking in het V. V.
43) Het ontwerp-REGOUT luidde als volgt:

Artikel I.
In artikel 255 van het Burgerlijk Wetboek wordt het woord "vijf" vervangen
door .,drie".
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Artikel Il.
Het eerste lid van artikel 265 van gemeld wetboek vervalt; in het tweede
lid worden de woorden: "Deze bepaling is insgelijks toepasselijk, wanneer"
vervangen door "Wanneer", terwijl de punt aan het slot van het artikel wordt
vervangen door eene komma, gevolgd door: "zal men geene andere formaliteiten behoeven in acht te nemen, dan dat aan de arrondissements-regtbank
een afschrift van het vonnis worde aangeboden; met bijvoeging van het bewijsschrift, dat hetzelve vonnis door geene wettige regtsmiddelen aan eenig
beroep onderworpen is."
Artikel lIl.
Tusschen de artikelen 270 en 271 van gemeld wetboek wordt een nieuw
artikel 270a ingevoegd, luidende als volgt:
"De echtgenoot zal in zijne regtsvordering tot echtscheiding niet ontvankeliIk
zijn, indien de daadzaken, welke grond tot dezelve hadden 'kunnen opleveren,
met zijne uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming hebben plaats gehad.
In dat geval is het openbaar ministerie verpligt in het geding tusschen te
komen en te vorderen, dat de echtgenoot in zijne regtsvordering niet ontvankelijk worde verklaard; ook zal alsdan de regter ambtshalve den eischenden
echtgenoot niet ontvankelijk kunnen verklaren."
Artikel IV.
In artikel 274 van gemeld wetboek worden de woorden "de beide gevallen"
verv,angen door "het geval".
Artikel V.
Tusschen de artikelen 827 en 828 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden twee nieuwe artikelen 827a en 827b ingevoegd, luidende
als volgt:
"Artikel 827a. Het openbaar ministerie, ingevolge artikel 2700 van het Burgerlijk Wetboek in een regtsgeding tot echtscheiding tusschen komende, zal
zulks kunnen doen in eiken stand van het rechtsgeding, zonder dat eenig verlof
of incidentele beslissing wordt vereischt.
De tusschenkomst zal geschieden door eene daartoe strekkende verklaring,
afgelegd ter teregtzitting in tegenwoordigheid van beide partijen of hare praktizijns, of ter griffie. In het laatste geval doet de griffier zoo spoedig mogelijk
bij te adviseeren dienstbrief mededeeling van de tusschenkomst aan de gedingvoerende partijen; ,aan de partij, die geene bekende woonplaats of plaats van
17erblijf in het koninkrijk heeft, geschiedt de mededeeling zoo mogelijk bij aangeteekenden brief.
Artikel 827b. Behoudens het bepaalde bij artikel 265 van het Burgerlijk Wetboek zal de vordering tot echtscheiding niet worden toegewezen, zoo de regter
niet door wettelijke bewijsmiddelen is overtuigd van het bestaan der gronden,
uit hoofde waarvan de echtscheiding wordt gevorderd."
44) gesimuleerde.
45) ASSER-SCHOL TEN I, 6e druk, blz. 245.
46) "Die comparities zijn - daarover zal wel geen verschil van meening bestaan - niet anders dan het vervullen van een formaliteit, die, omdat zij nu
eenmaal is voorgeschreven, moet worden in acht genomen, maar die alleen
beteekenis heeft als tijdverspilling voor den President, den Griffier, het griffiepersoneel, de partijen en derzelver procureurs. Dat door bemiddeling van den
President ooit een verzoening tusschen twee echtgenooten is tot stand gekomen,
is mij althans niet bekend," aldus in W. 12410 (blz. 8) Mr. F. VAN RAALTE.
In W. 12422 schrijft echter Jhr. Mr. A. K. C. DE BRAUW deze opmerking niet
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onweersproken te mogen laten en omtrent het nut dier schikkingscomparitie een
geheel andere meening te hebben: ,,(ik) herinner mij uit mijn zeer beperkte
scheidingspractijk met stelligheid één geval; waarbij de President een verzoening tot stand bracht, die, voor zoover mij bekend, duurzaam is geweest, terwijl
ik mij een ander geval herinner, waarin de schikkingspogingen van den President weliswaar aanvankelijk mislukten, maar toch krachtig medewerkten tot een
in den loop der procedure tot stand gekomen verzoening." En in W. 12427 verklaarde Mr. P. F. A. CREMERS, dat het hem in zijn "achtjarige loopbaan van
president der Arnhemsche Rechtbank twee malen gelukt is bij eene comparitie
ter zake van echtscheiding of scheiding van tafel en bed eene verzoening tusschen
partijen tot stand te brengen."
47) Vgl. Hand. Ie Kamer, 1937-1938, blz. 298, 2de kolom.
48) t. a. p. blz. 11.
49) Bestaande uit: Ds. ]. H. LANDWEHR, Prof. Mr. A. ANEMA, Prot Dr.
H. BAVINCK, Prof. Dr. H. BOUWMAN, Prof. Dr. F. W. GROSHEIDE, Prof. Dr.
H. H. KUYPER, Prof. Dr. J. RIDDERBOS, Ds. B. VAN SCHELVEN.
50) Prof. RIDDERBOS, die in een afzonderlijke memorie uiteenzet waarom
hij meent, dat kwaadwillige verlating den Christen geen vrijheid geeft om
echtscheiding aan te vragen.
51) Cf. G. W. A. TÜNNISSEN O. P. en Dr. Th. M. VLAMING, Huwelijkswetgeving der Katholieke Kerk, 1932, blz. 156.
52) Aldus is het Grieksche woord dan ook in tal van vertalingen weergegeven; ik noem slechts de vertaling van Prof. BROUWER; de Duitsche vertaling van MENGE; de Engelsche vertaling van 1611; de Fransche vertaling
van LOUIS SEGOND (1932) spreekt van "infidélité"; de Staten-vertaling en de
Leidsche vertaling zeggen "hoererij" (zie hierover echter in den tekst).
53) Het is hierom dan ook begrijpelijk, dat de Staten-vertaling en de Leidsche
vertaling voor het Grieksche woord 7f'OpllÉlIX het Nederlandsche woord: hoererij
stellen.
54) Cf. ANEMA, t. a. p. blz. 20.
55) 2 Cor. 3 : 6.
56) Met het oog op de plaatsruimte ontmoet het bezwaar deze Keur hier af
te drukken. Afschrift ervan zond ik echter aan de bibliotheek der Dr A. Kuyperstichting te 's Gravenhage.
57) Prof. Dr. G. Ch. AALDERS, Dr. K. DIJK, Dr. W. A. VAN Es, Prof. Dr.
S. GREIJDANUS en Dr. H. KAAJAN.
58) Al is het "een der meest onwrikbare beginselen van katholieke leer en
van katholiek kerkelijk recht, dat in het algemeen een wettig gesloten huwelijk
als onontbindbaar heeft te gelden", en vindt dit beginsel dan ook, volgens
canon 1118 van den Codex ]uris Canonici, absolute toepassing, wanneer het
betreft een geldig huwelijk van gedoopten, dat door de huwelijksdaad (d. i.
"die lichamelijke verzaming der echtgenooten, welke uit zich geëindigd is tot verwekken van kinderen", (can. 1081, 2» een voltooid huwelijk is geworden
(matrimonium ratum et consummaturn), dit is niet het geval volgens de drie
hier volgende canons:
1e. can. 1119: "Een niet voltooid huwelijk tusschen gedoopten of tusschen
een gedoopte en een niet-gedoopte, wordt ontbonden eerstens uit kracht van
plechtige kloostergelofte (in de pr.actijk van weinig beteekenis - v. A.) en
vervolgens door dispensatie van den Apostolischen Stoel, om wettige reden
verleend, op aanvraag van beide partijen, of van één hunner, zij het ook tegen
den wil van den andere";
2e. can. 1120, 1: "Een wettig huwelijk ("matrimonium legitimum") tusschen
niet-gedoopten, wordt ook al is het "voltooid", ten gunste van het (Christelijk)
geloof krachtens het (zoogenaamde) "privilegium Paulinurn" ontbonden";
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3e. can. 1125 "over de ontbindbaarheid van "matrimonium legitimum" door
den Paus krachtens "de volheid zijner Apostolische macht"".
Voor de toelichting van deze drie canons moge worden verwezen naar
TÜNNISSEN en VLAMING (blz. 147 v.v.), waaraan ook het bovenstaande werd
ontleend.
59) Dr. j. VALKHOFF, Uitbreiding der echtscheidingsgronden (In de reeks:
Sexueele hervorming, no. X) blz. 31.
60) id. t. a. p. blz. 29-30.
61) Aldus· de vroegere president van den Hoogen Raad, Jhr. Mr. ,W. H. DE
SAVORNIN LOHMAN in zijn: Van huwelijk en echtscheiding (1913), waarnaar
met instemming moge worden verwezen.
62) Aldus Jhr. DE GEER in de He Kamer, Hand. 1937-1938, blz. 115.
63) Hand. Ie en He Kamer, 1937-1938, ondersch. blz. 377 en blz. 297.
64) Gelijk b.v. Mr. H. DE BIE aangaf in De Nederlander van 24 September
1937: "diep bedorven" huwelijksverhouding.
65) Ik wijs b.v. op de referaten van arts P. VAN DER ESCH en Mr. j. DE
VRIEZE voor het Psychiatrisch-juridisch Gezelschap te Amsterdam op 2 Oct.
1937 gehouden.
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Inleiding.
Eeuwenlang heeft men HUGO DE GROOT beschouwd als de grondlegger van het moderne volkenrecht, dat door zijn meesterhand als
het ware uit het niet zou zijn tevoorschijn getooverd. Hij werd verheerlijkt als de vader van de universaliteitsgedachte, die de onderlinge
verbondenheid der volkeren vooronderstelt. Hij gold als de profeet,
wiens zienersoog een nieuwe wereldgemeenschap aanschouwde, waarin
het geweld slechts in dienst zou staan van het recht. De onderscheiding
in rechtvaardige en onrechtvaardige oorlogen werd langen tijd als zijn
bijzondere verdienste aangemerkt. Eerst bij DE GROOT zou van een
volkenrecht in de huidige beteekenis sprake zijn, eerst bij hem zou de
overgang van het oude "ius gentium" der Romeinen naar het nieuwe
"ius inter gentes" op markante wijze tot uiting zijn gekomen. In het bijzonder werd een scherpe tegenstelling gezien tusschen DE GROOT en
de Middeleeuwsche schrijvers over oorlogsrecht. De eerste zou zijn
theorie opgebouwd hebben op een altruïstisch-universeelen grondslag,
terwijl zijn voorgangers zich meer op individualistisch en nationaalegoïstisch standpunt gesteld zouden hebben 1).
In den laatsten tijd is men evenwel gaan inzien, dat wie de oorsprong van het huid ge volkenrecht zoekt in de verschijning van HUGO
DE GROOT'S "De Iure Belli ac Pacis" zich schuldig maakt aan kortzichtigheid en verwaarloozing van het historisch perspectief. Zonder
aan de eminente verdiensten van DE GROOT'S werk tekort te doen,
mag hem de eeretitel van "grondlegger van het moderne volkenrecht" toch slechts onder voorbehoud worden toegekend.
Niet mag worden vergeten, dat een heele reeks van voorgangers
hem den weg hebben bereid. Zij hebben niet alleen de grondstoffen
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verzameld, waaruit het nieuwe gebouw moest worden opgetrokken,
doch legden daarvan reeds de stevig gefundeerde grondslagen. Het
stelsel door DE GROOT in zijn magistraal werk ontwikkeld is niet
de schepping van zijn genialen geest, doch een ordenen van de door
practijk en theorie aangegeven richtlijnen tot een min of meer systematisch geheel. DE GROOT was behalve jurist, wijsgeer en literator,
en zijn werk munt - althans in vergelijking met anderen - uit door
helderheid van betoog en zeker door zuiverheid van taal 2). Dit alles
droeg er toe bij om zijn werk de hooge theoretische waardeering te
doen vinden, die het te beurt gevallen is - aan de practische toepassing van de door hem verwerkte grondbeginselen is men in menig
opzicht tot op heden nog steeds niet toe!
Op het monopolie van uitvinder van het volkenrecht, dat DE GROOT
langen tijd is toegekend en soms nog wordt toegekend, is van verschillende zijden inbreuk gemaakt. Vooral in den laatsten tijd openbaart zich een sterke neiging om de Roomsch-Katholieke voorgangers
van onzen landgenoot tot de ware ontdekkers van het volkenrecht te
proclameeren. Met name de Dominicaan VITORIA en de Jezuïet
SUAREZ genieten in onze dagen een groote befaamdheid, terwijl daarnaast de Middeleeuwsche schrijvers, die hen voorafgingen, zooals
ISIDORUS VAN SEVILLA, YVES DE CHARTES, HOSTIENSES en vooral
THOMAS AQUINAS als hun wegbereiders op den voorgrond treden. De
zestiende eeuwsche tijdgenooten van VITORIA, zooals DOMINICUS SOTO,
COVARRUVIAS, AYALA en BELLI worden eveneens in het volle licht getrokken en men spreekt graag van de Spaansche origine van het
volkenrecht 3).
Nu kan natuurlijk elke bijdrage tot eerlijk historisch onderzoek
slechts worden toegejuicht, omdat dit moet leiden tot verheldering der
begrippen en tot beter verstaan van den ontwikkelingsgang der ideeën.
Wij hebben dan ook in ons vorig artikel aan de legisten en moralisten,
die zich in de Middeleeuwen en bij den aanvang van den Nieuwen
Tijd met de vragen van oorlog en vrede inlieten ten volle recht laten
wedervaren. Maar toch is het jammer, dat de Roomsch-Katholieke
auteurs vaak zoo eenzijdig naar voren worden geschoven. Men moet
diepen eerbied hebben voor het werk van een VITORIA, die het als
Spanjaard waagde zijn stem te verheffen tegen internationale misdaden
door eigen natie gepleegd; men kan bewondering koesteren voor de
zuivere onderscheidingen, de een SUAREZ tot den wijsgeer van het
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volkenrecht stempelden. Maar toch, wanneer men van DE GROOT
onmiddellijk teruggaat op de Spaansche rechtsschool, hem daarbij
zelfs wat de grondslag van zijn beginselen betreft geheel inlijft, slaat
men een belangrijke schakel over en miskent de verdiensten van den
Calvinistischen rechtsgeleerde, ALBERICUS GENTILIS, die er meer dan
eenig ander recht op heeft, gerekend te worden tot de voornaamste
grondleggers van het moderne volkenrecht.
Met alle waardeering voor het werk van VITORIA, SUAREZ en wie verder tot de Spaansche rechtsschool mogen behooren, zoo valt toch niet
te ontkennen, dat het GENTILIS is geweest, die DE GROOT voorn·amelijk het materiaal heeft geleverd, waaruit hij zijn stelsel kon opbouwen.
Een nadere beschouwing van beider werk toont duidelijk de nauwe
verwantschap tusschen hen aan. Trouwens DE GROOT erkent zelf
veel aan GENTILIS te danken te hebben en het ontgaat den oplettenden
lezer niet, dat hij meer aan zijn voorganger te danken heeft dan
hij erkent! Het is misschien juist de min of meer laatdunkende wijze,
waarop DE GROOT zich in de beroemde Prolegomena van zijn "De
Iure Belli ac Pacis" over zijn verdienstelijken voorganger uitlaat, die
langen tijd het oordeel over GENTILIS' werk heeft beïnvloed. Toch
loont het de moeite na te gaan welke waarde het werk van den eersten
Protestantschen rechtsgeleerde, die zich stelselmatig en ad hoc met
het internationale recht bezig hield, voor de ontwikkeling van de volkenrechtswetenschap bezit. Te lang heeft de roem van GROTlUS den
glans zijner voorgangers overschaduwd, doch thans dreigt in de rij
der grondleggers van het hedendaagsche volkenrecht, die terecht naar
voren worden geschoven, een zijner belangrijkste medearbeiders in
verdrukking te geraken.
We stellen ons voor in korte trekken GENTILIS' verdiensten voor
het volkenrecht te schetsen, waaraan een beknopte levensschets van
dezen merkwaardigen rechtsgeleerde vooraf ga. Het zal bij de critische analyse van zijn werken blijken, dat de invloed van dezen Calvinistischen Italiaan op de vorming van het hedendaagsche volkenrecht
grooter waardeering verdient dan hem tot dusver veelal tebeurt viel.

§ 1. Levensschets van Albericus Gentilis.
In het Italië van de zestiende eeuw hielden de godsdienstige problemen, door den Augustijner monnik van Wittenberg met zooveel
felheid aan de orde gesteld, de geesten niet minder bezig dan elders.
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Ook hier hadden velerlei factoren er toe meegewerkt om de belangstelling voor de geestelijke vraagstukken wakker te roepen en de
harten te openen voor de vernieuwende kracht van de zuivere Evangelieprediking. Men kan gerust zeggen, dat ook in Italië de Reformatorische beweging in den aanvang in breede kringen weerklank
vond, al is zij er nooit tot een massa-beweging uitgegroeid. De nieuwe
denkbeelden vonden voornamelijk in de kringen der meer-ontwikkelden gereeden ingang. Hoewel LUTHER in Italië meer aanhangers
heeft verworven dan CALVIJN, zoo vond de laatste er toch evenzeer
talrijke volgelingen. Het is bekend, dat FERRARA gedurende ongeveer
vijf en twintig jaar onder invloed van de Fransche koningsdochter,
RENÉE DE FRANCE, als Calvinistisch centrum aan de spits heeft
gestaan.
In deze veelbewogen tijden werd op 14 Januari 1552 ALBERICO
GENTILI te San Ginesio geboren, als oudste in een gezin van zeven
kinderen. Zijn vader MATTEO GENTILI was arts en had zijn opleiding
ontvangen aan de universiteit van Pisa, waar hij zich niet alleen met
medische, maar ook met philosophische en philologische studiën bezig
hield. Vermoedelijk kwam hij hier ook in aanraking met de nieuwe
denkbeelden en heeft hij behoord tot de door MARTYR gestichte gemeente te Lucca. In elk geval was vader MATTEO een overtuigd aanhanger van de nieuwe leer en trachtte hij die overal waar hij kwam
ingang te doen vinden.
De familie GENTILI, zooals de Italiaansche naam luidt, behoorde
tot een oud, aanzienlijk geslacht, welks leden in den loop der tijden
hooge posten in de regeering der stad bekleed hadden. San Ginesio
ligt in de Mark Ancona, die in dien tij d deel uitmaakte van den
Kerkelijken Staat. De Hervorming was hier al vroeg doorgedrongen.
OCHINO en PETER MARTYR hadden er op vele plaatsen het Evangelie
gepredikt. Aan de universiteit van Perugia hadden Duitsche studenten
de nieuwe leer verbreid. In het Noorden had de Reformatie in Ravenna
en Bologna vele aanhangers. IMOLA en FAENZA waren een tijdlang
vrijwel geheel voor het Protestantisme gewonnen. In Rome zelf was
het aantal ketters groot. PALEARIO streed er zijn heldhaftigen strijd,
dien hij tenslotte in 1570 met den marteldood bezegelde.
Er was voor den jongen ALBERICO aHe gelegenheid om met de
nieuwe leer in aanraking te komen. Niet het minst aan de universiteit
van Perugia, waarheen zijn vader hem op jeugdigen leeftijd zond
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om rechten te studeeren. In 1572 behaalde hij daar na een driejarige
studie den doctorsgraad. Vader MATTEO was intusschen als arts in
Ascoli gevestigd als praetor, een soort rechters- of burgemeestersambt,
waaraan verbonden was de beslissing in burgerlijke geschillen, zoowel
als in strafzaken, met bijstand van een of meer rechtskundigen.
Te Ascoli bleef GENTILI drie jaar. Daarna volgde hij zijn vader,
die terug was gegaan naar San Ginesio, en werd reeds op 10 November
1575 aldaar tot stadsadvocaat verkozen. De raad der stad droeg hem
als zoodanig op de herziening van het aloude stadsrecht, dat aanpassing aan de zeden en gewoonten van den nieuwen tijd behoefde.
Het rustige en eervolle bestaan van een in aanzien zijnden jongen
geleerde zou echter voor ALBERICO slechts korten tijd duren. In het
jaar 1579 viel de aandacht der Heilige Inquisitie op de familie GENTILI
en vader en zoon kwamen onder de verdenking te behooren tot de
aanhangers der vermaledijde leer. Er was slechts één middel om
aan een wissen ondergang te ontkomen: de vlucht over de grenzen.
Daartoe besloot MATTEO dan ook na een roerend afscheid van zijn
vrouw, LUCRETIA PETRELLI, waarvan de bijzonderheden ons bewaard
zijn gebleven. Tezamen met zijn oudsten zoon, ALBERICO, verliet hij
dan ook zoo spoedig mogelijk het vaderland ,terwijl een der jongere
zoons, SCIPIO, zich later op de vlucht bij hen voegde.
Gedrieën trokken de vluchtelingen naar het Noord-Oosten en
MATTEO vond in Laibach in de Krain een voorloopige schuilplaats.
Hij werd er zelfs spoedig benoemd tot provinciaal arts, een post, die
hij eenige jaren waarnam. ALBERICO toog met zijn jongeren broer naar
Duitschland en liet de laatste ter voltooiing zijner juridische studiën
in Tübingen achter. Hij zelf trok van stad tot stad en werd overal
eervol ontvangen. Zelfs werd hem hier en daar een leerstoel aangeboden, die hij evenwel van de hand wees, om zich naar Engeland te
begeven, waar hij in 1580 aankwam. Zijn vader, die ook Laibach
weder om geloofsvervolging moest verlaten, voegde zich in 1581 in
Londen bij hem. SCIPIO werd evenals ALBERICO een rechtsgeleerde van
beteekenis. Behalve in Tübingen en Wittenberg, studeerde hij aan de
jonge universiteit te Leiden, waar hij kennis maakte met DONELLUS.
Een innige vriendschap was hiervan het gevolg, die duurde tot aan
DONELLus' levenseinde en bezegeld werd door de benoeming van
SCIPIO GENTILI tot zijn opvolger als professor aan de universiteit van
Altdorf.
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Terugkeer tot het vaderland was voor de GENTILI uitgesloten. De
Inquisitie had niet alleen tegen hen een proces aanhangig gemaakt,
doch ook tegen eenige andere aanzienlijke burgers van San Ginesio,
waaronder twee hunner bloedverwanten, die eveneens door de vlucht
hadden weten te ontkomen. De voortvluchtigen werden veroordeeld
tot levenslangen dwangarbeid en confiscatie hunner goederen. Bovendien werden de namen van ALBERICO en MATTEO geschrapt uit de
annalen der stad en het door ALBERICO vervaardigde statuut uitgegeven
zonder vermelding van den naam van den auteur.
De eerste maanden van zijn verblijf in Londen waren voor ALBERICUS
GENTILIS (zooals de Latijnsche vorm van zijn naam luidt) vol moeilijkheden en zorgen. De toekomst was onzeker en zijn geldmiddelen waren
uitgeput.
Bovendien werd hij nog ziek. Wel had hij waardevolle relaties,
want zijn vader had hem voor enkele vooraanstaande leden der
Italiaansche gemeente in Londen aanbevelingsbrieven meegegeven. Ook
vond een jong geleerde, die om het geloof gevlucht was, in den vreemde
bij geloofsgenooten gewoonlijk een goed onthaal. Maar zijn moeilijkheden namen toch eerst een einde, toen er zich een nieuw perspectief
voor hem opende. LEICESTER, die kanselier van Oxford was, verklaarde
zich bereid hem bij de Universiteit aldaar te introduceeren. Tegen
het einde van het jaar 1580 trok de achtentwintig jarige ALBERICUS
hoopvol de oude universiteitsstad aan de Thames binnen, gewapend
met een aanbevelingsschrijven van LEICESTER, gericht aan de heeren
doctoren der Universiteit. Op 14 januari van het volgende jaar werd
hij tot de academie toegelaten met denzelfden graad, dien hij te
Perugia had ontvangen, als doctor iuris. Dezelfde gunst werd dien
dag verleend aan een anderen vluchteling, jOANNIS HOTOMANUS,
een jeugdigen Franschman, zoon van den beroemden FRANCISCUS
HOTMAN. Zooals deze laatste een warm vriend van MATTEO GENTILIS
is geweest, zoo werd jOANNIS in trouwe vriendschap aan ALBERICUS
verbonden.
In de zestiende eeuw was het in Engeland gewoonte geworden, dat
ouders, die een zoon naar de universiteit zonden een "tutor" voor hem
uitzochten onder de "fellows" van het College en dezen voor zijn
toezicht op de studie van hun zoon een persoonlijke toelage toekenden.
GENTILIS heeft op deze wijze verschillende leerlingen gehad, waaronder zoons van zeer hooggeplaatste personen. AI spoedig werd hij
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echter eveneens benoemd als docent in het Romeinsch Recht in
St. John's College, waar hij toen ook zijn intrek nam.
GENTILIS was van meet af een ijverig publicist. Zijn eerste werken
liggen op het gebied van het civiele recht. Hij was een fel
tegenstander van de nieuwe richting in de rechtswetenschap, waarvan
ALCIATUS de grondlegger, en CUJATIUS en HOTMAN de toenmalige vertegenwoordigers waren. In zijn geschriften bestrijdt hij de z. g.
Fransche school en toont zich een vurig aanhanger van de oude
Italiaansche meesters, de Bartolisten, geheel overeenkomstig zijn opleiding aan de urtiversiteit van Perugia.
De eerste aanraking, die GENTILIS had met het volkenrecht, was,
toen hij tegelijk met zijn vriend HOTMAN om advies gevraagd werd
in de zaak Mendoza. In 1584 werd de Spaansche gezant, DON BERNARDUS DE MENDOZA beschuldigd van betrokken te zijn in een complot om MARIA STUART te bevrijden en koningin ELiSABETH van den
troon te stooten. De Privy Council kreeg de zaak te berechten en
was aanvankelijk geneigd een zware straf toe te dienen. Alvorens evenwel een gestreng oordeel over MENDOZA uit te spreken, won men het
advies in van de twee reeds genoemde buitenlandsche rechtsgeleerden.
HOTMAN en GENTILIS waren eenparig van oordeel, dat hier naar geldend volkenrecht de strafrechtelijke immuniteit van den gezant in het
geding was. Men kon slechts MENDOZA'S terugroeping vorderen en
bij zijn meester een beklag over hem indienen. Het recht van de
onschendbaarheid van den gezant, als een van de grondbeginselen
van het volkenrecht, was door GENTILIS, zoowel als door HOTMAN,
tegenover een beleedigde vorstin en een geprikkelde openbare meening
met kracht gehandhaafd. Kort daarop had GENTILIS gelegenheid zijn
meening nader toe te lichten in een academisch dispuut te Oxford.
Later werkte hij het thema nader uit in een breeder werk in drie deelen,
dat in 1585 onder den titel "De Legationibus, Libri Tres", uitkwam
en opgedragen was aan zijn vriend en weldoener SIR PHILIP SIDNEY.
Ondanks de vooraanstaande positie, die GENTILIS in Engeland begon in te nemen en zijn omgang met de grooten des lands, zoowel te
Oxford als in Londen, was zijn eerzucht toch niet ten volle bevredigd.
Hij was nu vijf à zes jaar in Engeland en doceerde nog altijd het
recht onder leiding van den hoogvereerden Regius Professor, GRIFFIN
LLOYD, hij had als tutor verschillende voorname pupillen, doch een
zelfstandige leerstoel als professor was hem nog niet toegewezen.
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In den zomer van 1586 verlaat hij dan ook Engeland met het plan
er niet terug te keeren. Het doel van zijn reis is Wittenberg, waar hij
SCIPIQ denkt aan te treffen, die aldaar een wetenschappelijke voordracht zal houden. Hij wordt door koningin ELISABETH toegevoegd
aan zijn landgenoot PALLAVICINO, die als Engelsch gezant een missie
bij den keurvorst van Saksen heeft te vervullen. In Wittenberg doet OENTILIS weer enkele werkjes op het gebied van het civiel recht verschijnen.
Nauwelijks is hij echter daar of hij wordt door koningin ELISABETH
teruggeroepen en aangesteld als Koninklijk Professor te Oxford in
plaats van den overleden professor LLOYD. Thans begint er voor
hem een nieuwe periode van vruchtbaren, wetenschappelijken arbeid.
Behalve het ius civile, heeft ook het ius gentium zijn aandacht. In
1589 publiceert hij voor het eerst zijn drie commentaren op het recht
van oorlog en legt daarmee den grondslag voor het werk, dat zijn
roem bij het nageslacht zou vestigen. Negen jaar later verscheen "De
Iure BeIIi, Libri Tres", dat een systematische behandeling van het
nieuwe ius gentium bevatte.
Intusschen was ALBERICO in het huwelijk getreden met een Fransche
uitgewekene, HESTER DE PEIGNI of PEIGNE. U it dit huwelijk werden
twee zoons en drie dochters geboren, waarvan er een op zeer jeugdigen
leeftijd stierf. ALBERIUS kwam door zijn heftige natuur met velen zijner
tijdgenooten in ernstig conflict. Hij nam een levendig aandeel in de
politieke en theologische geschillen van zijn tijd en bleef op juridisch
terrein nog tal van werken publiceeren.
Omstreeks 1600 begint een nieuwe periode van zijn leven. Naast
zijn ambt als professor neemt hij te Londen forensische practijk waar.
Zijn litteraire werkzaamheden lijden niet onder zijn nieuwe functie.
In 1605 wordt hij benoemd tot advocaat van het Spaansche gezantschap, ter verdediging van de belangen der Spaansche onderdanen
in Engeland. Het vorig jaar had JACOBUS I met PHILlPS III en aartshertog ALBERTUS en aartshertogin ISABELLA een verdrag gesloten, tengevolge waarvan Engeland voortaan neutraal was in den strijd
tusschen Spanje en de Nederlanden. Er deden zich nu heel wat kwesties
voor, waarbij Spanjaarden betrokken waren en die kwamen voor het
Engelsche Admiraliteitshof.
Aan de pleidooien voor dit hof gehouden danken we het derde belangrijke werk, dat OENTILIS op het gebied van het volkenrecht heeft
geschreven. Het is het laatste boek geweest, dat hij voltooid heeft en
A. St. 3-m. XII
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zijn broer SCIPIO heeft er in 1613 een posthume uitgave van bezorgd
onder den titel "Advocationes Hispanicae, Libri Duo". Het zijn vooral
de kwesties van zeerecht, die hierin voor de ontwikkeling van het
volkenrecht van belang zijn.
In 1608 kwam aan het werkzame en veelbewogen leven van dezen
merkwaardigen Italiaan een al te vroegtijdig einde. In vele van zijn
werken komt zijn innige geloofsovertuiging tot uiting en naar den
aanhef van zijn testament stelde hij in de ure des doods zijn gansche
vertrouwen op Jezus Christus. Hij heeft ongetwijfeld behoord tot de
Calvinistische juristen van zijn tijd, al week hij op sommige ondergeschikte punten van de gangbare opvattingen af.
In de eeuwen, die op zijn dood volgden, is GENTILJS nooit geheel
vergeten geweest. DE GROOT maakt er melding van, dat hij van het
werk van GENTILJS heeft geprofiteerd WICQUEFORT, WOOD, BAYLE,
VAN BIJNKERSHOEK, PUFENDORF, om maar enkele der ouderen te noemen, vermelden zijn naam met eere.
Ook in later jaren wordt hij nog meermalen genoemd als een der
grondleggers van het volkenrecht, doch zijn werken zelf raken hoe
langer hoe meer op den achtergrond. De luister van zijn naam wordt
verdrongen door dien van GROTlUS. Eerst W. A. REIGER, een Hollander, wijdt een diepgaande studie aan GENTILJS in een korte verhandeling, getiteld: "Commentatio de Alberico Gentili, Grotio ad conden dam Iuris Gentium disciplinam, viam praeunte", verschenen in 1867.
Maar de eigenlijke herleving van de belangstelling voor GENTILJS
is te danken aan Prof. TH. E. HOLLAND, die in 1874 bij de aanvaarding van zijn professoraat te Oxford een inaugureele rede hield
over zijn beroemden voorganger. Hierdoor werd een stroom van
GENTILJS-litteratuur ontketend, vooral in Italië, maar ook daarbuiten.
Zoozeer werd men gegrepen door de gedachte, dat GENTILJS aan eer-betoon tekort was gekomen, dat er in Italië met groot vertoon een
internationaal comité werd opgericht om hieraan tegemoet te komen.
Dit comité had sub-comité's in Engeland en in Holland. Van het plan
om een standbeeld voor hem op te richten kwam evenwel niets. In
Italië stuitte dit af op groote oppositie van clericale zijde. Men zag
in ALBERICUS GENTILJS nog altij d "un nemico della Chiesa".
In Holland was het GENTILJS-comité, dat onder voorzitterschap stond
van Prof. TOBIAS ASSER, al evenmin fortuinlijk. Mr. A. J. LEVY kwam
tegen het plan om hier gelden te verzamelen voor een GENTILJS-stand-
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beeld in Italië in verzet met de niet-onjuiste opmerking, dat in Nederland wel eens eerst aan een standbeeld voor HUGO DE GROOT mocht
worden gedacht. Het resultaat van een en ander is dan ook geweest,
dat men inderdaad tot oprichting van een standbeeld voor DE GROOT
is overgegaan, dat op 25 September 1886 te Delft is onthuld.
In Engeland was men zoo practisch het verzamelde geld te besteden
aan een nieuwe uitgaaf van GENTILIS' "De Iure BeIli", door Prof.
HOLLAND in 1877 bezorgd. Tevens werd op de plaats waar GENTILIS
begraven is in St. Helen's Church, Londen een fraaie gedenkplaat
aangebracht.
Sinds dien werd GENTILIS niet meer zoozeer aan de vergetelheid
prijsgegeven. Hij bleef het onderwerp van vele tijdschrift-artikelen
en tal van korte verhandelingen. Drie zijner werken verschenen, voorzien van een Engelsche vertaling in de serie "The classics of international law" en wel "Hispanicae Advocationes Libri duo" in 1921,
"De Legationibus Libri tres" in 1924 en "De Iure BeIIi Libri tres" in
1933. Ondanks dit alles is tot dusver aan de studie van GENTILIS'
persoon en werk niet die nauwkeurige aandacht besteed, die hem toekomt. Niet alleen werd zijn roem door dien van GROTlUS overschaduwd,
maar men kwam er niet toe een diepgaand onderzoek naar zijn ideeën
in te stellen. Zijn geestesstructuur bleef veelal een gesloten boek en
waar men hem luide prees, was dit niet zelden op grond van een slechts
oppervlakkige kennis van zijn geschriften. Wij zullen thans trachten
in het kort aan dezen Calvinistischen volkenrechtsleeraar recht te doen
wedervaren en de voornaamste punten van zijn volkenrechtelijke leer
in het licht stellen.
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Zonder twijfel was GENTILIS de eerste schrijver over volkenrecht,
die getracht heeft de problemen van het internationale recht systematisch te behandelen, ofschoon ook hij, zooals vanzelf spreekt, in
menig opzicht geprofiteerd heeft van het werk van zijn voorgangers.
Door de politieke omstandigheden van het land, dat hem gastvrijheid
bood, werd zijn aandacht het eerst getrokken door het gezantschapsTecht. Aan dit onderwerp wijdde hij zijn eerste verhandeling over
internationaal recht, en wel naar aanleiding van het onschendbaarheidsbeginsel in het geval MENDOZA, dat geleid had tot diens straf-
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rechtelijke immuniteit. Hij werd hierdoor aangespoord de rechtspositie
van den gezant, zooals die naar zijn opvatting behoorde te zijn, nader
onder oogen te zien 4).
Wanneer men zegt, dat GENTILIS in zijn "De Legationibus" het
gezantschapsrecht systematisch heeft behandeld, dan moet men daarbij
in aanmerking nemen, dat een zestiende-eeuwsche schrijver zijn stof
in den regel minder scherp indeelde en vooral minder streng aan zijn
eigen indeeling vasthield dan wij thans gewoon zijn te doen. Mèt dat
al mag zijn poging tot systematiek min of meer geslaagd heeten en
komen de loftuitingen, die hem in dit opzicht zijn toegezwaaid, hem
met recht toe.
De verhandeling bestaat uit drie boeken, die weer in korte hoofdstukken zijn ingedeeld. Het eerste boek is een historische schets over
het ontstaan der gezantschappen, hun indeeling in verschillende soorten
al naar hun opdracht, de ceremoniën aan hun afvaardiging en ontvangst verbonden en een uitvoerige bespreking van het Romeinsche
gezantschapsrecht, in het bijzonder van het ius fetiale. Het tweede
boek is het belangrijkste en bevat het principieel gedeelte. De rechten
en voorrechten, doch ook de plichten van den ambassadeur vinden
hier een bespreking. In het derde boek somt de schrijver op al de
voortreffelijke eigenschappen, die een gezant voor de juiste vervulling
~an zijn taak moet bezitten. Hij teekent hier den ideaal-gezant ten
voeten uit en meent een levend voorbeeld van den volmaakten gezant
gevonden te hebben in den persoon van den in ons land ook zoo bekenden SIR PHILIP SIDNEY.
Reeds in dit eerste werk, dat ALBERICUS op het gebied van het internationale recht in het licht doet zien, onderscheidt hij zich van zijn
voorgangers en tijdgenooten door voortdurend te waken tegen een
klakkeloos overnemen van de regels van het Romeinsche Recht. Hij
is er zich terdege van bewust, dat deze regels slechts met groote omzichtigheid mogen worden toegepast op de stof, die hij behandelt. Het
feit, dat hij niet alleen het ontstaan der gezantschappen verklaart uit
de Romeinsche legaties, die binnen het Imperium Romanum hun taak
Ivervulden, maar daarin ook het prototype ziet van alle latere gezantschappen, doet hem wel telkens teruggrijpen naar de regelingen getroffen voor de provinciale legaties om daarnaar de positie van den
gezant van hooger rang -- zoo als hij ze noemt -- vast te stellen, doch
dit doet hij dan weloverwogen.
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Het is te begrijpen, dat de civilist, die zich te Oxford een herleving
van de studie van het ius civile tot taak had gesteld zich niet geheel
kan losmaken van de innerlijke gebondenheid aan Romeinsch-rechtelijke
denkvormen. Temeer niet, daar de geest van den tijd nog volkomen
door deze denkwijze beheerscht werd. Men knoopte zijn beschouwingen
vast aan de teksten van het Corpus Iuris en redeneerde in termen aan
de oude, klassieke juristen ontleend, ook dan wanneer men sprak over
zaken van het internationale recht.
Ook GENTILIS vindt in het oude ius civile een uitgangspunt voor
zijn beschouwingen over het gezantschapsrecht. Zijn eerste openbare
verhandeling hierover wordt vastgeknoopt aan de bespreking van een
tekst uit den Codex 9. 8. 5 pr.: ad legem Juliam Majestatis. Op die
plaats wordt hij, die zich schuldig gemaakt heeft aan een samenzwering tegen het staatshoofd of een der hooge ambtenaren, met de
doodstraf bedreigd, ook al is de daad niet volbracht. De poging wordt
hier uitdrukkelijk met de daad gelijkgesteld.
Men heeft GENTILIS juist op dit punt verweten het Romeinsche Recht
zonder meer te hebben toegepast op het ius gentium. Evenwel ten
onrechte. Zijn heele betoog is er juist op gericht aan te toonen, dat,
wat naar het ius civile wel strafbaar gesteld is, voor den gezant niet
mocht gelden. Wel is waar zegt hij niet uitdrukkelijk, dat deze regel
hier geen toepassing vindt, omdat het ius civile niet zonder meer op
het gezantschapsrecht mag worden toegepast. Maar hij bereikt zijn
doel op andere wijze. De regel vervat in de Lex Julia Majestatis is
geen naturlijk beginsel, zegt hij. Hij druischt zelfs tegen de natuur in,
daar hier een daad als voltooid wordt beschouwd, die niet voltrokken is.
Het ius gentium nu is gebaseerd op natuurlijke beginselen, die door
de natuur in alle menschen zijn ingeplant en die zoo algemeen bekend
zijn, dat zij noch door redeneering noch door eenige theorie behoeven
te worden bevestigd.
De conclusie is duidelijk. GENTILIS zou, zoo meent hij, verschillende
dergelijke beginselen kunnen opsommen, die ten gevolge van een
subtiele interpretatie van het ius civile zijn ontstaan, maar die niet in
overeenstemming zijn met den eenvoud van wat hij noemt, het primitieven karakter van het ius gen ti urn, waarnaar de gezant alleen behoort
te worden geoordeeld.
GENTILIS stelt hier dus uitdrukkelijk het civiele recht (niet in de
huidige beteekenis, maar in den ruimen zin van het Romeinsche ius
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civile) tegenover het volkenrecht (ook weer in de oude beteekenis)
en waarschuwt tegen verwarring. Maar al is hij op dit punt vrij te
pleiten van een critieklooze toepassing op het wordende volkenrecht
van wat naar het oude Romeinsche Recht gold, er zijn daartegenover
wel andere gevallen aan te wijzen, waarin hij inderdaad op deze klip
is gestrand. Zijn strijd met Franciscus HOTMAN over de positie van
roovers in het volkenrecht toont dit o. m. duidelijk aan. Uit het al of
niet geldig zijn van een depositum in een speciaal geval aangegaan
door roovers ten opzichte van een geroofde zaak, meent hij conclusies
te kunnen trekken ter beantwoording van de vraag of roovers naar
internationaal recht al dan niet rechten kunnen bezitten. Zulk een
foutieve argumentatie is bij OENTILIS evenwel uitzondering en geen
regel. Het illustreert hoe deze auteur bij zijn worsteling om het ius
gentium tot een zelfstandig volkenrecht te verheffen toch niet geheel
aan den ban der vroegere denkwijze kon ontkomen.
Erkend moet evenwel worden - en daarop komt het vooral aan - ,
dat hij telkens den nadruk legt op de publiekrechtelijke positie van
den gezant. Een gezantschap valt onder de jurisdictie van het volkenrecht, zoo zegt hij, en daarom stelt hij voorop, dat zijn opmerkingen
over gezanten betrekking hebben op het volkenrecht, dat, volgens hem,
elk ander recht verre overtreft. Telkens en telkens komt OENTILIS
er op terug, dat het gezantschapsrecht thuis hoort onder het volkenrecht en onttr.okken is aan de sfeer van het oude ius civile.
Merkwaardig is, dat GENTILIS zoo weinig aandacht schenkt aan de
vaste gezantsschappen, zooals wij die thans kennen. In zijn tijd waren
de vaste gezantschappen, die ongeveer in het midden van de vijftiende
eeuw opkwamen, toch reeds zeer in zwang. OENTILIS vermeldt ze
wel verschillende malen onder den naam van "legationes temporarii
sive residentes" , doch dan meestal min of meer terloops. Wel is waar
waren deze gezantschappen gewoonlijk niet van langen duur - Venetië
liet haar gezanten nooit langer dan twee of drie jaar op eenzelfde
plaats, uit vrees, dat zij van de vaderstad zouden vervreemden en de
belangen der republiek minder nauwgezet zouden gaan behartigen doch zij droegen desniettemin in principe een permanent karakter.
GENTILIS is al venmin als later GROTlUS - die nog wel zelf een
gezantschapspost vervulde! - van het nut dezer vaste gezantschappen
overtuigd. Hij meent, dat een vorst niet alleen het recht heeft ze te
weigeren, maar ze ook gevoegelijk kan missen.
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Waarschijnlijk is de slechte reuk, waarin deze gezantschappen
stonden, oorzaak van zijn afkeer. ALBERICUS wil het gezantschapsrecht hoog houden. Hij beschouwt het als een integreerend deel van
het internationale recht. Het is een heilig recht, dat aan alle volken gemeen is, dat zelfs door barbaarsche volken wordt erkend. Hij weet, dat
het vaak misbruikt wordt, dat men spionnen en oproermakers uitzendt,
onder bescherming van den gezantschapstitel.
Maar hiertegen komt GENTILIS met kracht van overtuiging op. In
een tijdperk toen "de diplomatieke leugen" practisch zoowel als
theoretisch hoogtij vierde, durft GENTILIS, de Italiaan (en hoe verworden was juist de Italiaansche diplomatie in die dagen I) openlijk
verkondigen, dat de gezant de waarheid moet spreken. ALBERICUS staat
in zijn hooge opvatting van de gezantschapstaak als een éénling
temidden zijner tijdgenooten. Volgens zijn vriend JOH. HOTMAN, is een
gezant, zooals GENTILIS die teekent nog nooit onder de menschen voorgekomen. Zelf aarzelt hij niet om in tegenstelling met zijn geloofsgenoot het "officiosum mendacium" en de "pia fraus" voor den gezant te
verdedigen. KIRCHNER, eveneens een tijdgenoot van ALBERICUS, gaf in
1603 een boek over de gezantschappen uit, waarin hij, zooals reeds
BYNKERSHOEK heeft aangetoond, dezen op tal van punten copieert,
zonder hem te noemen; doch in de verheven opvatting omtrent de taak
van den gezant volgt hij hem niet.
Op dit punt heeft GENTILIS inderdaad pionierswerk verricht, dat tot
dusver nog te weinig erkenning vond. Het zou evenwel nog eeuwen
duren eer zijn opvattingen in dezen, althans theoretisch, gemeen goed
werden. De definitie van SIR HENRY WOTTON, de gezant van koning
JACOBUS I van Engeland, dat "an ambassador is a clever man, sent
abroad to lie for his country", bleef niet alleen langen tijd een gevleugeld woord, maar werd maar al te zeer tot internationale practijk
verheven.
GENTILIS kent den vorst het volste recht toe om gegronde redenen
een gezantschap te weigeren, doch is de gezant eenmaal door den
vorst ontvangen, dan komen hem een aantal rechten toe, die voortvloeien uit zijn persoonlijke onschendbaarheid en zijn bijzondere
publiekrechtelijke positie.
Een scherp-omlijnde juridische fundeering van de voorrechten, die
de gezant geniet, geeft GENTILIS niet. Hij leidt deze niet af, zooals
de meeste moderne schrijvers doen, uit het doel der diplomatieke
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missie, welke meerbrengt, dat de gezant zich voor de uitoefening van
zijn functie vrij en onbelemmerd moet kunnen bewegen; ook de fictie
der exterritorialiteit, later door OROTIUS geformuleerd, is hem vreemd.
Eerder zoekt GENTILIS den rechtsgrond voor de persoonlijke onschendbaarheid van den gezant in diens persoonlijke vertegenwoordiging van
den vorst. Ook thans verklaart men de diplomatieke voorrechten nog
wel ten deele uit het representatief karakter van den persoon van den
gezant. OENTILIS ontleent hieraan twee begrippen, die hem dan verder
tot uitgangspunt voor de bepaling van de rechtspositie van den gezant
dienen n.l. dat de persoon van den gezant sacrosanct en inviolabel is
en dat hij een publiekrechtelijke positie inneemt. Deze onderscheiding
staat hem evenwel niet altijd helder voor den geest en zoo verklaart
hij de heiligheid van het ambt van den gezant ook wel uit bovennatuurlijke gronden, uit een zekere goddelijke voorzienigheid, "divina quadam providentia". Ook OENTILIS wordt nog verblind door den stralenkrans, waarmee men van oudsher den gezant omgaf en dit verhindert
hem diens juridische positie altijd zuiver te onderscheiden, al voelt hij dikwijls wel aan, in welke richting de begripsbepaling moet plaats hebben.
Het is niet zoo eenvoudig om te ontdekken welk standpunt
GENTILIS ten opzichte van de strafrechtelijke immuniteit van den gezant inneemt. Men moet daarvoor verschillende teksten zorgvuldig met
elkaar vergelijken en stuit daarbij op de moeilijkheid, dat hij hetzelfde
woord in verschillende bete eken is sen gebruikt. Van een algemeene
strafrechtelijke immuniteit van den gezant wil OENTILIS in elk geval
niet weten. Hij maakt scherp onderscheid tusschen het begaan van
een daadwerkelijke misdaad en de beraming van een misdaad of zelfs
de poging daartoe. In het eerste geval is de binnenlandsche rechter
van den verblijfstaat competent inzake de strafrechtelijke berechting
van den gezant; in het tweede geval, zooals in dat van samenzwering,
staat, de gezant buiten de strafrechtelijke jurisdictie van zijn verblijfstaat en kan slechts zijn uitwijzing volgen. In nog twee andere gevallen,
behalve dat van samenzwering, kent OENTILIS aan den gezant een
zekere strafrechtelijke immuniteit toe. Dit vraagstuk is door OENTILIS
geenszins volledig uitgewerkt. De vaste lijn ontbreekt, maar toch geeft
hij de richting aan, waarin de kwestie van de bevrijding van den gezant
van de locale crimineele jurisdictie haar oplossing moest vinden. Eerst
OROTIUS kende later, op voetspoor van AVRAUL T, aan den gezant
volkomen strafrechtelijke onschendbaarheid toe.
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Sinds het ontstaan der vaste gezantschappen is het een veel omstreden vraag, in hoeverre de gezanten onderworpen zijn aan de civiele
jurisdictie van het land, waar zij verblijf houden. De gangbare meening
in den tijd van GENTILIS was, dat de regelingen van het ius civile te
dezen voor den gezant onverminderd golden. Ook hij is deze meening
toegedaan, al wijzen enkele zijner uitlatingen erop, dat hij de gezant in
dit opzicht toch ook weer in een uitzonderingspositie wil plaatsen.
Hier wijst zijn juridische intuïtie hem den juisten weg, dien hij evenwel niet waagt ten volle te betreden.
Het ligt niet binnen ons bestek om in bijzonderheden te treden bij
de bespreking van GENTILIS' eerste publicatie op het gebied van het
volkenrecht. Het is een werk, dat gezien in het licht van zijn tijd,
zeker groote waardeering verdient. Men zou het een Proeve van een
systematische behandeling van het gezantschapsrecht kunnen noemen.
Naar hedendaagsche begrippen ontbreekt er aan de systematiek nog
wel een en ander, maar men vergete niet, dat hij, die een der eersten
is, die een stof bewerkt, zich niet aan anderen kan spiegelen. Niet
onaardig zegt THAMM: "Die elementären Grundsätze des Gesandtschaftrechtes liegen in der genannten Schrift des ALBERICUS GENTILIS
wie ungeläutertes Gold im wertlosen Quarzgestein "5). Inderdaad moet
men zijn rechtsprincipes opdelven uit een berg van voorbeelden en
citaten uit ouden en lateren tijd.
Ongetwijfeld had GENTILIS niet alleen een hooge opvatting van de
gezantschapstaak, doch tevens voelde hij zuiver aan, hoe het gezant";
schapsrecht een heilig en onaantastbaar recht was, waarnaar niemand
lichtvaardig de schendende hand mocht uitstrekken. Hij stelde eenerzijds duidelijk de publiekrechtelijke positie van den gezant in het licht,
die hem slechts onderworpen deed zijn aan de regelen van het volkenrecht; anderzijds bleef hij in gebreke de consequenties van deze opvatting scherp te trekken. Het middel van uitwijzing hanteert hij in
bepaalde gevallen (samenzwering, spionnage, verraad) op de juiste
wijze en hierdoor hielp hij anderen op weg aan dit beginsel verdere
uitbreiding te geven.
Bij het bepalen van de civielrechtelijke positie van den gezant was
hij minder gelukkig, al deed hij ook hier een stap in de goede richting
door zijn bewering, dat de woning van den gezant onschendbaar was
en ter oorzake van schuld geen beslag op zijn goederen gelegd kon
worden. Ook in zijn verdediging van de onschendbaarheid van het
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gevolg van den gezant heeft hij zeer zeker den juisten toon getroffen,
al moest dit beginsel later nog nader worden uitgewerkt.
Thans is zijn eisch van vrijgeleide voor den gezant (en wat daarmee
in verband staat) na het verbreken der diplomatieke betrekkingen in
tijd van oorlog, een van de levende beginselen van het volkenrecht, en
is de vrije doortocht op amtbsreis in derde-Staten, zoo als GENTILIS
die voorstond, een algemeen aanvaarde regel der internationale
courtoisie.
Zoo lijkt ons tenslotte, alles in aanmerking nemende, het oordeel
van SIR TRAVERS TWISS niet overdreven, als hij zegt, dat "this treatise
alone would have been sufficient to obtain for GENTILIS a pi ace in the
front rank amongst the jurists of this age" 6).
Het re c h t van oor log e n v red e.
Toch is het niet zijn studie over het gezantschapsrecht, die GENTILIS'
roem bij het nageslacht heeft gevestigd. Het is veel meer zijn "De
Jure Belli" geweest, waardoor hij zich algemeene bekendheid heeft
verworven.
De titel, die GENTILIS aan zijn levenswerk heeft gegeven, zou met
evenveel recht "De Jure Belli ac Pacis" kunnen zijn. Het behandelt
evenzeer het recht van vrede, als dat van oorlog. "De Jure Belli" is
evenals "De Legationibus" samengesteld uit drie boeken, waarvan het
eerste het voorspel van den oorlog behandelt ,het tweede het oorlogvoeren zelf aan bepaalde regelen bindt en het derde aan den vrede en
de mogelijke gevolgen daarvan is gewijd 7).
GENTILIS toont al even weinig waardeering voor het werk van zijn
voorgangers, als GRaTIUs later voor hem zou hebben. Men moet echter
bewondering hebben voor zijn groote eruditie. Hij is niet alleen volkomen thuis in de klassieke litteratuur, maar toont ook de geschriften
der Middeleeuwsche juristen en theologen, zoo goed als die uit zijn
eigen tijd uitstekend te kennen. GENTILIS verwijt zijn voorgangers
gebrek aan helderheid en meent voorts, dat zij zioh te zeer hebben
bezig gehouden met de "res militares". Ook acht hij het een bezwaar,
dat zij niet voldoende hebben onderscheiden tusschen het Justiniaansche recht en het volkenrecht, dat, volgens hem, eigen normen
heeft. Anderen hebben zich, naar hij meent, weer schuldig gemaakt
aan de opsomming van historische feiten, zonder eenige systematiek.
GENTILIS verdedigdt allereerst het bestaan van een volkenrecht,
C.
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waarvan het oorlogsrecht een onderdeel vormt. Dit volkenrecht bestaat
onafhanklijk van zijn erkenning of toepassing. Al handelen velen in
strijd met het recht, daarom bestaat dit recht even goed, en een wet,
die door velen wordt overtreden, is desniettemin een wet.
Het volkenrecht is voor hem een soort van natuurrecht, doch een
natuurrecht van positieve gelding 8). Het is ook een deel van het Goddelijk recht, dat God ons na onze zonde nog heeft gelaten. Doch wij
aanschouwen dat licht temidden van een groote duisternis en wij kunnen het dikwijls niet onderkennen. Maar de waarheid bestaat en indien
zij ijverig en trouw gezocht wordt, kan zij naar voren gebracht worden
en dit geschiedt dan ook als regel. In zijn "De lure Belli" brengt GENTILIS geen origineele omschrijving van het ius gentium. Hij houdt vast
aan de bekende definitie in het wetboek van JUSTINIANUS, zonder hier,
zooals VITO RIA doet, het woord homines te vervangen door gentes. Op
andere plaatsen, o. a. in een uitvoerigen brief getiteld "De iure naturali,
gentium et civile" aan zijn leerling GEORGE PAWLETT, legt GENTILIS
omstandig uit wat hij onder volkenrecht verstaat. Uit zijn uiteenzettingen aldaar blijkt duidelijk, dat het ius gentium voor hem wel
terdege het recht is, dat de onderlinge verhouding der Staten regelt.
Scherper nog drukt hij zich evenwel uit in zij n boek "De N uptiis", voor
't eerst verschenen in 1601. Sprekende over het onderscheid tusschen
het ius divinum en het ius humanum, geeft hij van het ius gentium
deze omschrijving: "lus gentium dicitur, quod naturalis ratio inter
omnes gentes constituut, quod homnibus inter se commune est". Hij
verwijst hier naar de Instituten van JUSTINIANUS en heeft dus bewust
het aldaar gebruikte "omnes homines" vervangen door "om nes gentes" ,
evenals VITORIA deed. Het staat dus vast, dat behalve VITORIA ook
GENTILIS dezen term reeds gebruikte vóór Zo UCHE, die de woorden "ius
inter gentes" in 1650 in den titel van zijn boek over volkenrecht opnam
en sindsdien eeuwenlang als de eerste gold, die het volkenrecht aldus
betitelde. Waarschijnlijk heeft ZOUCHE zelfs dezen term ontleend aan zijn
leermeester ALBERICUS, wiens leerstoel te Oxford hij later zou innemen.
AI gebruikt GENTILIS in zijn "De lure Belli" den nieuwen term nog
niet, zijn bedoelingen lijden ook hier geen twijfel. Evenals VITORIA
gaat hij uit van een algemeene internationale rechtsgemeenschap,
societas gentium, wier samenleving door het ius gentium wordt beheerscht. Deze societas gentium omvat alle volken (Staten) der wereld,
ook die welke nog niet bekend mochten zijn. Van de oude leer der
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Respublica Christiana ruimt GENTILIS de laatste restanten op. Het
Heilige Roomsche Rijk naar Middeleeuwsche conceptie had practisch
al lang opgehouden te bestaan en de gedachte van een wereldomvattende rechtsgemeenschap brak al meer baan. De theoretische vraag of
de Keizer dan de heer van de geheele wereld was, wordt door GENTILIS
met een beroep op COVARRUVIAS ten eenenmale verworpen. De wereldlijke macht van den Paus was eveneens sterk ingekrompen, terwijl zijn
geestelijk gezag zich nog slechts uitstrekte over hen, die dit gezag
erkenden.
Voor GENTILIS is nu het volkenrecht, het recht waarover alle volken
of het grootste deel ervan het eens zijn geworden. Niet, dat de volken
op een goeden dag bijeen zijn gekomen om dit recht gezamenlijk vast te
stellen, maar datgene wat achtereenvolgens aannemelijk scheen voor alle
menschen moet worden beschouwd als het besluit en het leidend bebeginsel van de geheele wereld weer te geven. Volgens GENTILIS
berust het ius gentium op de ratio naturalis ,die evenwel gebonden is
aan de wet van God. Er zijn overal zekere ongeschreven wetten, zoo
zegt hij, niet uitgevaardigd door menschen, maar hun ingegeven door
God. In laatste instantie verwijst hij dus naar de wet Gods, die, naar
Paulus' woorden, alle menschen, ook de heidenen in hun hart geschreven hebben.
Hoe leeren wij nu den inhoud van dit volkenrecht kennen? Op onderscheiden wijze. Door argumenteering en redeneering, door de uitingen
van groote autoriteiten en de voorbeelden en handelingen van groote
en goede mannen. Ook zal men enkele dingen uit het Justiniaansche
recht kunnen gebruiken. En bovenal hecht hij bijzonder waarde aan
wat geschreven is in de Heilige Boeken Gods.
GENTILIS' definitie van oorlog is beroemd geworden: "Bellum est
publicorum armorum iusta contentio". H ij is er zelf nogal trotsch op,
dat zijn definitie geen enkel noodeloos woord bevat. De definitie van
GROTlUS is minder scherp, daar deze noch het bellum privatum, noch
het duel uitsluit 9).
GENTILIS legt er sterk den nadruk op, dat geen oorlog mag worden
ondernomen, tenzij de absolute noodzakelijkheid ervan gebleken is.
Deze noodzakelijkheid ontstaat eerst als alle andere vreedzame
middelen zijn uitgeput. In GENTILIS' tijd was abritage het eenige vreedzame middel ter beslechting van geschillen. Hij beveelt dit dan ook
met alle kracht aan en meent, dat het niet rechtmatig is om zijn toe-
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vlucht te nemen tot de wapenen tegenover hen, die hebben aangeboden
zich aan arbitage te onderwerpen, een beginsel, dat wij terugvinden in
het Handvest van den Volkenbond. Hij haalt vele voorbeelden van
arbitrage uit vroeger en later tijd aan. Waarom, zoo vraagt hij, zouden
geschillen tusschen private personen wel door arbitrage worden beslecht en die tusschen vorsten niet aldus worden opgelost? Sterk
is zijn veroordeeling van hen, die dadelijk tot het geweld hun toevlucht nemen.
ALBERICUS ziet ook reeds de mogelijkheid van rechterlijke processen
(fori disceptationes) tusschen vorsten of vrije volken. Daar deze evenwel geen rechter of superieur boven zich erkennen, is zulk een proces
alleen mogelijk als zij er zelf in toestemmen. Hier doemt dus reeds
het beeld van het Permanente Hof van Internationale Justitie voor ons
op met de z.g. facultatieve clausule incluis! Heel scherp onderscheidt
GENTILIS nog niet tusschen~ arbitrage en rechterlijke uitspraak, al acht
hij ook het laatste geenszins uitgesloten.
Er zijn echter gevallen, waarin, volgens hem, arbitrage niet kan
worden toegepast. Als wij of de onzen door wapengeweld worden aangevallen, is er geen plaats voor een juridisch proces. In zulk een geval
is het noodzakelijk zijn toevlucht te nemen tot geweld en tot de
wapenen, waarmee hij dus de verdedigingsoorlog gerechtvaardigd acht.
Zijn conclusie is: een oorlog kan niet rechtvaardig zijn, tenzij hij
noodzakelijk is. Er moet allereerst een beroep gedaan worden op een
vrijwillige overeenstemming en op het gezond verstand en hij die tracht
een rechterlijke uitspraak te vermijden heeft geen vertrouwen in zijn
eigen zaak. GENTILIS acht het bezwaar, dat de ten uitvoerlegging van
de arbitrale uitspraak niet kan worden afgedwongen, niet afdoende.
Zulke overeenkomsten zijn gebaseerd op de goede trouwen moeten
ex bono et aequo worden uitgevoerd.
ALBERICUS kan niet stilzwijgend voorbijgaan de van ouds zoo belangrijke vraag of oorlogvoeren op zichzelf geoorloofd is. Hij toont
bij de bespreking hiervan de desbetreffende litteratuur goed te kennen.
Dat hij aan deze kwestie slechts een kort hoofdstuk wijdt, vloeit voort
uit de overweging, dat hierover feitelijk een communis opinio bestaat,
waarvan slechts enkelen afwijken. De argumenten, die aangevoerd
worden tot rechtvaardiging van den verdedigingsoorlog acht GFNTILIS
afdoende. Hij legt er echter den nadruk op, dat het doel van den
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oorlog moet zijn: vrede en recht, zooals reeds AUGUSTINUS leerde.
ALBERICUS maakt wel onderscheid tusschen een verdedigings- en een
aanvalsoorlog, doch voert deze onderscheiding niet scherp door. Hij
staat op hetielfde standpunt, dat heel de Middeleeuwen door overheerschend is geweest, namelijk, dat een verdedigingsoorlog vanzelfsprekend gerechtvaardigd is en dus alleen een aanvalsoorlog een bij~
zonderen rechtvaardigingsgrond behoeft. Toch ligt in zijn theorie reeds
de kiem van de opvatting in onzen tijd, belichaamd in het KELLOGGPact, dat de oorlog als instrument van nationale politiek steeds te
veroordeelen is. Dit blijkt uit zijn bewering, dat zelfs een oorlog tot
wraakoefening over geleden onrecht en een aanvalsoorlog om werkelijk
rechtvaardig te zijn, altijd eveneens het karakter van een verdediging in
zich moeten hebben. Missen zij dit verdedigingskarakter, dan zijn zij
veroordeeld.
De poging om een aanvalsoorlog theoretisch tot een verdedigingsoorlog te reconstrueeren klinkt ons in dezen tijd zeker ook niet vreemd
in de ooren. Dat GENTILIS het noodig acht dit argument, zij het dan
ook terloops te gebruiken, is een theoretische vooruitgang, waaraan
de gedachte ten grondslag ligt, dat eigenlijk elke reëele aanvalsoorlog
te veroordeelen is. GENTILIS voelt ook wel, dat dit verdedigingselement, hetzij men beweert anderen of zichzelf te verdedigen, dikwijls
als voorwendsel gebruikt wordt om andere motieven te verbergen.
Dit is dan een schande voor hen, die zoo handelen, meent hij, maar het
geeft geen aanwijzing voor wat rechtvaardig is.
GENTILIS splitst de aanvalsoorlogen in twee groepen: a. die welke
ondernomen worden om een onrecht te wreken of een misdaad te
straffen; b. die, welke moeten dienen om een recht, dat betwist wordt,
te doen gelden. Het is juist om deze laatste soort van oorlog te vermijden dat GENTILIS zoo sterk aandringt op arbitrage. Ongetwijfeld
heeft hij het oog op de vele oorlogen, die in de zestiende eeuw gevoerd
zijn om betwiste gebieden, met name tusschen den keizer en den
koning van Frankrijk, die beiden aanspraak meenden te hebben op
Bourgondië, Napels en Milaan. Ook de strijd om den troon van Portugal valt onder deze rubriek.
In deze gevallen zoowel als in die, waar het er om gaat onrecht
te wreken of misdaad te straffen, treedt de staat-aanvaIIer op als
rechter in eigen zaak. En hier juist ligt de fout, die ook GENTILIS
maakt, als hij in de tweede reeks van gevallen den aanvalsoorlog als
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rechtmatig beschouwt. De idee van een onpartijdige instantie, die
naar objectieven maatstaf begaan onrecht als zoodanig qualificeert en
de bestraffing eener internationale misdaad opdraagt aan de collectieve
actie van derden, zweefde hem wel vaag voor oogen, maar kon in het
wordings-stadium van het moderne volkenrecht nog geen vasten vorm
verkrijgen.
Zonder noodzakelijkheid is echter, volgens GENTILIS, geen oorlog
gerechtvaardigd. Daarom kan dorst naar macht of rijkdom (AuGusTINUS) nooit oorzaak voor een rechtvaardigen oorlog zijn. Ook mag
nooit om een geringe oorzaak of een lang verouderd twistpunt een oorlog worden ondernomen. Toch blijven er ook bij een zoo strenge maatstaf nog een aantal gevallen over, waarin oorlogvoeren in GENTILIS'
oogen gerechtvaardigd is. Bij het vragen naar de materieele oorzaken
van den oorlog onderscheidt hij drie rubrieken: goddelijke, natuurlijke
en menschelijke oorzaken. Onder oorlogen uit goddelijke oorzaak gevoerd verstaat hij dezulke, die aan God worden toegeschreven, alsof
Hij zelf ze bevolen had bijv. toen de joden aan God de oorzaak van
den oorlog tegen de Kanaänieten toeschreven.
Het is zonder meer duidelijk, dat voor GENTILIS deze oorlogen op
rechtstreeks goddelijk bevel rechtvaardig waren. Anders wordt het
evenwel, volgens hem, wanneer menschen meenen op Gods bevel te
handelen; dan moet een nauwkeurig onderzoek plaats hebben of hun
godsdienstige gevoelens in dit opzicht juist zijn.
Een der mooiste passages uit het werk van GENTILIS is gewijd aan
de bestrijding van den godsdienstoorlog. Met overtuigingskracht toont
hij aan, dat verschil in godsdienst nooit een rechtvaardigingsgrond
voor oorlog kan zijn.
Indien de godsdienst zoodanig van aard is, zegt hij, dat zij aan
niemand tegen zijn wil behoort te worden opgedrongen, en indien een
propaganda, die het geloof door slagen afdwingt iets vreemds en ongehoords genoemd wordt, dan volgt daaruit, dat geweld in verband
met den godsdienst onrechtvaardig is. Onze geest en alles wat tot onzen
geest behoort wordt niet beïnvloed door eenige uitwendige macht of
machthebber, en de ziel heeft geen anderen heer dan God, die alleen
de ziel kan verderven. Godsdienst is een zaak van den geest en van
den wil, die altijd samen gaat met vrijheid. De godsdienst is een soort
van huwelijk van God met den mensch.
Op een andere plaats geeft hij het beginsel, waarvan hij uitgaat
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nog eens duidelijk aan met deze woorden: Daar de wetten van de
religie eigenlijk niet bestaan tusschen mensch en menseh, wordt er
niemand's recht geschonden door verschil in godsdienst en is het ook
niet rechtmatig om oorlog te maken uit oorzaak van den godsdienst.
Religie is een verhouding tot God. De wetten die haar beheerschen zijn
goddelijk, d. w. z. zij bestaan tusschen God en menseh; zij zijn niet
menschelijk d. w. z. tusschen mens eh en menseh. Daarom kan een
mensch zich er niet over beklagen, dat hem onrecht wordt aangedaan,
omdat anderen van hem verschillen in godsdienst.
Het is dus, volgens GENTILlS, zeker niet rechtvaardig om oorlog te
voeren met godsdienst als eenig motief. Een andere kwestie is of ketters
gestraft moeten worden door oorlog. Dit was vastgelegd in het kanonieke recht. GENTILIS meent echter, ten onrechte. Kon hij zich op
VITORIA en COVARRUVIAS beroepen bij zijn verwerping van het verschil
in godsdienst als rechtvaardigingsgrond voor den oorlog, waar het de
bestraffing van ketters geldt, wijkt hij van zijn voorgangers af en is zijn
standpunt ruimer. Geen wonder, hij die zelf van godsdienstvervolging
te lijden had gehad, moest wel een kampioen worden voor gewetensvrijheid.
Ketters en ongeloovigen kunnen ongetwijfeld subject van rechten
zijn, een stelling trouwens ook door VITORIA aanvaard. Nauw sluit
hierbij de vraag aan of een vorst gerechtigd is tot den oorlog om
eenzelfde religie onder zijn onderdanen te handhaven. Het is duidelijk,
dat GENTILIS hierop een ontkennend antwoord moet geven. Hij is het
eens met BODINUS, die zegt, dat geen geweld gebruikt mag worden
tegen onderdanen, die een andere religie omhelsden dan die van hun
vorst. GENTILIS voegt hier echter altijd de beperking aan toe, "tenzij
de staat tengevolge hiervan schade lijdt." Hij acht het laatste heel
belangrijk, omdat hij een sterk gevoel heeft voor de handhaving van
gezag en orde en zeer gekant is tegen het revolutionnair optreden
van sommige nieuwlichters.
GENTILIS kan het volkomen begrijpen, dat een vorst gaarne eenheid
van religie in zijn land ziet, maar wapenen en legers mogen niet voor
den burgeroorlog worden afgericht om die eenheid te verzekeren. Men
kan heel goed verschillende godsdiensten in denzelfden staat toelaten
en een wijze vorst kan dit alles verstandig en vreedzaam regelen. Hij
ontkent overigens, dat verschil in godsdienst aanleiding zou moeten
geven tot burgeroorlog. Hij hoort wel van veldslagen en oorlogen waar
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geen plaats gegeven wordt aan eenigen godsdienst, maar hij hoort er
niet van waar ruimte gelaten wordt aan verschillende godsdiensten.
GENTILIS komt hierop later nog eens uitvoerig terug en toont met
de feiten aan, dat de vele twisten en burgeroorlogen van zijn dagen
niet mogen worden toègeschreven aan de godsdienstige verschillen,
daar een vorig geslacht dezelfde en nog grooter rampen beleefde, toen
er eenheid van religie was. ALBERICO ondersteunt zijn krachtig pleidooi
voor godsdienstige verdraagzaamheid met voorbeelden uit vroeger en
eigen tijd.
Eenerzijds mag de vorst dus niet met wapengeweld eenheid van
religie aan zijn onderdanen opleggen, anderzijds mag het volk evenmin in opstand komen tegen den vorst ter oorzake van den godsdienst
en dit des te minder, indien hij geen beroep op zijn volk doet, maar
voor zichzelf zijn eigen religie behoudt of die verandert. Dwang inzake
den godsdienst is voor GENTILIS altijd uitgesloten, zoowel van de zijde
van den vorst als van het volk. Alleen God, die hoog boven allen is,
kan dwang uitoefenen, zoo zegt hij.
Wanneer echter geloofsvervolging uitbreekt, staat den enkelen
burger, volgens GENTILIS, geen andere weg open dan het bevel van
Christus te volgen en te vluchten. Het is hard om beroofd te worden
van zijn goederen en van zijn vaderland, maar aldus luidt het bevel van
Christus. Zij die een bijzondere positie innemen mogen zich, desnoods
met de wapenen, tegen geloofsvervolging verdedigen ter bescherming
van zichzelf en anderen.
GENTILIS blijft hiermee volkomen in de lijn der Calvinistische
juristen van zijn tijd. Ook CALVIJN gaat ervan uit, dat men Gode meer
te gehoorzamen heeft dan menschen (wat ook GENTILIS voorop stelt),
doch dat de enkeling slechts een passieven tegenstand tegenover verdrukking om het geloof mag bieden. De lagere overheden, door
CALVIJN "ephoren" genoemd, hebben evenwel tot taak het volk te beschermen tegen al te groote kwaadwilligheid van den vorst en mogen
dus ook in geval van onderdrukking de gewetensvrijheid met geweld
verdedigen. Door BEZA, HOTMAN, DANEAU, BUCHANAN e.a. is deze leer
uitgewerkt en op de toenmalige omstandigheden toegepast.
Zijn betoog over de natuurlijke oorzaken van den oorlog begint
GENTILIS met uiteen te zetten, dat er eigenlijk geen natuurlijke oorzaken voor oorlog zijn! Wij zijn, volgens hem, van nature allen aan
elkaar verwant en er is geen natuurlijke afkeer tusschen mensch en
A. St. 3-m. XII
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mensch. Indien er een natuurlijke vijandschap schijnt te bestaan
tusschen twee volken, dan is dat omdat zij erin geoefend zijn om
elkaar als vijanden te beschouwen. Maar dit is het resultaat van de
opvoeding, die een tweede natuur is.
Ofschoon er dus feitelijk geen natuurlijke oorzaken voor den oorlog
in directen zin bestaan, zoo zijn er toch redenen ons door de natuur
ingegeven om ten oorlog te gaan. Een noodzakelijke verdediging behoort hiertoe, maar ook wanneer ons natuurlijke voorrechten worden
onthouden, zooals, vrije doortocht, havenrecht, voedselvoorziening,
handeldrijven enz. Het begrip zelfverdediging wordt door GENTILIS
wel wat al te veel uitgebreid en hij meent, dat als algemeene regel
men machtige en heerschzuchtige vorsten moet weerstaan, want zij
zijn met geen grenzen tevreden en eindigen met de goederen van alle
anderen aan te vallen. In zijn tijd moeten, naar zijn meening, de
Turken en de Spanjaarden in toom gehouden worden, waarvan vooral
de laatsten dorsten naar machtsuitbreiding. Tenzij er iets is, dat Spanje
kan weerstaan, zoo zegt hij, zal Europa zeker ten onder gaan!
Deze uitbreiding van het begrip verdediging heeft te allen tijde
gediend als voorwendsel voor een aanvalsoorlog en wordt daarvoor in
onzen tijd ook nog gebruikt. Toch voelt GENTILIS wel het gevaarlijke
van zijn theorie, dat men door een aanval eigen ondergang mag trachten te voorkomen. Het is daarom niet rechtmatig een vorst aan te
~allen, wiens macht door erfopvolging en verkiezingen is toegenomen,
zelfs niet wanneer die macht gevaarlijk voor ons zou zijn. GROTlUS
verwerpt met recht de opvatting van GENTILIS, dat een oorlog, die
slechts ten doel heeft de macht van een buurstaat te verzwakken, een
rechtmatige verdedigingsoorlog mag heeten. "Dat de mogelijkheid van
te worden aangevallen ons het recht verleent tot een aanval is in
strijd met elk beginsel van billijkheid," aldus GROTlUS. "Het menschelijk leven bestaat onder zulke voorwaarden, dat volledige veiligheid
ons nooit is verzekerd. Voor bescherming tegen dreigende gevaren
moeten wij ons vertrouwen stellen op de Goddelijke Voorzienigheid,
en op een waakzaamheid die vrij is van schuld, niet op geweld."
GENTILIS noemt een eershalve verdediging (defensio honesta) een
oorlog, die aangegaan wordt niet uit vrees of gevaar voor onszelf, uit
geen noodzaak voor onszelf, met geen bedoeling van eigen voordeel,
maar alleen terwille van anderen. Deze rust op het fundamenteele beginsel, dat de natuur tusschen de menschen heeft gevestigd bloed-
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verwantschap, liéfde, welwillendheid en een band van gemeenschap;
en dat het volkenrecht op deze saamhoorigheid van het menschelijk
geslacht berust. De vraag is of iemand op grond van dit recht gebonden is om een ander te verdedigen, als hij dit kan en ofschoon de
algemeene opinie ontkennend schijnt te luiden, beantwoordt OENTILIS
deze vraag bevestigend. Sommigen beweren ook, zoo zegt hij, dat
men voor het forum van het geweten verplicht is zijn medemensch te
verdedigen en het is volkomen rechtvaardig om den zwakke te beschermen. In tegenstelling met BODINUS houdt GENTILIS staande, dat
voor deze hulpverleening geen uitdrukkelijk bondgenootschap behoeft
te bestaan; de plicht van bijstand bestaat, volgens hem, des te meer
wanneer twee staten van dezelfde religie zijn. Zoo kan men ook verplicht
zijn bijstand te verleenen aan de onderdanen van een vorst, die door
hem worden onderdrukt. Het is juist in zijn dagen, wat hij noemt, een
brandende kwestie of de Engelschen rechtmatig handelden door de
Nederlanders te helpen in hun strijd tegen de Spanjaarden - een
vraag, die hij bevestigend beantwoordt. Een vorst mag, volgens hem,
maar niet met zijn onderdanen doen wat hij wil.
Het is niet moeilijk in OEN TI LIS' theorie reeds de sporen te vinden
van het beginsel der collectieve veiligheid, zooals dat in het Handvest
van den Volkenbond is belichaamd. Alleen grondt hij zijn leer meer op
. de societas humana, dan op de statengemeesnchap, doch de plicht tot
onderlingen bijstand bij rechtsschennis staat hem daarom niet minder
levendig voor oogen.
Een aanvalsoorlog acht OENTILIS gerechtvaardigd, indien de voorrechten der natuur ons willekeurig worden onthouden. Bijv. indien een
recht van doortocht wordt geweigerd ,of indien men wordt uitgesloten
van de havens of indien men van provisie en handel wordt afgesneden.
In dit verband houdt OENTILIS een pleidooi voor de vrije zee, die van
nature open is voor alle menschen en waarvan het gebruik, evenals
van de lucht, aan allen gemeen is.
Onder menschelijke oorzaken van den oorlog verstaat OENTILIS de
schending van een door menschen gemaakte wet bijv. het handelen
in strijd met een aangegaan bondgenootschap. In dit geval is de oorlog,
volgens hem, niets dan een uitoefening der gerechtigheid, waardoor
de misdaad wordt gestraft. Hij voelt echter wel, dat hier gevaren
schuilen en waarschuwt daarom, dat de straf alleen mag worden toegepast, indien de misdaden duidelijk bewezen zijn. In hedendaagsche
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taal zouden wij zeggen: indien de misdaad door' een onpartijdige
instantie is vastgesteld.
In geval van twijfel beveelt GENTILIS het middel van arbitrage aan.
Wordt dit afgewezen of leidt dit niet tot een oplossing, dan mag men
naar de wapens grijpen. Immers, indien hij, door wien het recht, naar
men aanneemt, is geschonden, weigert zich aan arbitrage te onderwerpen, bewijst hij, dat zijn zaak slecht is, want wij behooren nooit
terug te deinzen voor een onderzoek naar onze aanspraken. Maar,
zoo voegt GENTILIS er aan toe, het mogen nooit kleine onrechtvaardigheden zijn, die een zoo vreeselijk kwaad als den oorlog ontketenen,
want de vrede, als hij rechtvaardig is, is een schoone zaak. Oude oorzaken voor den oorlog moeten ook niet worden opgehaald, want dan
zou er alijtd wel een verontschuldiging voor den oorlog zijn.
Vergelijken we de theorieën door GENTILIS verkondigd met die van
GROTlUS dan zien wij, dat het groote fundamenteele verschil dat Prof.
C. VAN VOLLEN HOVEN meent te kunnen aanwijzen niet aanwezig is.
Volgens VAN VOLLENHOVEN'S opvatting van GROTlUS' leer zou deze
een geheel nieuwe beschouwing gebracht hebben ten aanzien van den
plicht der volkerengemeenschap om begaan onrecht te straffen.
GROTlUS zou zijn leer niet op nationaal egoïsme hebben opgebouwd,
zooals zijn voorgangers, maar op altruïsme en liefde.
Wij zagen reeds, dat wat GENTILIS betreft, deze tegenstelling niet
opgaat. Evenals GROTlUS gaat GENTILIS uit van de gedachte van een
groote wereldgemeenschap gevormd door de geheele wereld en het geheele menschelijke geslacht. Reeds op een der eerste bladzijden van
zijn boek spreekt hij deze fundamenteele gedachte uit en zij loopt als
een gouden draad door heel zijn betoog. Niet alleen wijdt hij aan de
societas humana eenige poetische beschouwingen, doch zij vormt
de reëele basis van zijn volkenrechtelijk stelsel. Bewust breekt
GENTILIS met de enge gemeenschap der Middeleeuwen, waarin slechts
de volken der Christenheid waren opgenomen. Het zou ongetwijfeld een
miskenning zijn van de door hem verkondigde theorieën, indien aan
GROTlUS de eer werd toegekend voor het eerst van de grondgedachte
van een societas humana, een societas gentium te zijn uitgegaan. Ook
VAN VOLLENHOVEN geeft natuurlijk toe, dat zoowel VITORIA, SOTO,
VASQUEZ, COVARRUVIAS, MOLINA en AYALA, als GENTILIS de nieuwe
wereldgemeenschap gesteld hebben in plaats van de oude Christengemeenschap. Maar hij voegt er aan toe, dat noch VITO RIA, noch
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SUAREZ noch eenig ander zich bewust was van het feit, dat deze
grondslag een nieuwe theorie van den oorlog als strafexpeditie eischte.
Wel maakt hij min of meer een uitzondering voor GENTILlS, die op een
zeer verdienstelijke wijze een theorie opzette over "eershalve gevoerde
oorlogen", aangegaan ten behoeve van onderdrukte vreemdelingen
(volken of individuen). Maar - zoo voegt VAN VOLLENHOVEN eraan
toe - zijn losse opmerkingen, zooals dikwijls het geval is met hem,
gaven niet duidelijk aan hoever hij wilde gaan en volgden niet een
bepaalden vasten gedachtengang 10).
Is dit verwijt ten volle verdiend? Het komt ons voor van niet. Niet
minder dan bij GROTlUS is bij GENTILIS de eene algemeene gemeenschap der menschen een gemeenschap gebaseerd op recht en moraal.
Evenals het burgerlijk recht een overeenkomst en een gemeenschapsband is tusschen de burgers, zoo is het volkenrecht hetzelfde tusschen
de volken, en het natuurrecht wat betreft de geheele menschheid. Zeeroovers zijn uitgezonderd van den bond der menschelijke gemeenschap,
want zeerooverij is in strijd met het volkenrecht, zoo zegt hij.
Voor GENTILIS is de vorst de representant van den staat. Ook deze
is, volgens hem, aan het recht gebonden en mag niet naar willekeur
handelen. De souvereiniteit van den vorst (van den staat) beteekent,
volgens GENTILIS in geenen deele een handelen naar eigen goeddunken zonder zich om recht of gerechtigheid te bekommeren, maar
altijd een onafhankelijke gezagsuitoefening binnen de perken van het
recht. GENTILIS stelt daarom, evenals GROTlUS, steeds voorop, dat de
staten niet minder dan de individuen aan rechtsnormen gebonden zijn,
die overal en altijd geldig zijn en waarvan geen enkele staat, geen
enkel volk is uitgesloten, zelfs niet de barbaren.
Wat nu de bestraffingsoorlog aangaat, deze staat bij GENTILIS niet
zoo sterk in het centrum, als bij GROTlUS. GENTILlS, die meer dan zijn
beroemden navolger, zich stelde op den bodem der werkelijkheid en
rekening hield met de omstandigheden van zijn tijd, zag, dat er practisch nog tal van andere oorlogen gevoerd werden, die hij aan het
criterium van al of niet rechtvaardig-zijn had te toetsen. Het kan dan
ook niet worden ontkend, dat GROTlUS op het punt van de bestraffingsoorlog strakker lijnen heeft getrokken dan GENTILIS en vooral de vraag
wie tot straffen bevoegd is met meer nadruk heeft naar voren gebracht.
Hieruit volgt nog niet, dat GENTILIS in dezen een eng standpunt
van nationaal egoïsme heeft ingenomen. Wel degelijk leidt hij uit de
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gemeenschap van het menschelijk geslacht af, dat men het onrecht
anderen aangedaan heeft te straffen (te wreken). Hij noemt deze
oorlogen "bella honesta" (GROTIUS spreekt ook van een eereplicht),
die uitsluitend ten bate van anderen worden ondernomen. Uit het
fundamenteel beginsel der onderlinge saamhoorigheid leidt hij af, dat
wij direct zijn betrokken bij het onrecht, dat anderen wordt aangedaan. Letterlijk zegt hij: "Heel het heelal, dat wij zien, waarin goddelijke en menschelijke dingen zijn besloten, is één en wij zijn leden van
één groot lichaam. De wereld is namelijk één lichaam. Bovendien heeft
de natuur ons allen aan elkaar verwant gemaakt, daar wij van denzelfden oorsprong zijn en hetzelfde verblijf hebben. Zij heeft ons liefde
voor elkaar ingeplant en ons geneigd gemaakt tot het zoeken van de
onderlinge gemeenschap. En deze gemeenschap is als een steenen boog,
die zal vallen, indien niet de steenen tegen elkaar steunen en elkaar
op hun plaats houden, om SENECA'S prachtige beeld te gebruiken."
Is dit de taal van iemand, die gedreven wordt door nationaal
egoïsme? Het is alsof GENTILIS de gedachte van de eenheid van het
gansche menschelijke geslacht er in wil stampen. "Nu hebt gij gehoord,
dat de heele wereld één lichaam is, dat alle menschen leden zijn van
dat lichaam, dat de wereld hun tehuis is, en dat deze een staat is.
Luister nog eens naar deze woorden, want zij zijn schoon."
Welke zijn nu de consequenties, die hij hieruit trekt ten opzichte
van het recht van interventie? Heeft men het recht, of zelfs den plicht,
den ander te verdedigen tegen onrecht? Dat men zijn bondgenooten
tegen een onrechtmatigen aanval heeft bij te staan, ook al is dit niet
uitdrukkelijk gestipuleerd, staat voor GENTILIS vast. Evenals de verdediging van hen, die van hetzelfde ras en hetzelfde bloed zijn. Voorts
ook hen, die denzelfden godsdienst belijden, behoort men tegen onrecht
te verdedigen, want een gemeenschappelijke godsdienst is, volgens
GENTILlS, de sterkste band, die er is. Goede buurschap legt eveneens
een interventieplicht op. "Het is onze eigen zaak als het huis van onzen
buurman in brand staat." Ook de onderdanen van een vreemden vorst,
die door dezen worden onderdrukt, hebben aanspraak op bijstand. In
het algemeen stelt GENTILIS de kwestie aldus: Men is niet op grond van
het recht v.erplicht den ander te verdedigen, maar het is rechtmatig
den ander te verdedigen, indien men kan. Dit kan worden gedaan uit
overwegingen van algemeene menschelijkheid en het kan tot gewetens-
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plicht worden. Wat de staten betreft, zoo noemt GENTILIS verschillende
gevallen op, waarin de interventieplicht een opgelegde eereplicht is.
Dit is zijn theorie. Zij berust niet op een nationaal-egoïstisch principe,
noch op de Kaïns leer: ben ik mijn broeders hoeder? Practisch kan
GENTILIS den twijfel niet onderdrukken of wel ooit een vorst (een
staat) zuiver en alleen eershalve ertoe zal worden gedreven om ter
verdediging van eens anders recht te intervenieeren. Zijn idealisme
wordt telkens weer getemperd door zijn nuchterheid en gezond
realisme. Hieruit valt wellicht te verklaren, dat hij den algemeenen
regel, dat elke staat het recht en den plicht heeft een rechtsschennis
tegen een derde-staat te straffen, niet zoo scherp formuleert als GROTlUS
doet. Doch al blijft GENTILIS dan ook in de uitwerking van het interventie-beginsel bij GROTlUS ten achter, principieel staan beiden op
hetzelfde standpunt, dat door rechtshandhaving en naastenliefde wordt
gekarakteriseerd.
Jn het tweede boek van zijn "De Jure Belli" behandelt GENTILIS het
oorlogsrecht in engeren zin, het "ius in bello" . Ook hier laat hij zich leiden
door bepaalde principia en vervalt dus niet, zooals BELLI en AVALA
vóór hem, in een al te veel op den voorgrond schuiven der zuiver
militaire aangelegenheden, waartegen hijzelf reeds in 't begin van zijn
boek bezwaar had gemaakt. Het algemeen beginsel, waarvan GENTILIS
uitgaat, is, dat evenzeer als wij de rechtvaardigheid hebben te betrachten in het beginnen van een oorlog, wij dien tot het einde toe
rechtvaardig hebben te voeren.
Als eerste eisch van deze rechtvaardigheid staat bij GENTILIS voorop,
dat elke oorlog vooraf moet worden gegaan door een oorlogsverklaring.
Volgens hem berust dit op het volkenrecht en het natuurrecht. Evenals
wij, vóór wij een proces beginnen, op beleefde manier vragen om wat
ons toekomt, zoo moet ook aan den oorlog een verzoek om den vrede
te bewaren voorafgaan. De oorlogsverklaring is voor GENTILIS geen
zuiver formeele zaak. Verre van dat. Hij ziet er het laatste vreedzame
middel in om den oorlog zoo mogelijk te voorkomen en hij haaIt met
instemming de woorden aan: "Een wijs man behoort alles te probeeren wat woorden kunnen volbrengen, alvorens zijn toevlucht te
nemen tot de wapenen." Daarom wil hij ook een termijn van drie-endertig dagen laten verloopen tusschen de oorlogsverklaring en het begin der vijandelijkheden. Hier vinden wij dus reeds hetzelfde beginsel
van een motarium vóór het openen der vijandelijkheden, dat eveneens
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ten grondslag ligt aan de bekende Bryan-tractaten en is neergelegd in
art. 12 van het Handvest van den Volkenbond.
Bij zijn bespreking van de strategie, de krijgslist en het misleiden
van den vijand, stelt GENTILIS voorop, dat men bij dit alles een zeer
nauwe consciëntie moet in acht nemen en steeds handelen moet, zooals
recht en goed is. Het gebruik van vergif keurt hij streng af. Hij wordt
zelfs welsprekend in zijn bestrijding van BALDUS, die het gebruik van
vergif wel wil toestaan en hij besluit deze passage aldus: "Vaarwel
aan allen, neen, mogen zij allen omkomen, die oorlogvoeren met vergif."
Helaas heeft na drie en een halve eeuw deze vraag weer nieuwe actualiteit verkregen door de uitvinding van allerlei gifgassen, waarvan
ht gebruik wel bij een speciaal protocol in 1925 onder auspiciën van
den Volkenbond tot stand gekomen, is verboden, maar voor welker toepassing de wereld zich steeds intensiever voorbereidt.
GENTILIS pleit ook sterk voor een humane en rechtvaardigebehandeling der gevangenen, aan wie het leven niet mag worden ontnomen.
De uitwisseling der gevangenen moet te goeder trouw geschieden. Hij
keurt de slavernij niet onvoorwaardelijk af, maar dringt aan op een
goede en eerlijke behandeling der slaven. Een ruime plaats kent hij
toe aan de bescherming der burgerbevolking, aan allen, die niet aan
het actueele gevecht deelnemen. Alle non-combattanten moeten worden
gespaard. In het algemeen komt hij op voor een milde wijze van oorlogvoeren; hij haat alle noodelooze wreedheid, al blijft hij in vele opzichten een kind van zijn tijd. Hij eindigt het tweede deel van zijn boek
met de volgende invocatie: ,,0, Gij groote God, houdt in Uw goedheid
ver van ons barbaarschheid, wreedheid en onverzoenlijke vijandigheid!
Mogen de os en de leeuw stroo eten en moge de os geen wreedheid
leeren, maar de leeuw genade verkonden! Mogen, Uwe Chris!enen,
geen barbaarsche wijze van oorlogvoeren leeren van de barbaren, maar
mogen de barbaren door Uw volgelingen onderwezen worden in meer
menschelijke methodes!"
De bede van GENTILIS is tot op heden niet in vervulling gegaan.
Integendeel, de wijze van oorlogvoeren is "barbaarscher" dan ooit
en gericht op de volko~en vernietiging van den vijand en wat des
vijands is. De stelregels van het kanonieke recht ten opzichte van de
non-combattanten, door GENTILIS met zooveel kracht verdedigd, vinden
geen schijn van toepassing meer. Verwoestingen worden op groote
schaal aangericht, kerken noch kunstwerken, oogsten noch vrucht-
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boomen worden gespaard. De oorlog is niet meer een gevecht tusschen
gewapende mannen; de strijd gaat evenzeer tegen vrouwen, kinderen,
ouden van dagen en alle andere vreedzame burgers. De luchtbompardementen en gasverstikkingen richten zich niet minder tegen de burgerbevolking van het vijandelijke land dan tegen het vijandelijke leger.
Zeer zeker, dit geschiedt niet zonder protest. Theoretisch geldt in het
volkenrecht nog altijd de leer, dat een bombardement moet worden
beperkt tot militaire objecten. En al is de regel, aangenomen door de
Algemeene Commissie van de Ontwapeningsconferentie in Juli 1932,
dat een luchtaanval op de burgerbevolking absoluut verboden is, niet
opgenomen in het positieve volkenrecht, toch staat het vast, dat de
onschendbaarheid der non-combattanten tegen een directen aanval
een van de grondbeginselen van het internationale oorlogsrecht is.
Practisch worden evenwel de non-combattanten hoe langer hoe meer
in den oorlog betrokken en dit beteekent ongetwijfeld een teruggIijden
naar een methode van oorlogvoeren, die voor meer dan driehonderd
jaar reeds als barbaarsch werd veroordeeld.
Het derde boek van "De Iure Belli" is aan het vredesrecht gewijd.
Geheel op het voetspoor van AUGUSTINUS beschouwt GENTILIS den
vrede als het doel van eIken oorlog. Hij definieert den vrede als een
ordelijk beëindigen van den oorlog. De regelen waarnaar dit moet geschieden vormen den inhoud van het laatste deel van zijn groot werk.
Zij moeten gericht zijn op een permanente vestiging van den vrede.
Dit is het doel, dat GENTILIS voortdurend voor oogen staat.
De overwinnaar moet met gematigdheid van zijn overwinning gebruik
maken en in elk geval rechtvaardigheid betrachten. Anders zou er nooit
vrede kunnen heerschen. GENTILIS veroordeelt elke wreedheid tegenover den overwonnen vijand, zelfs tegenover de Barbaren, die zelf
allerlei wreedheden hebben begaan. De vredesvoorwaarden moeten op
rechtvaardigheid gebaseerd zijn, anders kan de vrede niet duurzaam
zijn. Is men gebonden aan een vredesverdrag, dat immers onder dwang
wordt gesloten? De vraag is ook thans nog van actueel belang.
GENTILIS acht twijfel uitgesloten. Het is, volgens hem, niet geoorloofd
een exceptie van dwang op te werpen. Men moet het verdrag, dat men
heeft aangegaan, nadat men in den oorlog overwonnen is, houden.
GENTILIS bespreekt vervolgens de verplichtingen voortvloeiende uit
vriendschaps- en alliantie verdragen. Wanneer er moeilijkheden rijzen,
omdat men vriendschap gesloten heeft met verschillende vorsten en
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deze O'nderling in O'O'rlO'g kO'men, legt hij er nO'g eens den nadruk O'p,
dat wij bijstand mO'eten verleenen aan een rechtvaardige zaak. Want,
zO'O' zegt hij, al is de bO'ndgenO'O't niet gerO'epen om als rechter O'p te
treden, maar wO'rdt aangesproken, O'mdat hij O'nder de verplichting staat
O'm hulp te verleenen, zO'O' strekt zich dit tO'ch niet uit tO't O'nrechtvaardige handelingen en hij zal geen huJp verleenen aan een O'nrechtvaardige zaak. Daarom is de bO'ndgenO'O't verplicht het recht te prO'even.
Dit wO'rdt sO'ms in een verdrag neergelegd dO'O'r te zeggen, dat als een
van de bO'ndgenO'O'ten een ander lid van de federatie den O'O'rlO'g zO'u
aandO'en (men spreekt tegenwO'O'rdig van een niet-geprO'vO'ceerden aanval), alle anderen hulp mO'eten verleenen aan hem, wiens zaak het
meest rechtvaardig is. Dit is, vO'lgens GENTILIS, een aanwijzing, dat
aldus het recht is.
Het is niet moeilijk in deze wO'orden van GENTILIS een vO'O'rspel te
zien van art. 10 van het VO'lkenbO'ndsverdrag. Een wereldO'mvattende
Staten-federatie stO'nd hem wel als ideaal vO'O'r O'O'gen, dO'ch evenmin
als GROTlUS is hij tO't de uitwerking van een reëel plan gekO'men. Wel
leefde bij hem sterk het besef, dat handhaving van het recht en trO'uw
aan geslO'ten verdragen de beide hO'eksteenen vO'rmden van het gebO'uw
der internatiO'nale rechtsO'rde. En het feit, dat hij als een regel van
het vO'lkenrecht de verplichting erkent O'm in een bO'ndgenO'otschap
alleen dien staat bij te staan, die het recht aan zijn zijde heeft, tO'O'nt
aan, dat GENTILIS de O'plO'ssing der internatiO'nale verwikkelingen zO'cht
in de juiste richting, al O'ntbreekt in zijn gedachtengang nO'g de O'npartijdige instantie, die vaststelt, wiens zaak de rechtvaardige is. Het kan
geen verwO'ndering wekken, dat GENTILIS bij deze kwesties telkens
verwijst naar den Zwitserschen StatenbO'nd, als het prO'tO'type van
federatieve samenwerking.
Sterk stelt GENTILIS telkens weer O'p den vO'O'rgrO'nd, dat de gO'ede
trO'uw in het vO'lkenrecht met kracht mO'et wO'rden gehandhaafd. "Pacta
servanda sunt" is de stelregel, die aan heel zijn verdragsrecht ten
grondslag ligt. De O'vereenkO'msten tusschen vO'rsten (staten) mO'eten
beschO'uwd wO'rden als wetten.
TenslO'tte eindigt hij het derde en laatste bO'ek van zijn "De Jure
Belli" met de rO'erende bede: "MO'ge nu de grO'O'te en gO'ede GO'd
de vO'rsten ertO'e leiden, dat zij eens vO'O'r al een eind maken aan eIken
O'O'rlO'g en dat zij zich eerlijk en O'precht hO'uden aan de regelen van den
vrede en van de verdragen. .. Telkens en telkens weer smeek ik U,
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o God, maak een einde aan de oorlogen; geef Gij ons vrede, ons
vergevende onze zonden in Uwe gunst, ons verworven door Uw zoon,
onzen Zaligmaker, Jezus Christus."
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Het derde boek van GENTILlS' hand, dat van beteekenis is voor het
ontstaan van het moderne volkenrecht, is zijn "Hispanicae Advocationis
Libri Duo". Dit werk neemt in de rij van GENTILlS' geschriften een
bijzondere plaats in. Eerstens omdat het niet als "De Legationibus"
en "De Iure Belli" een stelselmatig betoog vormt, doch een verzameling
is van pleidooien door den auteur gehouden in zijn functie als Advocaat
van de Spaansche Kroon bij het Engelsche Admiraliteitshof. Hieraan
zijn nog toegevoegd een aantal brieven en adviezen betrekking hebbende de rechtskwesties in het algemeen. In de tweede plaats draagt
het boek het onmiskenbaar stempel van een posthume uitgave. Op zijn
sterfbed had ALBERICUS zijn broer SCIPIO verzocht al zijn nagelaten
M. S. S. te vernietigen, behalve dit ééne boek, dat hijzelf van plan
was geweest om uit te geven, indien de dood hem daarin niet had
verhinderd.
Hoewel SCIPIO ongetwijfeld alle zorg heeft besteed aan de uitgave
van de "Advocatio Hispanica", die in 1613, vijf jaar na ALBERICUS'
dood voor het eerst verscheen, zoo laat de duidelijkheid hier en daar
toch zeer te wenschen over. Eenerzijds is men soms te weinig op de
hoogte van de feitelijke gegevens, anderzijds zijn verschillende punten
slechts kort aangegeven, zoodat het moeilijk is de juiste bedoeling
ervan na te gaan. Dit boek is des te merkwaardiger omdat de volkenrechtelijke beginselen, die GENTILIS aanhing hier daadwerkelijk op de
practijk van het internationale rechtsleven worden toegepast. Het is
daarom ook eenig in zijn soort voor zijn tijd.
In het eerste boek worden een aantal kwesties van volkenrecht,
speciaal van zeerecht aangeroerd, terwijl het tweede boek een losse
verzameling is van adviezen en brieven, die vaak een zeer persoonlijk
karakter dragen en soms interessante bijzonderheden vermelden
omtrent de rechtspractijk in GENTILlS' dagen. Zij hebben evenwel voornamelijk betrekking op kwesties van privaatrecht (bewijs e. d.), zoodat
dit gedeelte voor het volkenrecht van geen belang is 11).
Het kan hier niet de plaats zijn uitvoerig in te gaan op het standpunt
door GENTILIS ten opzichte van de vrije zee en andere kwesties van
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zeerecht in te gaan. In elk geval komt aan hem een belangrijk aandeel
in de historische ontwikkeling van het probleem van de vrije zee toe en is
hij ongetwijfeld de eerste geweest, die dit punt duidelijk van verschillende zijden heeft belicht. Juist in den laatsten tijd worden zijn verdiensten in dit opzicht meer en meer erkend. Ook in de bestrijding
der zeerooverij heeft GENTILIS een groot aandeel gehad doordat hij
deze niet alleen als ongeoorloofd beschouwt, doch de piraten ook
zonder meer buiten het volkenrecht stelt. Belangrijker nog is, dat hij
het verleenen van kaperbrieven onvoorwaardelijk veroordeelt, iets
waartoe GROTlUS een twintigtal jaren later nog niet durft over te gaan.
GENTILIS was op dit punt zijn tijd ongetwijfeld ver vooruit. Hij tast
de kaapvaart in het hart aan, als hij haar noemt "een oorlog tegen
non-combattanten, onschuldige kooplieden en anderen, die ver van de
gevechtslinies verblijven, ofschoon alleen wat aan het front plaats
vindt, werkelijk een oorlogsdaad behoort te heeten."
De bescherming van vreedzame handelaren in oorlogstij d had
GENTILIS ook reeds in zijn "De Iure Belli" verdedigd. Dat de kaapvaart, ook de geautoriseerde te veroordeelen is, omdat zij noncombattanten en onschuldige kooplieden treft en geen deel uitmaakt
van de regelmatige krijgsverrichtingen is een argument van wijde strekking. Bij consequente doorvoering hiervan komt men tot de veroordeeling van het buitmaken van privaateigendom, zoowel te land als
te zee.
GENTILIS heeft deze consequentie van zijn woorden niet ten volle
getrokken. Toch komt hem de eer toe zijn stem met kracht tegen de
geautoriseerde zeeroof te hebben verheven. Des te opmerkelijker is dit,
daar hij deze woorden neerschreef ongeveer tezelfder tijd, toen HUGO
DE GROOT zijn bekende pleidooi hield over "Het recht op Buit", waarvan de strekking meer in overeenstemming was met de contemporaine
practijk.
Zoowel GENTILIS als GROTlUS hadden met hun verhandeling de
verdediging van bepaalde belangen op het oog. Bij beiden was het de
kaapvaart der Hollanders, die bij den een aanleiding was tot sterke
afkeuring, bij den ander tot gloedvolle verdediging. De opinie van
GENTILIS heeft ten deze, zij het laat, gezegevierd. De kaperij door
middel van lettres de marque bleef zich nog tot in het begin der negentiende eeuw handhaven. Deze werd eerst formeel opgeheven bij de
bekende Declaratie van Pa~ijs op 16 April 1856, waarvan het eerste
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artikel luidt: "La course est et demeure ab olie" . Sinsdien is de afschaffing van de kaapvaart tot een algemeen erkend beginsel van het volkenrecht geworden. Van het z. g. prijzenrecht is evenwel bij de Declaratie
van Parijs geen afstand gedaan en dit bleef tot op heden gehandhaafd.
Ondanks het feit dat in GENTILlS' dagen de neutraliteit een nog
zeer vaag omschreven begrip was, geeft hij zich toch reeds rekenschap
van de positie der neutralen. Hij is allicht de eerste, die het neutraliteitsrecht op zuiver juridische gronden verdedigt, al laat de toepassing
hiervan in concrete gevallen hem vaak volkomen in den steek.
Wij zullen het bij deze korte opmerkingen over GENTILlS' laatsten
arbeid op het gebied van het volkenrecht laten en thans nog in een
korte samenvatting zijn algemeene beteekenis als internationalist
trachten weer te geven.
d. Samenvatting.
Wij kunnen GENTILlS' volkenrechtelijke theorieën als volgt samenvatten.
Zooals wij reeds zagen, heeft hij zijn volkenrecht opgebouwd op de
basis van het natuurrecht. Dit natuurrecht is volgens hem, van goddelijken oorsprong en kan daarvan niet worden losgemaakt. Dat hij naast
de termen "ius naturae" of "ius naturaIe" ook wel de uitdrukking
"naturalis ratio" gebruikt, houdt niet in, dat GENTILIS de menschelijke
rede zou stellen los van en naast het gebod Gods, dat wij volgens hem,
indirect kennen uit de Openbaring, in het bijzonder uit den Decaloog,
en direct uit de goddelijke wet, die ons, ook na de zondeval, in het
hart (als zetel van het verstand) geprent is gebleven.
Onder het "ius gentium" verstaat GENTILIS in het algemeen datgene,
wat voor ons het begrip "volkenrecht" inhoudt, n.l. het recht, dat betrekking heeft op de onderlinge verhouding der staten. Scherp omlijnd
ziet hij dit begrip nog niet, daarvoor is hij nog te zeer bevangen door
de gedachtensfeer van het Romeinsche Recht en de daarbij behoorende
terminologie. Herhaaldelijk zijn bij hem dan ook de voorstellingen van
het oude "ius gentium" dooreen geweven met de moderne opvatting,
al heeft hij desondanks veel bijgedragen tot de nadere begripsbepaling
van het moderne volkenrecht. In zijn "De Iure Belli" , noch in zijn
andere volkenrechtelijke werken gebruikt hij de juistere term "ius inter
gentes" , doch wij troffen deze uitdrukking wel aan in een uitvoerig
werk over huwelijksrecht en eveneens in een particulier schrijven, ge-
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dateerd 8 Februari 1594 en gericht aan JOH. RAYNOLDUS, waarvan wij
het M. S. in de bibliotheek van Corpus Christi College te Oxford
vonden. Hij legt hier den theoloog uit: "ius gentium, quod naturalis
ratio inter omnes gentes constituit" , waarbij hij de woorden "inter
omnes gentes" onderstreept. GENTILIS heeft ongetwijfeld den weg gebaand voor de moderne opvatting van het begrip volkenrecht, al heeft
de nieuwe term eerst door zijn leerling en opvolger Zo UCHE ingang
gevonden.
Hij was ook de eerste, die het volkenrecht systematisch en ad hoe
behandelde. De vele loffelijke getuigenissen, die men hem in vroeger
en later tijd dienaangaande heeft gegeven, komen hem rechtmatig toe.
Niet het minst schuilt zijn verdienste daarin, dat hij naar twee zijden
het volkenrecht, zooals het zich in de toekomst ontwikkelen moest, van
een eeuwenlangen ballast heeft bevrij d.
In de eerste plaats heeft hij getracht het "ius gentium" te zuiveren
van vermenging, die vaak tot verwarring leidde, met het "ius civile".
Niet alsof ook hij niet meermalen begrippen aan het "ius civile" ontleend, toepast op het "ius gentium" - daaraan kan, zooals COLEMAN
PHILLIPSON terecht opmerkt, wel niemand geheel ontkomen - , maar
zijn streven is erop gericht, en naar het ons voorkomt, is dit grootendeeis gelukt, om de twee gebieden, die van het "ius gentium" en die
van het "ius civile" zooveel mogelijk gescheiden te houden. KOSTERS
geeft GENTILIS in dezen de eer, die hem toekomt 12).
In de tweede plaats tracht GENTILIS het volkenrecht te bevrijden
van de voogdij van de theologie. De onderscheiding tusschen recht en
moraal - ook al weer niet steeds nauwkeurig te trekken - was tot
op zijn tijd zoo goed als in 't geheel niet, of althans heel vaag tot uiting
gekomen. GENTILIS tracht de grenslijnen nauwkeuriger aan te geven
en wijst aan theologen en juristen ieder een eigen sfeer aan waarbinnen
zij zich hebben te bewegen. De korte weergave van zijn standpunt is,
dat de theologen zich met hun eigen zaken hebben te bemoeien en
zich niet hebben in te laten met wat des juristen is. Dit is nu misschien
wel wat heel scherp gesteld, maar hijzelf zegt het met zijn bekende
uitspraak "Silete theologi in munere alieno" niet minder ronduit.
Bij GENTILIS wil dit geenszins zeggen, dat hij het terrein van de
theologie, de uitlegging van Gods Woord en de practische toepassing
van de geboden van de eerste tafel der Wet (plus de laatste van de
tweede tafel) waardeloos acht voor de beoefenaren der rechtsweten-
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schap. Integendeel, hij geeft telkens te kennen, dat bij het zoeken naar
en het toepassen van rechtsbeginselen, er een nauw verband bestaat
tusschen het "ius divinum" en het "ius humanum" en hijzelf geeft in
zijn werken blijk de werken van oudere en nieuwere theologen van
beide richtingen niet alleen goed te kennen, maar hun oordeel ook op
hoogen prijs te stellen. Hijzelf heeft er zich niet van onthouden meer
dan eens het gebied van de theologie te betreden, doch dit is een
inconsequentie, die uit den geest van zijn tijd, toen de theologische
vragen van zoo allesbeheerschende practische bete eken is waren, moet
worden verklaard.
In elk geval heeft OENTILIS er krachtig toe bijgedragen om het gebied der juridische wetenschap nader te omlijnen en het volkenrecht
daarin te verheffen tot een zelfstandig onderdeel, dat een afzonderlijke beoefening ten volle waard was.
De "societas gentium", waaromheen OENTILIS zijn volkenrecht opbouwt, omvat heel de wereld, ook die buiten het Christendom. Dat hij
o. a. ook de Turken als volkomen gelijkwaardige deelgenooten in de
volkenrechtelijke gemeenschap opneemt, is ook na het verbond dat
FRANS I met SOLIMAN 11 sloot en de door utiliteitsoverwegingen bepaalde houding van sommige overige Christelijke vorsten, toch nog
wel een bijzondere vermelding waard, als men bedenkt, dat eerst bij
het einde van den Krimoorlog in 1856 Turkije officieel in den kring
der volken werd opgenomen.
Toch houdt OENTILIS nog veel meer het oog gericht op de "societas
humana", dan op een eigenlijke statengemeenschap, die zich eerst later
scherper daartegen afteekent. Daardoor komen zijn conclusies wel eens
min of meer in 't gedrang, als is hij zich blijkbaar in zijn posthuum
werk, de "Advacotio Hispanica" van de rechten en verplichtingen der
afzonderlijke staten wel helderder bewust.
Bij zijn beteekenis voor de bijzondere onderdeelen van het internationale recht zullen wij hier niet stilstaan. De methode, die OENTILIS
toepast, is de historische, inzooverre, dat hij telkens met de feiten te
rade gaat en daarbij de actueele verschijnselen en het gewoonterecht
nauwkeurig onderzoekt. Toch laat hij zich hierdoor niet ten volle beheerschen. De gulden regel van JUSTINIANUS "non exemplis, sed legibus
judicandum sit", geldt ook hem als beginsel, al wil hij in gevallen van
twijfel en als iets tot gewoonte geworden is, wel naar voorbeelden
oordeelen. Hoofdzaak is wat geschreven staat in de Heilige Boeken
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Gods, wat het "ius naturae", de "argumenta et rationes" ons leeren.
Daaraan 'zijn de historische feiten te toetsen. Het materiaal voor zijn
historisch onderzoek vindt GENTILIS zoowel in de Oudheid als in latere
perioden. De vele voorbeelden, die hij uit eigen tijd aanhaalt, geven
aan de bestudeering zijner geschriften een aparte bekoring. Zij zijn,
om met SCHOPIS te spreken een juridische commentaar op de politieke
geschiedenis van zijn dagen 13).
Het staat vast, dat GENTILIS op geen enkel terrein der rechtswetenschap zich zooveel verdienste heeft verworven, als op dat van het
volkenrecht, ook al deed hij als civilist eveneens belangrijk werk. Reeds
BARBEYRAC en REIGER toonden de nauwe verwantschap tusschen zijn
werk en dat van GROTlUS aan 14). Een nauwkeurige vergelijking ten
aanzien van elk onderdeel zou ongetwijfeld interessante resultaten
opleveren. Het is echter ook zonder dat wel duidelijk, dat GROTlUS
oneindig meer aan GENTILIS te danken heeft, dan men uit de sobere
woorden in de Prolegomena van zijn "De Jure Belli ac Pacis" zou
afleiden. Toen GROTlUS in den winter van 1604--1605 zijn "De Iure
Praedae" schreef, kende hij GENTILlS' werk reeds, dat hij een tiental
malen citeert. GROTlUS' opvattingen over de vrije zee, neergelegd in
zijn beroemde "Mare liberum" dragen duidelijk de sporen van
GENTILlS' invloed 15). Tijdens zijn gevangenschap op Loevestein,
1619---1621, heeft hij zich ook met de bestudeering van GENTILlS'
"De Iure Belli" , en diens "Advocatio Hispanica" bezig gehouden. Als
hij zich later in Frankrijk bij de voorbereiding van zijn meesterwerk
in 1623 beklaagt over gebrek aan litteratuur, voegt hij daaraan toe,
dat hij zich toch de meest onmisbare werken, die van AYALA en
GENTILIS heeft weten te verschaffen. De inhoud van "De Jure Belli ac
Pacis" wijst uit, dat daartoe ook GENTILlS' "De Legationibus" heeft
behoord.
Ongetwijfeld kleven aan het werk van GENTILIS groote gebreken. De
duidelijkheid laat vaak te wenschen over, hij aarzelt menigmaal in het
trekken van scherpe conclusies, het is alsof hij zelf niet altijd helder
voor oogen ziet, wat zijn einddoel is. Het is soms moeilijk in zijn
werken den draad van zijn betoog vast te houden. Het oordeel over
zijn stijl is zeer uiteenloopend. In elk geval wordt de lectuur van zijn
werken veraangenaamd door een niet te miskennen fijnen humor en
komt hij soms, wanneer zijn Italiaansch temperament hem meesleept,
tot een zekere welsprekendheid.
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Toch mist ALBERICUS het dichterlijk talent, dat zijn broer SCIPIO
bezat en dat ook GROTlUS sierde. REIGER zegt, dat de vorm waarvan
GROTlUS zich bedient, zooveel voortreffelijker is, dat men na het lezen
van GENTILIS, nauwelijks zou gelooven, dat beiden dezelfde taal gebruiken. GROTlUS was een philosoof, GENTILIS daarentegen een practisch jurist, die hoewel reeds sterk beïnvloed door den humanistischen
cultuurgeest, toch, gedreven door een zeker conservatisme, de scholastieke methode niet geheel liet varen.
Wat ons in zijn volkenrechtelijken arbeid vooral heeft getroffen, is
het groote verlangen om het recht en den vrede te dienen, dat vooral
in zijn "De Iure Belli" sterk domineert. Hoewel hij in sommige opzichten wat humaniteit aangaat bij enkele zijner tijdgenooten ten achter
staat (beoordeeling der slavernij, handhaving van het buitrecht voor
onroerend goed, het plunderen van steden), op andere punten is hij
zijn tijd vooruit. Telkens en telkens maant GENTILIS aan tot matiging
in het oorlogvoeren en tot milde behandeling van de overwonnenen. De
non-combattanten vinden in hem een krachtig beschermer, van vergif
mag geen gebruik gemaakt worden, evenmin mag men den vijand bedriegen, wreedheid tegenover gevangenen is niet dan in de uiterste
gevallen geoorloofd, verwoestingen mogen niet worden' aangericht dan
alleen als repressaille-maatregel, religieuse gebouwen en kunstschatten
moeten worden gespaard, de wraak van den overwinnaar moet gematigd zijn en is aan bepaalde wetten gebonden, de vredesvoorwaarden mogen niet te hard zijn, anders bevatten zij reeds de kiem van
een volgenden oorlog. In zijn "De Legationibus" komt GENTILIS met
kracht op voor waarheid en trouw in het diplomatiek verkeer.
Het is typeerend voor GENTILIS' geesteshouding, dat hij elk zijner
boeken over het recht van oorlog besluit met een invocatie tot God
en een lofzang op den vrede. Het is eenerzijds een hartstochtelijke
bede, dat God zelfs de rechtvaardige oorzaken van den oorlog moge
wegnemen en vrede geven op aarde en anderzijds een smeekstem
om den Christenen te leeren afstand te doen van wreedheid en barbaarschheid.
VAN VOLLENHOVEN ziet hierin een conclusie "qui est essentielIement
contraire au système de Grotius ... Grotius s' est demandé, par quelle
voie l' Europe de son temps pourrait sortir de I' enfer ou elle vivait;
Gentili, comme Erasme, ne découvre pas d' issue" 16).
In zooverre kunnen wij met de tegenstelling hier geformuleerd meeA. St. 3-m. XII
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gaan, dat GROTlUS inderdaad een uitweg zoekt in den opbouw van
een systeem, dat de menschelijke rede tot basis en uitgangspunt heeft,
terwijl GENTILIS daarentegen bij al zijn zoeken naar een stelsel van
redelijker wereldorde niet uit het oog verliest, dat uiteindelijk het
menschelijk verstand niets vermag, indien niet God de harten der
menschen tot den vrede neigt. Hiermee legt hij getuigenis af van
zijn geloof, dat uit God en door God en tot God alle dingen zijn.
Dat GENTILIS daarnaast met ernst en ijver getracht heeft richtlijnen aan te geven, waarnaar zich een nieuw recht tusschen de volkeren zou kunnen en moeten vormen, is, meenen wij, uit het voorgaande genoegzaam gebleken; trouwens tusschen bidden voor den
vrede en werken voor den vrede ligt geen onverzoenlijke tegenstelling;
integendeel, in het "Ora et labora" komt een der gebiedende eischen
van het Evangelie tot ons.
Het verschil tusschen GENTILIS' werk en dat van GROTlUS komt
overigens nog tot uiting daarin, dat wij bij den eerste missen de
rustige beheersching der stof, die het werk van den laatste kenmerkt.
GENTILIS worstelt nog met de materie, maar men vergete niet, dat
hij de ruwe grondstof eerst zelf ter bearbeiding moest bijeen garen.
Toch is hij, ook al houdt men hiermee rekening, niet de bouwmeester
geweest, die met zijn kunstenaarsoog het geheele bouwwerk in den
geest reeds vóór zich ziet en het daarnaar planmatig optrekt. Het opgetaste materiaal overweldigt hem veeleer en hij komt niet verder dan
daarin naar ruwe schetslijnen wat ordening te brengen.
Er is geen reden GENTILIS' verdienste in vergelijking met GROTlUS
te overschatten, zooals wel eens, met name in Italië, is gedaan. Evenmin is er echter reden hem te onderschatten. Ons streven was er
op gericht hem zoo objectief mogelijk te beoordeelen en zijn beteekenis in het juiste licht te stellen. En dan meenen wij te mogen
concludeeren, dat men dezen merkwaardigen Italiaan altijd een niet
onaanzienlijke plaats in de rij der grooten zal moeten toekennen.
Daarmee zal men moeten erkennen, dat het een overtuigd Calvinist
is geweest, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd voor de tot
stand ko~ing van het moderne volkenrecht.

1) Aldus vooral C. VAN VOLLENHOVEN, Grotius and Geneva, Bibliotheca
Visseriana VI, p. 1-81, Leiden. Idem, Het theorema van GROTlUS, in Tijdschrift
voor Strafrecht, Deel XXXVI, af!. I, 1926. Idem, De drie treden van het volken-
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recht, 2e druk, 's Gravenhage, 1923. Idem, The framework of Grotius' book
De Jure BeIli ac Paris (1625), Amsterdam, 1932.
2) Men moet aan de systematiek en de methodische betoogtrant geen te
hooge eischen steIlen. Ook DE GROOT kleefden in dezen nog de fouten van
zijn tijd aan. W. S. M. KNIGHT, The Iife and works of Hugo Grotius, London
1925, vindt GROT lUS' stijl in "De Jure Belli ac Paeis", "prolix, yet generaIly
obscure, and only too often so crabbed or ambigious as to be beyond
comprehension", p. 104. D. BEAUFORT, La guerre comme instrument de secours
ou de punition, La Haye 1933, beklaagt zich terecht over het onnoemelijk aantal
citaten, die de lezing van DE GROOT's werk bemoeilijken, p. 163, n. 3.
3) jAMES BROWN SCOTT, The Spanish origin of international law, Francisco
de Vitoria and his law of nations, London 1934. Idem, The Catholic conception
of International Law, Washington 1934. Zie ook ROBERT REGOUT, La doctrine
de la guerre juste, Paris 1933 en D. BEAUFORT. Op. eit.
4) Voor de hier volgende samenvatting is gebruik gemaakt van de Classicseditie van "De Legationibus", welke in 1924 verscheen, voorzien van een
Engelsche vertaling door GORD ON J. LAING en een inleiding door E. Nvs.
5) M. THAMM, Albericus Gentilis und seine Bedeutung für das Völkerrecht
ins besondere seine Lehre vom Gesandtschaftswesen, Strassburg i. E. 1896 p. 76.
6) SIR TRAVERS TWISS, "Albericus Gentilis on the right of war" in the Law
Margazineand Review, February 1878, p. 149--150.
7) Ook hier is gebruik gemaakt van de Classics-editie van "De Jure Belli",
in 1933 verschenen, voorzien van een Engelsche vertaling door jOHN C. ROLFE
en een inleiding door COLEMAN PHILLIPSON.
8) C. VON KALTENBORN, Die Vorläufer des Hugo Grotius auf dem Gebiete
des ius naturae et gentium, Leipzig, 1848 kent ook aan GENTILIS een plaats toe
als natuurrechtleeraar. Toch zij hier reeds opgemerkt, dat GENTILIS' opvatting
in dezen principieel van die van GROT lUS onderscheiden is, in zooverre dat de
laatste het natuurrecht feitelijk losmaakt van den goddelijken oorsprong, dien
het voor GENTILIS bezat en het op een zuiver rationeele basis stelt. Zie hiervoor
uitvoerig G. H. j. VAN DER MOLEN, ,Alberico Gentili and the development of
international law, Amsterdam 1937, p. 197-206.
9) Deze luidt: "Bellum status per vim certantium qua tales sunt", De Jure
Belli ac Pacis. L I, C. 1, § 2.
10) Grotius and Geneva, p. 25, 26.
11) Voor den invloed van dit werk wordt verwezen naar de Classics-editie
van de "Hispanicae Advocationis Libri Duo" verschenen in 1921 en voorzien
van een Engelsche vertaling en een inleiding door FRANK FROST ABBOT.
12) j. KOSTERS, Les fondements du Droit des Gens, Leiden 1925, p. 36: "Gentilis surtout met en garde ·cotre l'imitation irréfléchie du droit eivil".
13) F. SCLOPIS, "Albericus Gentilis" in "Revue de Législation et de jurisprudence"', 1846, p. 19.
14) j. BARBEVRAC, Traduction du Droit de la guerre et de la paix par Hugues
Grotius, Lyon 1786, vergeleek GROT lUS' werk op verschillende punten met dat
van GENTILIS. Hieruit blijkt dat de eerste tal van voorbeelden en citaten van
den tweede heeft overgenomen. Dezelfde onnauwkeurige aanhalingen worden
herhaaldelijk bij beiden gevonden. Vgl. Barbeyrac Liv. lil, ch. I § 1, p. 206 n. 24;
Uv. 11, ch. XVIII, § 4, p. 19, n. 13; Liv. 11, ch. XIX, § 3, p. 34, 35 n. 3; Liv. 11,
ch. XXI, § 2, p. 116 n. 21 en § 4, p. 118 n. 7 en tal van andere plaatsen.
W. A. REIGER, Commentatio de Alberico Gentili, Grotio ad condendam iuris
Gentium diseiplinam, viam praeunte, Groningen 1867 en anderen hebben reeds
opgemerkt, dat zelfs een oppervlakkige vergelijking van de twee werken aantoont, dat het derde boek van "De luri Belli ac Paeis" vrijwel parallel loopt
met het tweede en derde boek van "De Jure Belli". De titels van de hoofd-
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stukken vertoonen een groote overeenkomst en de stof is in dezelfde volgorde
bewerkt. Een nauwkeurige vergelijking van de twee werken bevestigt, volgens
REIGER, de overeenkomst. Op. cit. p. 75-89.
15) Ofschoon GROTIUS in zijn "Mare Iiberum" inderdaad veel aan GENTILIS
ontleent, wat duidelijk wordt door een vergelijking van dit werkje met "De
Jure Belli" L. J, C. 18 en 19, zoo gaat KNIGHT toch te ver, als hij zegt: "Save
for an occasional exception, and that of Iittle or no value, the whoie, references
included, is drawn from onechapter of the De Jure Belli of Gentilis, the only
acknowledgement that jurist receives being a single reference as one of the
general company ... With Iittle other authority before him than Gentilis then
did Grotius compile this chapter." Op. cit. p. 94.
16) C. VAN VOLLENHOVEN, Ou droit de la paix, La Haye 1932, p. 69, 70.
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STELLINGA.

Het is niet alleen een belang van de betrokken rechtzoekenden, doch
evenzeer een algemeen belang, dat, wanneer een rechtsstrijd eenmaal
door een rechterlijke uitspraak is beslecht, deze zelfde strijd niet opnieuw kan ontbranden. Het is een eisch, dien men niet alleen mag
stellen t. a. v. het burgerrechtelijk geding, doch ook t. a. v. het strafproces en de administratiefrechtelijke procedure. Eveneens zal het
duidelijk zijn, dat het hier niet een aangelegenheid betreft, welke aan
een bepaald nationaal rechtsstelsel of een bepaald tijdperk in de
rechtsgeschiedenis eigen is. Het gaat hier integendeel om een aangelegenheid, die te allen tij de aan elk rechtsstelsel, hoe primitief ook,
inhaerent is. Wanneer niet de zekerheid bestaat, dat het rechterlijk
vonnis den rechtsstrijd voorgoed beslist, dan verliezen de rechterlijke
uitspraken vrijwel iedere beteekenis en kan feitelijk van het bestaan
eener rechtsorde niet meer gesproken worden.
Uit het vorenstaande volgt, dat, wanneer men, gelijk het doel van
dit opstel is, de hierbedoelde kwesties in het bijzonder wat betreft het
Nederlandsche administratieve recht wil bezien, het noodzakelijk is
om haar eerst in het algemeen, ook buiten dat recht in beschouwing
te nemen.

*

*

*

Wanneer we nu ons onderzoek aanvangen, dan ZIJ !TI de eerste
plaats opgemerkt, dat om te bereiken, dat een rechtsstrijd door de uitspraak van den rechter inderdaad wordt beëindigd, twee wegen openstaan. Vooreerst kan men aan de rechterlijke uitspraken ook t. o. v.
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latere procedures bindende kracht toekennen. Daarnaast bestaat het
tweede middel in het verbod om over dezelfde zaak tweemaal te procedeeren. Dit laatste pleegt men te noemen den regel: "ne bis in idem".
Zuoals hieronder zal blijken, staat de zaak evenwel niet zoo, dat men
naar verkiezing een dezer beide wegen kan inslaan.
Bezien we thans allereerst het privaatrecht 1). In het Burgerlijk
Wetboek treft men een voorschrift aan omtrent de bindende kracht
van de rechterlijke uitspraken, t.w. art. 1953, tweede lid onder 30,
volgens welke bepaling het gezag, hetwelk de wet aan een rechterlijk
gewijsde toekent, als een wettelijk vermoeden geldt. In art. 1954 wordt
dan nader bepaald, hoever het gezag van een gerechtelijk gewijsde
zich uitstrekt en wanneer het kan worden ingeroepen 12). Echter treft
men in dit wetboek slechts t. a. v. één bepaald onderdeel het verbod
"ne bis in idem" aan. Bedoeld wordt hier art. 276, laatste lid, waar
bepaald wordt, dat, indien de inschrijving van een echtscheiding niet
binnen den in het vorige lid bedoelden termijn van zes maanden is geschied, daardoor de kracht van het vonnis, waarbij de echtscheiding
is uitgesproken, vervalt, en dat de echtscheiding dan om dezelfde
redenen niet opnieuw kan worden geëischt. Als algemeen beginsel is
het "ne bis in idem" derhalve in het Burgerlijk Wetboek niet neergelegd 3).
Dit wil nu echter niet zeggen, dat op dezen regel in ons privaatrecht
nimmer een beroep zou worden gedaan. De zaak is namelijk, dat men
in de praktijk van het rechtsleven daar niet buiten kan. Immers, met
de bindende kracht van het rechterlijk gewijsde komt men er niet.
Men onderscheidt namelijk bij een rechterlijk vonnis het declaratief,
dat is het gedeelte van het vonnis waarin de rechter de rechtsverhoudingen, waarop het verschil betrekking had, vaststelt, en het dictum,
de uitspraak, waartoe de rechter tenslotte komt. We willen dit met
een eenvoudig voorbeeld verduidelijken. De eene partij beweert iets
aan de andere verkocht te hebben en eischt nu betaling van den koopprijs. De andere partij ontkent den koop en weigert in verband daarmede te betalen. Wanneer dit geschil nu aan den rechter wordt voorgelegd, dan zal deze eerst hebben uit te maken, of er tusschen de beide
partijen inderdaad een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Blijkt
dit het geval te zijn, dan zal de rechter dit eerst in zijn rechtsoverwegingen constateeren, m. a. w. hij zal verklaren, dat er tusschen beide
partijen een koopovereenkomst tot stand was gekomen (het declara-
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tief). En wan eer de rechter dit eenmaal heeft vastgesteld, dan zal hij
den kooper tot betaling van den koopprij s veroordeelen (dictum) .
In Asser-Anema (blz. 342) lezen we nu met betrekking tot het
gezag van gewijsde het navolgende:
"Alleen aan het declaratief komt gezag van gewijsde toe, dat dan
inhoudt negatief, dat in een later proces partijen den rechter kunnen
noodzaken over de vastgestelde rechtsverhoudingen geen zelfstandig
oordeel uit te spreken en positief, dat de uitspraak in het nieuwe proces
uitga van het bestaan van deze rechtsverhoudingen ten tijde van de
eerste uitspraak.
Geen gezag van gewijsde in dezen zin komt toe aan het dictum.
Dit houdt immers niet in een verklaring van den rechter omtrent bestaande rechtsverhoudingen, doch een verklaring, die nieuwe rechtsverhoudingen in het leven roept. De rechter stelt hier niet een bestaand
recht buiten twijfel, doch schept een nieuw recht. Bij h~t constitutieve
vonnis komt dit het duidelijkst uit, omdat daar een nieuw materiëel
recht wordt geschapen, bij het condemnatoire vonnis roept de rechter
echter ook nieuwe rechten in het leven, doch van procesrechtelijken
aard: de bevoegdheid om dwang uit te oefenen, de executie".
In het even genoemde leerboek wordt hieruit terecht deze conclusie
getrokken, dat de rechter bij herhaling van denzelfden eisch geenszins
in alle gevallen verplicht is zich van het doen van een uitspraak ten
principale te onthouden, ja, dat hij zelfs soms tot een afwijkende uitspraak zal moeten komen. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden
tusschen afwijzende en toewijzende vonnissen.
Bij het afwijzende vonnis weigert de rechter de door de eischende
partij verlangde rechtsverhoudingen (in het hiervoorbedoelde voorbeeld: de veroordeeling tot betaling van den koopprijs) tot stand te
brengen. Deze uitspraak (dictum) is dan uiteraard gebaseerd op de
rechtsverhoudingen, zooals deze door den rechter in zijn declaratief
tusschen de partijen zijn vastgesteld. Dit declaratief nu heeft, gelijk
we zagen, gezag van gewijsde. Hieruit volgt, dat, wanneer de eisch
wordt herhaald, de rechter de bij dit declaratief vastgestelde rechtsverhoudingen als vaststaande zal moeten aannemen en uit dien hoofde
den eisch weer zal hebben af te wijzen. Het kan echter ook voorkomen,
dat zich na den afloop van de eerste procedure een nieuw feit
heeft voorgedaan. Wordt dan de vordering weer ingesteld, dan zal de
rechter niet alleen rekening dienen te houden met de eenmaal bij de
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eerste uitspraak vastgestelde rechtsverhoudingen tusschen de partijen,
maar daarnaast ook met het nieuwe feit. Een en ander zal tot het vaststellen van nieuwe rechtsverhoudingen kunnen leiden en wellicht tot
een nieuw dictum. Een goed voorbeeld hiervan levert het arrest van
den Hoogen Raad van 25 Januari 1918 W. 10235.
Er was een vordering ingesteld tot nietigverklaring van een statutenwijziging. De eischende partij werd daarin echter niet-ontvankelijk
verklaard, en wel op dezen grond, dat op deze statutenwijziging de
Koninklijke bewilliging nog niet was verkregen en zij dus niet geacht
kon worden tot stand te zijn gekomen. Toen deze goedkeuring nu was
verkregen (het nieuwe feit!), werd de vordering herhaald. In dit
nieuwe feit vond de rechter aanleiding om de eischende partij ditmaal
wel ontvankelijk te achten en een beslissing te geven op de hoofdzaak.
Het cassatie-beroep werd door den Hoogen Raad bij zijn evenvermeld
arrest verworpen.
Bij de toewijzende vonnissen staat de zaak eenigszins anders. Daarbij zijn immers door den rechter nieuwe rechtsverhoudingen tusschen
de partijen in het leven geroepen. Wordt nu de eisch herhaald, dan beteekent dit dus, dat de eischer vordert, dat dezelfde rechtsverhoudingen
nogmaals in het leven worden geroepen. Dit te verlangen is echter zinloos; deze verhoudingen bestaan immers reeds en kunnen dus niet
nog eens gecreëerd worden. In zulke gevallen pleegt dan de rechter
den eisch te ontzeggen op grond van het "ne bis in idem". Het gezag
van gewijsde biedt hier geen uitkomst. Dit komt slechts toe, gelijk we
hiervoor zagen, aan het declaratief van het eerste vonnis, waarbij de
oorspronkelijk tusschen de partijen bestaande rechtsverhoudingen werden vastgesteld. Welnu, het feit, dat deze rechtsverhoudingen eenmaal
door den rechter zijn erkend, kan op zichzelve geen beletsel vormen
'Om, als de eischer dit verlangt, de daarop gebaseerde nieuwe verhoudingen nogmaals in het leven te roepen. Hier moet derhalve het
"ne bis in idem" te hulp geroepen worden.
Hier treft men de eerste groep gevallen aan, waarin het gezag van
gewijsde te kort schiet en derhalve een beroep op den evengenoemden
rechtsregel moet worden gedaan: de gevallen dus, waarin de winnaar
van het eerste proces denzelfden eisch herhaalt.
We willen hierbij nog aanteekenen, dat er zich gevallen kunnen
voordoen, dat de herhaling van den eisch niet onredelijk is. Het kan
zich voordoen, dat wegens de een of andere oorzaak de eerste uit-
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spraak den eischer niet heeft verschaft, waarop hij rechtens aanspraak had. Hij kan dan zijn vordering herhalen, doch aan den rechter
staat het dan om te beslissen, of hij voor de tweede maal op de hoofdzaak zal ingaan 4). Het is van belang op dit laatste de aandacht te
vestigen. Aangezien het verbod "ne bis in idem" zooals hierboven
bleek, in ons privaatrecht niet in een uitdrukkelijke wetsbepaling is
neergelegd, bezit de burgerlijke rechter te dien aanzien een groote
mate van vrijheid, d. w. z., hij kan met behulp van dezen rechtsregel
den eischer in een herhaalde vordering niet-ontvankelijk verklaren,
indien deze herhaling hem onredelijk voorkomt; hij kan ook wèl voor
de tweede maal den ei sc her ontvangen in zijn vordering en op de
hoofdzaak ingaan, wanneer hem dit goeddunkt. Nimmer kan hier strijd
met de wet worden geconstateerd .
In dit verband is het van belang te wijzen op het arrest van het
Gerechtshof te Leeuwarden van 24 Aprli 1912 W. 9373 en 9416,
waarin o. m. werd overwogen:
"dat, al is het "non bis in idem" niet in de wet uitgesproken, daarom
de rechter niet geroepen is om dezelfde beslissing telkens te herhalen,
zoo dikwijls partijen dit mochten verlangen;
dat intusschen t. a. v. de vraag, wanneer eene herhaling van een
reeds gegeven uitspraak toelaatbaar is, geen antwoord kan worden
gevonden in bepaalde wetsartikelen;
dat men hierbij staat tegenover een ongeschreven recht, waarbij aard
en doel van de rechtspraak het antwoord moeten geven."

*

*

*

Er is echter nog een tweede groep gevallen, waarin een beroep op
het "ne bis in idem" pleegt te worden gedaan. We doelen hier op het
herhalen van de vordering, wanneer er wel een rechterlijke uitspraak
is gevallen, doch deze nog niet in kracht van gewijsde is gegaan,
doordat daartegen nog met behulp van een gewoon rechtsmiddel kan
worden opgekomen. De artikelen 1953 en 1954 kunnen dan geen uitkomst bieden, omdat men de werking van deze artikelen - in tegenstelling tot de uitlegging in Frankrijk van de artikelen 1350 en 1351
van den Code Civil - over het algemeen beperkt tot die rechterlijke
uitspraken, waartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat 5).
En toch is het wenschelijk, dat ook in gevallen als de hierbedoelde, de
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procedure niet noodeloos wordt herhaald. Ook hier kan het "ne bis in
idem" uitkomst bieden.
Een voorbeeld is te vinden in het arrest van den Hoogen Raad van
26 Januari 1937 (Weekblad voor privaatrecht, notarisambt en
registratie no. 2474).
In de gevallen, waarin de rechtsregel "ne bis in idem", wordt toegepast, pleegt de rechter zich te beroepen op de algemeene rechtsbeginselen, op het ongeschreven recht e. d. Zoo overwoog de Hooge
Raad in het zoo juist genoemde arrest:
"dat het Hof ... overweegt, dat "het niet aangaat en in strijd is
met een gezonde rechtsorde", om, nadat een zaak door den rechter
is beslist, diezelfde zaak ten tweede male aan het oordeel van dien
rechter te onderwerpen, zoodat, nu dit door de eischeres in deze zaak
is gedaan, zij, met vernietiging van het vonnis, waarbij de tweede
vordering werd ontzegd, in die tweede vordering niet-ontvankelijk
moest worden verklaard; dat door die beslissing, die rust op algemeene rechtsbeginselen, geen artikelen der wet ... zijn geschonden,
zoodat het middel niet tot cassatie kan leiden."

*

*

*

We stappen nu af van het privaatrecht om onzen blik te wenden
naar het strafrecht. In tegenstelling met het privaatrecht is in het
laatstbedoelde recht het verbod "ne bis in idem" uitdrukkelijk in een
wetsbepaling neergelegd, t. w. in art. 68 van het Wetboek van Strafrecht, waarvan het eerste lid aldus luidt:
"Behoudens de gevallen waarin rechterlijke uitspraken voor herziening vatbaar zijn, kan niemand andermaal worden vervolgd
wegens een feit waarover te zijnen aanzien bij gewijsde van den
Nederlandschen rechter, of van den rechter in de koloniën en bezittingen van het rijk in andere werelddeelen, onherroepelijk is
beslist."
Terecht heeft Prof. SIMONS erop gewezen, dat de uitzondering,
waarmede het artikel aanvangt, geen uitzondeding is, omdat herziening van een rechterlijke uitspraak geen nieuwe vervolging is 6 ).
Duidelijk is voorts het verschil te zien met de artt. 1953 en 1954
B.W. Daar staat het rechterlijk gewijsde, waaraan in die bepalingen
immers gezag wordt toegekend, geheel op den voorgrond. Bij art.
68 Wetboek van Strafrecht is het verbod van de herhaling der ver-
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volging het voornaamste; de rechterlijke uitspraak staat kennelijk
op het tweede plan. Het feit toch, dat er de eerste maal beslist is,
is al voldoende om de herhaling achterwege te doen blijven. Wat die
beslissing inhoudt, doet niets ter zake.
Met betrekking tot art. 68 hebben zich verschillende kwesties voorgedaan. We willen er hier één vermelden. De vraag is namelijk gerezen, of een herhaalde vervolging toelaatbaar is, wanneer de beslissing omtrent de eerste nog niet in kracht van gewijsde is gegaan.
Bij de behandeling van het privaatrecht zagen we, dat daar het "ne
bis in idem" juist te hulp werd geroepen om herhalingen te voorkomen, als het rechterlijk vonnis in het eerste proces nog niet het
gezag van gewijsde had verkregen. Dat dit in het strafrecht een
vraag kan zijn, is een gevolg van de omstandigheid, dat in art. 68
uitdrukkelijk de eisch wordt gesteld van een onherroepelijke beslissing. Alleen wanneer er een zoodanige beslissing is, geeft deze wetsbepaling het recht om een herhaalde vervolging af te weren. De vroegere procureur-generaal bij den Hoogen Raad, de bekende strafrechtkenner Mr. T. J. NOYON was dan ook van meening, dat een tweede
vervolging niet uitgesloten is, zoolang de uitspraak omtrent de eerste
vervolging nog niet onherroepelijk is geworden. Wanneer er ter zake
van de tweede vervolging vonnis geveld wordt, terwijl de vroegere
uitspraak nog geen gewijsde geworden is, dan is z.i. dat vonnis uitvoerbaar, zoodra het onherroepIijk is. Wel oordeelde Mr. NOYON,
dat, ofschoon de wet in dat geval niet bepaaldelijk voorziet, een vervolging niet-ontvankelijk kan worden verklaard, wanneer gedurende
haar loop een vroeger vonnis in kracht van gewijsde gaat. Dan moet
volgens hem de latere vervolging wijken, zoodra deze tot een eindresultaat heeft geleid 7).
Dit standpunt werd echter door anderen niet aanvaard. Zoo overwoog de Kantonrechter te Amsterdam in zij n vonnis van 12 September 1921 W. 10838 aldus:
"dat thans de vraag moet worden beantwoord, of deze modus
procedendi, neerkomende op vervolging van een feit waaromtrent
gelijktijdig nog een vervolging loopende is, toelaatbaar is; dat Wij
deze vraag ontkennend beantwoorden, op grond van algemeene
rechtsbeginselen; dat weliswaar een bepaald verbod tegen deze gang
van zaken in de wet niet is te vinden, met name niet in art. 68
Strafrecht, doch het Ons wil voorkomen, dat de wetgever eene gelijktijdige herhaalde vervolging ter zake van eenzelfde feit zóózeer
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als uitgesloten heeft geacht - men denke slechts aan de mogelijkheid van tegenstrijdige beslissingen - dat een bepaald verbod overbodig werd geacht."
Op grond van algemeene rechtsbeginselen, waarop, gelijk we zagen,
ook bij het "ne bis in idem" in het privaatrecht een beroep werd
gedaan, wilde deze kantonrechter dus komen tot een uitbreiding van
het in art. 68 neergelegde verbod van herhaling. Alhoewel Prof.
SIMONS van het beroep van den kantonrechter op algemeene rechtsbeginselen niets moest hebben, was hij het toch overigens met diens
standpunt eens. Zijn voornaamste argument was, dat de tegenove~
gestelde opvatting tot onmogelijke gevolgen leidt. De hoogleeraar wees
o.m. op het geval, dat een vrijgesprokene bij de eerste vervolging,
wordt veroordeeld bij de tweede vervolging, of dat een verdachte
tweemaal wordt veroordeeld en dubbel gestraft 8).
De hier medegedeelde kwestie is in dit opzicht van belang, dat zij
doet zien, dat de praktijk van het rechtsleven soms aan een ver
strekkend "ne bis in idem" behoefte heeft en dat met een beperkt
verbod van herhaling als dat van art. 68 Wetboek van Strafrecht alleen bij een onherroepelijke beslissing - dan ook niet kan worden
volstaan.

* * *
We willen, wat het strafrecht betreft, hiermede volstaan en gaan
thans over tot het administratieve recht. Evenals het geval is in het
privaatrecht, is ook in het administratieve recht de rechtsregel "ne
bis in idem", op een enkele uitzondering na, nergens in een uitdrukkelijke wetsbepaling neergelegd. Als een zoodanige uitzondering
kan men beschouwen art. 158 der Invaliditeitswet, luidende: "Indien
een aanvraag om invaliditeitsrente wordt afgewezen, kan bij de beslissing worden bepaald, dat een verzoek om invaliditeitsrente, gedaan binnen een jaar na de dagteekening der beslissing, enkel op dien
geval niet-ontvankelijk zal kunnen worden verklaard."
Daarbij komt, dat in 't administratieve recht eveneens slechts bij hooge
uitzondering bepalingen voorkomen als de artt. 1953 en 1954 B. W.,
waarbij bindende kracht wordt toegekend aan vroegere beslissingen. Als
een dergelijke uitzondering is te beschouwen het tweede lid van art.
38 der Woningwet, krachtens welke wetsbepaling de gemeenteraad
in het geval, dat een uitbreidingsplan door Gedeputeerde Staten of de
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Kroon niet is goedgekeurd, binnen twaalf maanden een nieuw plan
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten moet onderwerpen,
"waarbij de beslissing van Gedeputeerde Staten of van Ons in acht
is genomen". Een soortgelijke bepaling is vervat in art. 23 der Vleeschkeuringswet Stbl. 1919 no. 524. Afgezien echter van deze, en wellicht nog enkele andere uitzonderingen, ontbreken in het administratieve recht voorschriften met betrekking tot de bindende kracht van
eenmaal gegeven uitspraken.
Men kan'dus constateeren, dat het positieve recht aan de instanties,
die op het administratiefrechtelijk terrein tot het geven van beslissingen geroepen zijn, op een heel enkele uitzondering na,
geen middelen geeft om herhalingen van procedures te voorkomen. Niettemin blijkt uit de jurisprudentie, dat pogingen om
administratiefrechtelijke procedures te herhalen niet zeldzaam
zijn. Worden deze herhalingen door de beslissende instanties
zonder meer toegelaten? Het tegendeel blijkt het geval te zijn. Het
is belangwekkend om na te gaan, op welke wijze deze instanties
daarbij te werk gaan. Daarvoor dienen de verschillende uitspraken,
die op de onderhavige kwestie betrekking hebben, aan een nauwkeurig onderzoek te worden onderworpen.
Alvorens echter daartoe over te gaan, is het zaak om bedacht te
zijn op de velerlei schakeeringen, welke men in het· administratieve
recht aantreft 9). Vooreerst heeft men de beschikkingen van de Overheid, die niet volgens een bepaalde administratiefrechtelijk procedure
kunnen worden aangetast. T. a. v. deze beschikkingen, bijvoorbeeld
benoemingen van ambtenaren, toekenning van subsidiën, kan men
eigenlijk van rechtskracht niet spreken. Het kan slechts de vraag zijn,
of ze al dan niet herroepelijk zijn. Dergelijke beschikkingen blijven
uiteraard in het hiervolgende buiten beschouwing.
Daarnaast treft men beschikkingen aan, die wel in beroep aantastbaar zijn. We wijzen bijvoorbeeld op beslissingen omtrent aanvragen
volgens de Hinderwet, op aanvragen om vergoedingen krachtens de
Lager-onderwijswet 1920, om uitkeering van rente volgens de Ongevallenwet e.d. Hieronder zal blijken, dat aan dergelijke beslissingen
kracht van gewijsde kan toekomen.
Tenslotte zijn er dan nog de uitspraken, welke gedaan worden
door de organen, die geroepen zijn om op administratieve beroepen
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te beslissen. Hier is dus sprake van de eigenlijke administratieve
rechtspraak. Deze administratieve beslissingen leenen zich zeer goed
voor een vergelijking met de rechterlijke uitspraken in het privaat- en
strafrecht. Ook bij deze administratieve beslissingen zal zich dan ook
de kwestie voordoen van het "ne bis in idem", en van het gezag van
gewijsde, zooals we dat kennen bij de gewone rechterlijke uitspraken,
àie in hoogste instantie gewezen zijn of waartegen door het verstrijken van den daarvoor gestelden termijn geen voorziening meer
mogelijk is.
Ook zij nog gewezen op het volgende. Tot nog toe spraken we
over wat men pleegt te noemen de formeele rechtskracht. Daarnaast
bestaat nog de zgn materieele rechtskracht. Hierbij gaat het om de vraag,
of het orgaan, dat de beslissing nam, deze achteraf nog mag wijzigen of
intrekken. In 't privaat- en strafrecht hebben de vonnissen steeds materieele rechtskracht en mogen derhalve door het college, dat ze wees, niet
meer gewijzigd of ingetrokken worden. Anders staat het evenwel in
het administratieve recht. Als regel hebben de Overheidsbeschikkingen
geen materieele rechtskracht. Hierop bestaan evenwel verschillende
uitzonderingen. Zoo bijvoorbeeld, wanneer het betreft de beslissing
op een aanvrage, nadat een procedure heeft plaats gehad, waarbij
de belangen der betrokkenen tegen elkaar zijn afgewogen. Dan kan
intrekking of wijziging achteraf ontoelaatbaar zijn.

*

*

*

Thans willen we overgaan tot het onderzoek van de uitspraken der
administratieve organen, die voor ons onderzoek van belang zijn.
;In de eerste plaats zij genoemd het K.B. van 27 Januari 1930
no. 22. De feiten waren in het kort aldus. Gedeputeerde Staten van
Gelderland hadden bij hun besluit van 29 Juni 1927 no. 108 aan een
autobusondernemer vergunning geweigerd voor het in werking brengen
van een autobus op het traject Nijmegen--Wamel. De betrokkene kwam
daartegen in beroep bij de Kroon, die dit beroep bij het K.B. van
29 December 1928 Staatsblad no. 532 echter ongegrond verklaarde.
De ondernemer diende daarop een aanvraag in tot het verkrijgen
van een vergunning voor een autobusdienst op het traject Nijmegen-Wamel--Dreumel. Toen nu de Gedeputeerde Staten ook op deze
tweede aanvrage afwijzend beschikten en de betrokkene daartegen
bij de Kroon in beroep kwam, overwoog deze laatste aldus:
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"dat aan den appellant bij besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 29 Juni 1927 no. 108 (Prov. Blad no. 59), vergunning
is geweigerd voor het in werking brengen van een autobusdienst op
het traject Nijmegen - Weurt - Beuningen - Ewijk - Winssen
- Deest - Afferden - Druten - Puiflijk - Leeuwen - Wamel;
dat een door den appellant ingesteld beroep bij Ons besluit van
29 December 1928, Staatsblad no. 532, ongegrond is verklaard;
dat Ons besluit volgens de strekking der wet kracht van eindbeslissing heeft;
dat derhalve Gedeputeerde Staten van Gelderland op de nieuwe
aanvrage van den appellant voor nagenoeg hetzelfde traject slechts
dàn eene van Onze beschikking afwijkende beslissing hadden mogen
nemen, indien mocht zijn gebleken van nieuwe of veranderde omstandigheden, welke een afwijking van Ons bovengenoemd besluit
kunnen rechtvaardigen;
dat daarvan in het onderhavige geval niet is gebleken en bepaaldelijk niet als zoodanig kan gelden de omstandigheid, dat de thans
voorgestelde route mede het traject Dreumel - Wamel omvat."
Uit deze overwegingen blijkt, dat de Kroon hier, hoewel de wet
daaromtrent geen bepaling inhoudt, aan haar eerste beslissing bindende kracht toekent t. a. v. latere procedures. Zij dpet daarvoor een belOep op de strekking der wet. Hier kan niet anders bedoeld zijn dan de
wet Openbare Vervoermiddelen. Het is nu de vraag, of dit beroep op
een bepaalde wet wel gelukkig is, en of het niet beter ware geweest,
wanneer de Kroon zich had beroepen op de algemeene rechtsbeginselen. Immers, zooals hieronder zal blijken, heeft men ook bij de toepassing van andere administratieve wetten behoefte aan de bindende
kracht van eindbeslissingen, ook al is deze niet in een positieve wetsbepaling neergelegd. Het betreft hier dus niet iets, wat in het bijzonder
aan de Wet Openbare Vervoermiddelen eigen is.
We kunnen overigens het hierbedoelde geval vergelijken met de herhaling van den eisch in het privaatrecht, nadat de rechter een afwijzend vonnis heeft uitgesproken. We zagen immers, dat dan de rechter
op grond van het declaratief van zijn eerste uitspraak, aan welk
declaratief het gezag van gewijsde toekomt, den eisch opnieuw zal
afwijzen, tenzij zich nieuwe omstandigheden hebben voorgedaan.
Bij het onderwerpelijk Koninklijk besluit zien we de Kroon in
",rezen hetzelfde doen. Zij constateert immers, naast de vermelding van
de bindende kracht van de eerste beslissing, dat ook de omstandigheden niet veranderd zijn.
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Een geval, dat zich naar het oordeel van de Kroon wel een nieuwe
omstandigheid had voorgedaan, levert het K. B. van 29 October 1936
no. 46 (A. B. 1937 blz. 27). De Minister van Defensie had aan een
dienstplichtige vrijstelling van den dienstplicht wegens kostwinnerschap geweigerd. Toen de betrokkene na eenigen tijd wederom een
aanvrage deed om vrijstelling wegens kostwinnerschap, verklaarde de
M.inister onder verwijzing naar zijn eerste beslissing, den dienstplichtige niet-ontvankelijk in zijn aanvrage. De Kroon overwoog echter
bij haar beslissing in beroep:
"dat de appellant weliswaar ook reeds eerder, t.w. op 28 Maart
1936, een verzoek om vrijstelling van den dienstplicht wegens kostwinnerschap tot Onzen Minister heeft gericht, waarop door dezen
bewindsman ... afwijzend is beschikt, doch dat zich inmiddels deze
nieuwe omstandigheid heeft voorgedaan, dat tijdens het verblijf van
den appellant in werkelijken dienst zijn broeder werkloos is geworden;
dat Onze Minister mitsdien ten onrechte den appellant in zijn
thans gedaan verzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard;
dat toch dient te worden beslist, of er thans nu de evengenoemde
omstandigheid zich heeft voorgedaan, aanleiding kan worden gevonden om den appellant alsnog de gevraagde vrijstelling te verleenen."
Een merkwaardige uitspraak t. a. v. nieuwe omstandigheden is vervat in het K. B. van 29 Januari 1930 no. 7, aangehaald in het hoofdartikel van De Gemeentestem no. 4205. Hierbij overwoog de Kroon
o. m., dat bij de beoordeeling van verkeersbelangen zich het geval kan
voordoen, dat opgedane ervaring omtrent de beteekenis van zulke belangen in het algemeen en nieuwe voorlichting ten aanzien van het in
geding zijnde belang in het bijzonder, het karakter aannemen van
nieuwe omstandigheden.

*

*

*

We willen thans een geval vermelden, dat zich heeft voorgedaan bij
de uitvoering van de Ongevallenwet 1921. Het had zich voorgedaan,
dat de Rijksverzekeringsbank, na omtrent het uitkeeren van rente
krachtens de Ongevallenwet gedurende een zeker tijdvak een beslissing
te hebben genomen, bij een nieuwe beslissing, genomen naar aanleiding
van een verzoek om verdere rente-uitkeering, wederom de aanspraak
op rente over een deel van datzelfde tij dvak in haar beoordeeIing betrok. De betrokken Raad van Beroep had de beslissing bevestigd, doch
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de Centrale Raad van beroep overwoog te dien aanzien in zijn beslissing van 18 September 1935 (A. B. 1935 blz. 995):
"dat op 19 Februari 1935, toen de bestreden beslissing genomen
werd, de daaraan voorafgaande beslissing van 18 December 1934
in rechte onaantastbaar was geworden en daarmede de rechtsverhouding tusschen partijen over het tijdvak van 31 October 1933
tot en met 3 November 1934 was komen vast te staan, zoodat voornoemd Bestuur en de eerste rechter zich hadden moeten bepalen tot
een onderzoek naar de aanspraken van eischeresse op renteuitkeering, ter zake van voormeld ongeval, na 3 November 1934."
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Ook hier treft men aan het construeeren van een gezag van gewijsde
buiten de wet om. Weliswaar wordt deze term zelf niet gebezigd, doch
met te zeggen, dat de beslissing onaantastbaar is en de rechtsverhoudingen vaststaan, wordt hetzelfde uitgedrukt. Eenzelfde beslissing
gaf de Centrale Raad bij zijn uitspraak van 22 December 1936 (A. B.
1937 blz. 142).
De ferm "gezag van gewij sde" werd wel gebruikt door den Raad
van Beroep te Amsterdam bij een beslissing inzake de toepassing van
de Ongevallenwet. Dit college overwoog namelijk, na een drietal
vroegere beslissingen te hebben vermeld, dat de klaagster van deze
beslissingen niet in beroep was gekomen, tengevolge waarvan die beslissingen alle reeds lang in kracht van gewijsde waren gegaan. (Zie
A. B. 1932 blz. 245; de eerstbedoelde beslissing is afgedrukt na de
uitspraak van den Centralen Raad, waarbij zij werd bevestigd).
In dit verband zij nog gewezen op een uitspraak van den Raad van
Beroep te Groningen (A. B. 1932 blz. 103) inzake de toepassing van
de Ziektewet, waarbij werd overwogen:
"dat, indien klaagster bezwaar had tegen de vaststelling van
premie bij bovengemelde beslissingen van het Bestuur van den Raad
van Arbeid van 17 November 1930 en 4 Maart 1931, bij welker
premie-vaststelling ook in aanmerking is gebracht het salaris van
den directeur van klaagsters stoomzuivelfabriek, klaagster tegen
deze beslissingen binnen den bij art. 126 der Zietewet bepaalden
termijn beroep had kunnen instellen bij den Raad van Beroep te
Groningen;
dat, nu dit niet is geschied, die beslissingen sindsdien onaantastbaar zijn geworden en het Bestuur van den Raad van Arbeid niet
aan eenig artikel van de Ziektewet de bevoegdheid kan ontleenen om
een voor beroep vastbare beslissing als de onderhavige te nemen,
waarbij wordt beslist, dat terecht het loon van den directeur voor
A. St. 3-m. XII
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premiebetaling in aanmerking is gekomen, waaromtrent immers ...
bereids bij bovenbedoelde beslissingen was beslist;
dat mitsdien op dien grond de bestreden beslissing, waaraan de
wettelijke grondslag ontbreekt, behoort te worden vernietigd."
In deze overwegingen zien we het recht van beroep een rol spelen.
Eerst wordt geconstateerd, dat van de eerste beslissing geen beroep
is ingesteld binnen den daarvoor vastgestelden termijn; dan wordt er
op gewezen, dat de Raad van Arbeid niet de bevoegdheid had om een
nieuwe, voor beroep vatbare beslissing te nemen. Hier wordt derhalve
naast de onaantastbaarheid der beslissing nog een tweede grond aangevoerd, waarom op dezelfde zaak niet wederom kan worden beslist;
er wordt namelijk op gewezen dat, geschiedde dit wel, aan den eischer
alsnog de mogelijkheid van beroep zou worden geopend, nietttegenstaande hij het recht van beroep reeds had verwerkt.
Nog duidelijker wordt dit bezwaar tegen een hernieuwde beslissing
aangeduid in het K. B. van 27 December 1929 no. 16 (A. B. 1930
blz. 58). De feiten waren in het kort de volgende. Een gemeenteraad
had afwijzend beschikt op de aanvrage van een schoolbestuur ex
art. 72 der Lager-onderwijswet 1920 om medewerking voor het aanschaffen van leermiddelen. Het schoolbestuur ging van deze beslissing
niet in beroep. Na het verstrijken van den beroepstermijn nam het bestuur evenwel kennis van een tweetal Koninklijke Besluiten, en kreeg
èaardoor de overtuiging, dat de afwijkende beslissing van den gemeenteraad aanvechtbaar was. Fluks werd toen een nieuwe aanvrage van
dezelfde strekking ingediend. De gemeenteraad beschikte weer afwijzend, en toen het schoolbestuur daarvan in beroep ging bij Gedeputeerde Staten, verklaarde deze het in dat beroep niet-ontvankelijk,
omdat het hier een herhaling betrof. De Kroon was dezelfde meening
toegedaan en overwoog:
"dat de onderwerpelijke aanvraag van het schoolbestuur dezelfde
strekking heeft als die, waarop de Raad van Breda bij zijn besluit
van 10 October 1928 afwijzend heeft beschikt;
dat aan dit raadsbesluit, waartegen het schoolbestuur zich niet in
beroep heeft voorzien, naar de bedoeling des wetgevers, de kracht
van eindbeslissing is verzekerd geworden;
dat de aard der beslissing miskend wordt en hef wettelijk voorschrift, dat het beroep aan een termijn bindt, verijdeld zou worden 10),

bijaldien langs den weg door het schoolbestuur ten deze ingeslagen,
nu het raadsbesluit van 10 October 1928 niet is genomen onder

HET GEZAG VAN HET GEWIJSDE IN HET ADMIN. RECHT

de

len.
Dep
t er
een
LIve
anist;
:her
'en-

:ing
[}30
aad
ex
an:ing
beeeg
:envan
.vijpulijk,
ling

Ifde
;luit

t in
lcht

>or-

10),
~en,

lder

341

andere omstandigheden dan het vorige, alsnog getreden werd in een
onderzoek van dezelfde aangelegenheid als die, waarin door den
Raad eene met eene einduitspraak aequivaleerende beslissing is genomen;
dat er voor den Raad mitsdien geen termen bestonden deze zaak
opnieuw in overweging te nemen."
Gelijk men ziet, wordt in deze overwegingen het bezwaar tegen
frustratie van den beroepstermijn duidelijk aangegeven.
Er zij overigens op gewezen, dat de kwestie van het hooger beroep
zeer vaak een rol speelt bij herhalingen of beter gezegd, pogingen tot
herhaling van administratiefrechtelijke procedures. Zoo vermelden we
bijvoorbeeld de uitspraak van den Centralen Raad van Beroep van
20 Juni 1934 (A. B. 1934 blz. 594). Iemand maakte aanspraak op een
schadeloosstelling ingevolge de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922
wegens een hem overkomen ongeval. De betrokken Bedrijfsvereeniging
weigerde echter een schadeloosstelling toe te kennen, aangezien haars
inziens het ongeval niet was te beschouwen als een ongeval, den aanvrager in zij n dienstbetrekking overkomen. Van deze beslissing had
de betrokkene krachtens art. 90 der evengenoemde wet bij
een commissie van scheidslieden in beroep kunnen komen, doch
hij liet dit na. Na eenigen tijd stelde dezelfde persoon wederom
pogingen in het werk om alsnog schadeloosstelling te verkrijgen.
Wederom werd een aanvrage tot de bedrijfsvereeniging gericht, welke
evenwel berichtte, dat zij ook na herhaald onderzoek geen schadeloosstelling kon toekennen. De betrokkene ging nu in beroep bij de
evengenoemde commissie van scheidslieden. Van de door deze commissie gegeven beslissing, welke blijkbaar eveneens afwijzend was,
ging de aanvrager in hooger beroep bij den Centralen Raad. Deze
overwoog evenwel aldus:
"dat de bestreden beslissing met betrekking tot de aanspraken op
schadeloosstelling van ]. Ch. F. terzake van het hem overkomen
ongeval iedere zelfstandige beteekenis mist, daar zij te dien opzichte tot dezelfde conclusie komt en op dezelfde overwegingen berust, als de in kracht van gewijsde gegane beslissingen van 21 September 1933, en dat de latere beslissing kennelijk geen andere sterkking heeft dan om F. alsnog gelegenheid te geven in beroep te komen
tegen de weigering van schadeloosstelling ter zake van het hem
overkomen ongeval;
dat de bestreden beslissing onder deze omstandigheden niet geacht kan worden een beslissing te zijn betreffende aanspraken op
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schadeloosstelling, waarover art. 90, derde lid, der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 en art. 37, eerste lid, van voormeld K. B. 11)
handelen, zoodat van die beslissing geen beroep openstond;
dat de Commissie van Scheidslieden te Amsterdam derhalve
]. Ch.F. niet-ontvankelijk had behooren te verklaren in het door
hem bij haar ingestelde beroep, zoodat nu dit niet is geschied, deze
Raad met vernietiging van de uitspraak dier Commissie, dit alsnog
behoort te doen."

*

*

*

De Centrale Raad van Beroep oordeelt hier derhalve een herhaling
van den eisch om alsnog van de, de eerste maal verzuimde mogelijkheid van hooger beroep te profiteeren, niet toelaatbaar.
In dezelfde richting als de hiervermelde uitspraak van den Centralen
Raad gaat het K. B. van 2 November 1936 no. 21 (A. B. 1937 blz.
104). Bij deze aangelegenheid komt ook de materieele rechtskracht,
waarover hierboven reeds werd gesproken in het geding. De zaak was
namelijk de volgende.
De gemeenteraad van Nootdorp had ten behoeve van een bijzondere
school de jaarlijksche vergoeding, als bedoeld in art. 101 der L. O. wet
1920, voor het jaar 1933 met inbegrip van de driejaarlijksche vergoeding voor het tijdvak 1931 tot en met 1933 vastgesteld en daarbij
buiten aanmerking gelaten een tweetal, door het schoolbestuur gedane uitgaven. Het schoolbestuur liet den termijn, waarbinnen beroep
kon worden ingesteld, voorbijgaan, hetgeen in verband bleek te staan
met de omstandigheid, dat het raadsbesluit eerst op den dag, waarop
deze termijn afliep, aan het schoolbestuur werd medegedeeld. Aangezien het gemeentebestuur van meening was, dat het gevolg van zijn
verzuim niet mocht zijn, dat aan het schoolbestuur de mogelijkheid
van beroep werd ontnomen, besloot men het evenbedoelde raadsbesluit in te trekken en opnieuw de vergoeding vast te stellen.
Toen het schoolbestuur nu van deze nieuwe beslissing in beroep
ging, verklaarden Gedeputeerde Staten dit bestuur in zijn beroep niet
ontvankelijk, en de Kroon oordeelde in hooger beroep, dat deze beslissing juist was, zulks op vrijwel dezelfde gronden als Gedeputeerde
Staten hadden aangevoerd. De Kroon wees er eerst op, dat het oorspronkelijke raadsbesluit kracht van gewijsde had bekomen en "derhalve niet meer voor intrekking vatbaar was." Hier oordeelt de Kroon
dns, dat het eerste raadsbesluit materieele rechtskracht had. In ver-
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band hiermede werd overwogen, dat het tweede raadsbesluit geen steun
vond in de wet en daarvan mitsdien geen beroep openstond. De Kroon
zag niet over het hoofd, dat het gemeentebestuur een verzuim had gepleegd, doch dit achtte zij geen grond om het eerste raadsbesluit ongedaan te maken. Immers zij overwoog:
"dat niet kan worden toegegeven, dat zoodoende aan het schoolbestuur zijn beroepsrecht is ontnomen, vermUs, al moge art. 103,
4e lid, der wet aan den raad eene onverwijlde mededeeling van zijn
besluit mede aan het schoolbestuur voorschrijven, de termijn bij het
5e lid voor het komen in beroep gegund, onafhankelijk is van deze
mededeeling, immers krachtens deze wetsbepaling na de dagteekening van het besluit een aanvang neemt; dat het meerbedoelde besluit in eene openbare raadsvergadering genomen is en het schoolbestuur derhalve van de genomen beslissing kennis had kunnen
dragen."
Hieruit valt af te leiden, dat de Kroon het intrekken van een raadsbesluit en het opnieuw nemen van ditzelfde besluit niet onder alle omstandigheden ongeoorloofd acht, doch dat zij alleen in het voorliggende geval geen voldoenden grond daarvoor aanwezig achtte. Ware
het anders, dan had de Kroon niet behoeven uiteen te zetten, dat door
het niet toelaatbaar achten van het tweede besluit het schoolbestuur
niet werd verkort in zijn beroepsrecht; zij had dan kunnen volstaan
met de overweging, dat de wet een zoodanige herhaling niet toeliet:
lex dura sed ita scripta!
Een geval als het hierbedoelde zou men eenigszins kunnen vergelijken met het geval, dat de winnaar van een burgerlijk proces zijn
eisch herhaalt, wanneer hij om de een of andere oorzaak door de eerste
uitspraak niet heeft verkregen, waarop hij rechtens aanspraak had.
We zagen hierboven, dat de rechter dan heeft te beslissen, of hij al
dan niet voor de tweede keer op de hoofdzaak zal ingaan.
Eenzelfde beslissing als in het evengenoemde K. B. is vervat, vindt
men in het K.B. van 17 December 1936 no. 1 (A. B. 1937, blz. 180).

*

*

*

Bij de beschouwing van het privaat- en strafrecht zagen we dat zich
gevallen voordoen, dat een vordering wordt herhaald, vóórdat een
eerdere uitspraak in kracht van gewijsde ging. In het administratieve
recht schijnt dit weinig voor te komen. Ons is althans uit de laatste
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jaren geen uitspraak bekend, welke op een dergelijk geval betrekking had.

*

*

*

Thans is het de plaats o~ eenige aandacht te wijden aan den
vorm, waarin het dictum wordt gegoten van de uitspraken als de
hiervoor behandelde. Wanneer in het privaatrecht de rechter meent
niet te kunnen ingaan op een herhaalde vordering, hetzij wegens het
gezag van een vroeger gewijsde, hetzij op grond van het "ne bis
i,} idem", dan pleegt hij den eischer in zijn vordering niet-ontvankelijk
te verklaren. In het strafproces wordt de Officier van Justitie, die aan
iemand straf wil zien opgelegd wegens een feit, waarover te zijnen
aanzien reeds onherroepelijk is beslist, in zijn daartoe strekkende
vordering steeds niet-ontvankelijk verklaard. Hoe staat het nu met
de uitspraken in het administratiefrechtelijke proces?
Bij het hiervoor vermelde K.B. van 27 December 1929 no. 16
besliste de Kroon, dat het schoolbestuur in zijn hernieuwde aanvrage
niet-ontvankelijk behoorde te worden verklaard. De gemeenteraad had
volgens haar onjuist gehandeld door de aangevraagde medewerking
nogmaals te weigeren. De Kroon handelde evenwel niet steeds consequent. Een ander dictum bevat namelijk het K.B. van 27 Januari
1930 no. 22, hetwelk eveneens hiervoor werd vermeld. Gedeputeerde
Staten hadden op de herhaalde aanvrage om vergunning voor een
autobusdienst afwijzend beschikt. Toen de belanghebbende hiervan
in beroep kwam, besliste de Kroon, dat Gedeputeerde Staten zulks
terecht gedaan hadden en verklaarde zij deswege het beroep ongegrond. Hoewel voor beide vormen iets valt te zeggen, meenen we toch.
dat de niet-ontvankelijkverklaring de voorkeur verdient. Men komt
immers in dergelijke gevallen aan de beoordeeling van de aanvrage
zelve niet toe, evenmin als in het geval, dat een aanvrage of een
beroepschrift niet binnen den daarvoor gestelden termijn wordt ingediend. Er behoeft slechts te worden geconstateerd, dat de aanvrage
dezelfde is als de vorige, waarover reeds definitief is beslist.
Het is van belang er op te wijzen, dat de' Centrale Raad van Beroep en de Raden van Beroep in gevallen als de hierbehandelde geheel
anders plegen te beslissen. Zij volstaan namelijk als regel met het
besluit van de lagere instantie, waarbij ten onrechte op dezelfde zaak
opnieuw werd ingegaan, te vernietigen. Dit geschiedde o.m. bij de
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hiervoor genoemde uitspraken van 18 September 1935 en 22 December 1936. Eenigszins afwijkende is de uitspraak van den Centralen
Raad van 20 Juni 1934, waarbij de betrokkene in zijn, bij den eersten
beroepsinstantie ingesteld beroep alsnog niet-ontvankelijk werd verklaard. Dit hangt waarschijnlijk samen met de door den Centralen
Raad gevolgde redeneering, dat de bestreden beslissing geen beslissing was betreffende aanspraken op schadeloosstelling, waartegen beroep kon worden ingesteld.
Uit een en ander blijkt wel, dat er wat de vormen van het dictum
betreft op het terrein van het administratieve recht een bonte verscheidenheid bestaat.

*

*

*

We willen thans evenwel een punt van meer belang aansnijden,
door de vraag te stellen, wanneer er volgens de administratieve
jurisprudentie sprake is van het herhalen van een aanvrage enz. en
er dus plaats is voor een beroep op het gezag van gewijsde of op den
regel "ne bis in idem".
Vooreerst vermelden we dan het K.B. van 26 Juli 1934 no. 5. Een
schoolbestuur diende een aanvrage in om volgens· art. 72 der L. 0.wet 1920 een bedrag te mogen ontvangen van f 176.54 ter dekking
van de kosten, die in het driej arig tij dvak 1929 tot en met 1931 niet
bestreden konden worden uit de gemeentelijke vergoeding krachtens
art. 101 dier wet. De gemeenteraad beschikte op deze aanvrage afwijzend, omdat deze aanvrage niet voldeed aan de vereischten van
art. 73. Het schoolbestuur berustte daarin, doch kwam toen met een
aanvrage om beschikbaarstelling van een bedrag ad f 175.60 voor in
1931 aangeschafte schoolmeubelen. De raad en Gedeputeerde Staten
waren van oordeel, dat het hier een aanvrage betrof van dezelfde
strekking als de eerste, en dat, nu daaromtrent bij een beslissing,
die de kracht van eindbeslissing had verkregen een uitspraak was gevallen, er voor een opnieuw in behandeling nemen der zaak geen
plaats was. De Kroon stelde zich evenwel op een ander standpunt;
zij wees er namelijk op, dat de eerste aanvrage van het schoolbestuur
niet gelijk was aan de tweede, doch - anders dan die aanvrage strekte tot aanvulling van het gebleken tekort op de gewone exploitatie-kosten der school en geen omschrijving inhield van de uitgaven,
waarvoor de vergoeding werd gevraagd. Mitsdien besliste de Kroon,
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dat de regel, dat niet tweemaal over dezelfde zaak moet worden beslist, hier geen toepassing kon vinden en de gemeenteraad ten onrechte in de omstandigheid, dat over het eerste verzoek van het
schoolbestuur reeds een beslissing was gevallen, aanleiding had gevonden de aanvrage af te wijzen.
In dezelfde richting gaat het K. B. van 23 April 1937 no. 62
(A. B. 1937 blz. 591). Het bestuur van het nieuwe Stadsweeshuis te
Leeuwarden wilde Grootboekinschrijvingen verkoopen om deel te
nemen aan een gemeentelijke leening, teneinde een beter verdeelde
belegging te verkrijgen. Gedeputeerde Staten van Friesland weigerden evenwel het bestuur machtiging voor dezen verkoop te verleenen. In stede van beroep in te stellen van deze weigering, wendde
het weeshuisbestuur zich no~maals tot Gedeputeerden, en vroeg, uitvoerig de financiëele positie van het weeshuis uiteenzettende, alsnog
machtiging te willen verleenen voor den verkoop van 3% Grootboekinschrijvingen tot een bedrag- van ten hoogste f 170.000 en van 2Yz %
Grootboekinschrijvingen tot een bedrag van ten hoogste f 360.000.
De Gedeputeerde Staten beslisten hierop, dat zij niet terugkwamen
op hun eerste beslissing. Van deze laatste beslissing kwam het bestuur in beroep bij de Kroon. Deze deed in haar beslissing uitkomen,
dat het hier niet een herhaling van hetzelfde verzoek om machtiging
betrof, aangezien de tweede maal machtiging was gevraagd voor den
verkoop van Grootboekinschrijvingen tot een ander bedrag dan de
eerste keer.
In anderen zin besliste de Kroon echter in het K.B. van 27 Januari
1930 no. 22. Daarbij werd aan een appellant een eindbeslissing
in een vorige zaak voorgehouden, hoewel het bij de tweede keer ging
om een vergunning voor een autobusdienst op een langer traject dan
in het geval, waarop die eindbeslissing betrekking had.
Dat men hier een verschil aantreft tusschen beslissingen van hetzelfde orgaan, is zeer wel te verklaren. De vraag, wanneer er van
een herhaling van eenzelfde aanvrage kan worden gesproken en wanneer niet, vormt namelijk de groote moeilijkheid, welke zich met betrekking tot de hierbehandelde kwestie in de practijk voordoet. Deze
moeilijkheid doet zich niet alleen voor in het administratieve recht,
doch wel degelijk ook op de andere terreinen van het recht. Zoo bijvoorbeeld in het privaatrecht. Weliswaar wordt in art. 1954, 2e lid,
van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk gezegd, wanneer het gezag
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van gewijsde kan worden ingeroepen, doch niettemin zijn er met
betrekking tot de toepassing van dit artikel kwesties gerezen. Het
bepaalt namelijk o.m., dat het gezag van een gewijsde slechts kan
worden ingeroepen, indien de zaak, welke in het tweede proces gevorderd wordt, dezelfde is en de eisch op dezelfde oorzaak berust.
Is dit nu één eisch of zijn het er twee? De schrijvers hebben steeds
het eerste geleerd. En na zijn arrest van 30 Juni 1916 (W. P. N. R.
no. 2453) huldigt ook de Hooge Raad dit standpunt. Het geval, waarop dit arrest betrekking had, kwam in het kort hierop neer. Iemand.
die een borg voor de betaling van een eersten termijn van een schuld
aangesproken had, zag deze vordering afgewezen. Toen hij nu vervolgens den borg ging aanspreken voor de betaling van de overige
termijnen, deed de borg een beroep op het gezag van het gewijsde in
de eerste procedure. Het Gerechtshof te Amsterdam aanvaardde dit
verweer echter niet, omdat de eisch in de tweede procedure wel op
dezelfde oorzaak berustte (n.l. de borgtocht), maar de zaak, die gevorderd werd, niet dezelfde was (t.w. de overige termijnen inplaats
van den eersten termijn). De Hooge Raad dacht er echter anders
over. Volgens dit college ging het broep op het gezag van het gewijsde
in de eerste zaak wel op, omdat, al betrof de veroordeeling niet hetzelfde voorwerp, het geschil tusschen de partijen toch hetzelfde
was 12).
Met het strafrecht staat het al niet anders. Groote moeilijkheid,
aldus lezen we in het leerboek van Prof. VAN HAMEL, biedt de vraag:
Wanneer is het feit wegens hetwelk vervolgd wordt, hetzelfde waarover reeds beslist is 13). Deze vraag blijkt namelijk op verschillende
wijze te zijn beantwoord 14). Niet minder dan drie opvattingen staan
hier tegenover elkaar. De eene ziet hetzelfde feit als hetzelfde misdadige voorval, waarin de verdachte volgens de beschuldiging zou
zijn betrokken; een tweede als de handeling, zooals zij ook de eerste
keer was ten laste gelegd, terwijl volgens de derde opvatting als
hetzelfde feit zou moeten worden beschouwd dezelfde materieele
handeling, welke het onderwerp is van beide vervolgingen.
Gezien een en -ander, is het geen wonder, dat ook in het administratieve recht, zooals uit de even aangehaalde beslissingen bleek, de
hierbedoelde moeilijkheid zich doet gevoelen. Geen vraag is er natuurlijk, wanneer de eerste en de tweede aanvrage volkomen identiek
zijn; evenmin wanneer zij hemelsbreed verschillen. Doch daartusschen
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liggen de gevallen, waarin noch het eerste noch het tweede zich voordoet. Dan is uiteraard de beslising moeilijker. Algemeene richtlijnen
zijn hiervoor natuurlijk niet te geven. In elk concreet geval zal moeten
worden uitgemaakt, of, gezien de mate, waarin de eerste en de tweede
aanvrage enz. van elkaar verschillen, er een nieuwe aanvrage aanwezig is dan wel dezelfde.

*

*

*

We willen thans nog een aantal typische toepassingen van het
gezag van het gewijsde of van het "ne bis in idem" uit de administratieve rechtpractijk vermelden. We noemen dan vooreerst het
K.B. van 13 Juli 1934 no. 54 (A.B. 1935 blz. 33). Een Inspecteur
van de Volksgezondheid deed krachtens art. 33 der Drankwet bij
Gedeputeerde Staten van Limburg aanwijzing van een Drankwetvergunning als in aanmerking komende voor intrekking ingevolge art.
32, Ie lid, 10 in verband met art. 13, 3e lid, 20 dier wet. Aangezien
Gedeputeerde Staten binnen den bij art. 33, 2e lid, gestelden termijn hieromtrent geen besluit hadden genomen, werd de intrekking
ingevolge het 3e lid geacht te zijn geweigerd. Aangezien tegen deze
weigering geen beroep was ingesteld, kreeg zij kracht van eindbeslissing. Wat gingen Gedeputeerden nu echter doen? Zij gingen alsnog ambtshalve tot intrekking van de vergunning over. De Kroon
besliste evenwel, dat, daargelaten de vraag, of Gedeputeerde Staten
volgens de Drankwet wel de bevoegheid hebben om ambtshalve tot intrekking te besluiten, een zoodanige intrekking in geen geval geoorloofd is op grond van dezelfde feiten en omstandigheden, welke
tot een aanwijzing, als in art. 33, Ie lid, bedoeld aanleiding hebben
gegeven, en waaromtrent de beslissing van Gedeputeerde Staten krachtens de wet geacht wordt reeds te zijn gevallen.
Merkwaardig is ook het geval, dat leidde tot het K.B. van 9 Februari 1933 no. 128 (A.B. 1933 blz. 369).
In een vergadering van Hoofdingelanden van een Heemraadschap
was een dijkgraaf gekozen. In een volgende vergadering ging men
echter opnieuw tot verkiezing van een dijkgraaf over. De Kroon
achtte deze laatste verkiezing in strijd met de inrichting van het
Heemraadschap, daarbij overwegende:
"dat toch het terugkomen op de benoeming van een dijkgraaf,
welke overeenkomstig de desbetreffende voorschriften heeft plaats
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gevonden, krachtens de beginselen van het administratieve recht,
welke mede aan de inrichtingen der waterschappen ten grondslag
liggen, in het algemeen niet toelaatbaar is en ook geen steun vindt
in de reglementsbepalingen."
Hier wordt dus het bestaan van den regel "ne bis in idem", berustende op algemeene beginselen, ook voor het administratieve recht
uitdrukkelijk erkend. Voorts kan nog genoemd worden het K. B. van
23 Februari 1932 no. 10 (A.B. 1932 blz. 530). Daarbij werd beslist, dat een redelijke uitlegging van de desbetreffende bepalingen
der Gemeentewet vordert, dat een candidaat, die een benoeming in
een opengevallen plaats in den gemeenteraad niet heeft aangenomen,
nooit andermaal kan worden benoemd ter vervulling van dezelfde
vacature, zoomin als het aftredende lid in zijn eigen vacature kan
worden benoemd. Hieraan kan volgens de Kroon niet afdoen, dat
candidaten als de hierbedoelde, in art. 17 der Gemeentewet niet uitdrukkelijk worden genoemd onder hen, wier namen bij de benoeming
buiten rekening moeten worden gelaten.
Een toepassing van het "ne bis in idem" (of wel een beroep op
het gezag van gewijsde, want in gevallen als de hierbedoelde is de
grens niet altijd scherp te trekken) treft men in wezen ook aan in
eenige Koninklijke Besluiten met betrekking tot uitbreidingsplannen,
waarbij beslist wordt, dat bij de herziening van een uitbreidingsplan
slechts onderzocht behooren te worden die bezwaren, welke niet tegen
het oorspronkelijke uitbreidingsplan hadden kunnen zijn ingebracht.
Wanneer dus in een uitbreidingsplan een perceel eenmaal een bepaalde bestemming heeft gekregen, en daartegen geen bezwaren zijn
in gebracht, welke aan de goedkeuring van dit plan in den weg
stonden, dan wil de Kroon, dat de zaak daarmede uit is, en mag
h.i. ter gelegenheid van de herziening niet bij herhaling de bij het
oorspronkelijke plan gegeven bestemming aan een onderzoek worden
onderworpen. We mogen hier van "herhaling" spreken, omdat, toen
over het al of niet goedkeuren van het plan moest worden beslist,
ook de bestemming van het hier veronderstelde perceel als vanzelf,
al waren geen bezwaren daartegen ingebracht, op haar wettigheid
en doelmatigheid is getoetst.
Als voorbeelden kunnen genoemd worden de Koninklijke Besluiten
van 13 September 1932 no. 49 (A.B. 1932 blz. 990), 4 November
1935 no. 41 (A. B. 1936 blz. 51) en 21 Juni 1937 no. 17 (A.B. 1937

350

DR.

J.

R. STELLINGA

blz. 795). In het eerste en in het laatstgenoemde besluit wordt nog geconstateerd, dat een zoodanige "herhaling" ook niet mag plaats hebben bij de verplichte tienjaarlijksche herziening (zie art. 36, 5e lid,
der Woningwet). Op het eerste gezicht zou men kunnen meenen, dat
het standpunt, hetwelk de Kroon hier inneemt, in strijd is met dat,
neergelegd in het K.B. van 29 Maart 1935 no. 56 (A.B. 1935 blz. 475).
Tegen een waterschapslegger waren bezwaren ingebracht namens den
Staat. Het waterschapsbestuur handhaafde evenwel den Staat als
onderhoudsplichtige. Aangezien hiertegen van de zijde van den Staat
geen beroep bij Gedeputeerde Staten werd ingesteld, verkreeg de
beslissing van het waterschapsbestuur kracht van eindbeslissing. Toen
nu het volgende jaar weer hetzelfde bezwaar werd ingediend, en van
de wederom afwijzende beschikking beroep bij Gedeputeerde Staten
werd ingesteld, verklaarde dit college den appellant daarin niet
ontvankelijk. De Kroon oordeelde zulks evenwel niet juist, daarbij
overwegende:
"dat, nu de jaarlijksche herziening van den legger in artikel 110
van het Algemeen Reglement B. is geregeld in dezer voege, dat elk
jaar de legger opnieuw wordt vastgesteld, de omstandigheid, dat
iemand in vorige jaren op den legger als onderhoudsplichtige bij
eindbeslissing is gehandhaafd, het waterschapsbestuur - en in beroep het. college van Gedeputeerde Staten en de Kroon - niet ontheft van de verplichting bezwaren, welke, zooals in dit geval, bij
gelegenheid van de jaarlijksche herziening tegen den onderhoudsplicht werden ingebracht, te onderzoeken en daarop te beslissen; dat
mitsdien Gedeputeerde Staten zich ten onrechte van eene uitspraak
ten principale hebben onthouden."
Terwijl dus eenerzijds werd beslist, dat bij de tienjaarlijksche herziening van een uitbreidingsplan geen bezwaren mogen worden ingebracht, die tegen het oorspronkelijke plan hadden kunnen zijn ingebracht, werd anderzijds wel toelaatbaar geacht, dat bij de jaarlijksche herziening van een waterschapslegger eenzelfde bezwaar werd
ingediend, als waaromtrent het vorige jaar reeds was beslist. Toch
bestaat tusschen de beslissingen geen tegenstrijdigheid. Het verschil
in de beslissing houdt namelijk verband met het verschil in den tekst
van de toe te passen bepaling. Art. 36, 5e lid, der Woningwet spreekt
zonder meer van een herziening. Dit brengt mede, dat in een plan
van uitbreiding de noodig gebleken wijzigingen worden aangebracht;
voorzoover echter eenmaal gegeven bestemmingen gehandhaafd kun-
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nen worden, blijft het oude plan intact. Zooals uit het even geciteerde
K.B. valt af te leiden, moet echter de bedoelde waterschapslegger
te1ken jare opnieuw worden vastgesteld. Hier wordt dus een bestaande
legger niet gewijzigd, doch elk jaar komt een geheel nieuwe legger
tot stand. Dit laatste behoort dan echter mede te brengen, dat zonder
eenige beperking weer bezwaren mogen worden ingebracht.
In dit verband valt ook nog te vermelden het K.B. van 28 Juli
1933 no. 53. (A.B. 1933 blz. 721). Het betrof hier een geval, dat
een gemeenteraad bij herhaling een besluit nam tot opheffing van het
openbaar vervolgonderwijs. De Kroon overwoog, dat Gedeputeerde,
aan wier goedkeuring dat besluit was onderworpen, zich terecht op
het standpunt hadden gesteld, dat de vraag, of er aanleiding is om
het openbaar vervolgonderwijs al dan niet te handhaven, voorzooveel
noodig tel ken jare naar gelang van de omstandigheden moet worden
beoordeeld. Terecht had het college naar het oordeel van de Kroon
dan ook voor de tweede maal ten principale in deze zaak
beslist.
Een beperking van het gezag van gewijsde treft men voorts aan
in het K.B. van 11 Augustus 1934 no. 90 (A.B. 1934 blz. 830). Een
gemeente had een wijziging van haar begrooting vastgesteld in verband met het toekennen van de vergoeding ex art. 101 der L.O. wet
1920. Gedeputeerde Staten onthielden aan het desbetreffende besluit
evenwel hun goedkeuring, omdat deze vergo.eding h.i. was vastgesteld in strijd met de terzake geldende wetsbepalingen. De gemeente
kwam hier echter tegen op, erop wijzende, dat het raadsbesluit tot
vaststelling van de vergoeding ex art. 101 door het verstrijken van
den beroepstermijn zonder dat beroep was ingesteld, in kracht van
gewijsde was gegaan en dat door het evenbedoelde besluit van Gedeputeerde Staten aan den Raad de middelen werden onthouden om.
dit raadsbesluit uit te voeren. De Kroon oordeelde evenwel, dat dit
bezwaar ten onrechte tegen de niet-goedkeuring van de begrootingswijziging werd aangevoerd, omdat het feit, dat tegen het desbetreffende raadsbesluit geen beroep was ingesteld, Gedeputeerde niet kon
ontheffen van den plicht om bezwaar te maken tegen uitgaven in
strijd met de wet. Hier werd dus het gezag van een gewijsde tegenover
Gedeputeerde Staten beperkt.
Toen echter een college van Gedeputeerden, hetwelk ingevolge art.
231 der Gemeentewet geacht moest worden een besluit tot aankoop
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van een huis door de gemeente te hebben goedgekeurd, niettemin alsnog zijn goedkeuring ging onthouden aan de daarmede verband houdende begrootingswijziging, oordeelde de Kroon, dat dit met een
redelijke toepassing van het goedkeuringsrecht in strijd was. (K.B.
van 7 Juni 1937 no. 58 A.B. 1937 blz. 676). Het verschil met het
vorige geval is duidelijk. In dat geval waren Gedeputeerde Staten
nog niet in de zaak gekend, in het hierbedoelde geval daarentegen wel.
.
Tenslotte willen we nog vermelden het K. B. van 27 November
1934 no. 22 (A.B. 1935 blz. 204). Gedeputeerde Staten hadden ingevolge art. 19, 5e lid, der L. O. wet 1920 een regeling bevolen betreffende de toelating van kinderen uit de eene gemeente op de openbare lagere school van een andere gemeente. Tegen het besluit, waarbij
dit bevel werd gedaan, was geen beroep ingesteld en het had dus
kracht van eindebslissing gekregen. Nu werd echter wel beroep ingesteld tegen de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van de door de
betrokken gemeenteraden overeenkomstig het evenbedoelde bevel vastgestelde regeling, doch niet zoozeer op grond van bezwaren tegen den
inhoud van deze regeling, als wel op grond van het niet wenschelijke
van zoodanige regeling. Dit punt was echter reeds beslist door het
eerste besluit van Gedeputeerde Staten en de Kroon oordeelde dan
ook, dat daaromtrent harerzijds geen beslissing kon worden genomen.

*

*

*

De vorenstaande beschouwingen met ~etrekking tot de werking van
het gezag van het gewijsde en van den regel "ne bis in idem" in het
administratieve recht in het kort samenvattende, kunnen we constateeren, dat in het administratieve recht de evenbedoelde rechtsregel, op
een enkele uitzondering na, nergens in een uitdrukkelijke bepaling is
neergelegd, en dat eveneens slechts bij hooge uitzondering bepalingen
worden aangetroffen, waarbij aan gewijsden gezag t. a. v. latere procedures wordt toegekend. Niettemin bleek, dat in de beslissingen van
de administratieve instanties menigmaal wordt uitgegaan van het gezag
van vorige gewijsden dan wel de regel "ne bis in idem" wordt toegepast. Daarnaast treedt evenwel een ander argument, waarom herhalingen van procedures niet kunnen worden toegelaten, naar voren;
er wordt namelijk herhaaldelijk op gewezen, dat bij het toelaten van
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dergelijke herhalingen de wettelijke bepalingen omtrent de beroepstermijnen zouden worden gefrustreerd. Ook overigens speelt het recht
van beroep in de administratiefrechtelijke beslissingen met betrekking
tot de hierbedoelde kwestie een groote rol. Zoo wordt herhaaldelijk
door de hoogere instanties te velde getrokken tegen het herhalen van
besluiten door de lagere organen met het enkele doel om den belanghebbende alsnog te doen profiteeren van het recht van beroep, wanneer
hij dit de eerste keer had verzuimd.
Voorts merkten we op, dat er groote verscheidenheid bestaat t. a. v.
den vorm, waarin het dictum in zaken als de hierbehandelde wordt gegoten. Voor een deel is deze verscheidenheid een gevolg van de omstandigheid, dat er meerdere, van elkaar afhankelijke organen met de
administratieve rechtspraak zijn belast. Anderzijds bleek ook hetzelfde
orgaan niet steeds consequent te zijn op dit punt.
In de vraag, wanneer een beroep mag worden gedaan op het gezag
van gewijsde of op den regel "ne bis in idem" schuilt, naar we zagen,
de groote moeilijkheid, welke zich met betrekking tot de onderwerpelijke kwesties voordoet, iets wat het administratieve recht overigens
met andere gebieden van het recht gemeen heeft. We constateerden, dat
algemeene richtlijnen in deze niet zijn te geven, dat integendeel
elk concreet geval afzonderlijk moet worden bezien.
Bij de behandeling van een aantal typische gevallen bleek tenslotte,
dat o. m. als gevolg van de bewoordingen van de wettelijke bepalingen
de kracht van het gewijsde of de werking van den regel "ne bis in
idem" in sommige gevallen beperkt is.

*

*

*

Is nu, wat de kwestie van het gezag van het gewijsde en het "ne
bis in idem" in het administratieve recht betreft, de bestaande toestand
bevredigend? Wanneer men in aanmerking neemt, dat behoudens een
heel enkele uitzondering een positieve wetsbepaling ontbreekt en als
gevolg daarvan alles op de jurisprudentie aankomt, dan kan de evenbedoelde vraag over het algemeen bevestigend worden beantwoord.
Onnoodige herhalingen worden, al is de motiveering der beslissingen
niet altijd even gelukkig, voorkomen. Waar herhaling gerechtvaardigd
is, wordt zij toegelaten. Als zwakke plek moet weliswaar worden aangt.:wezen de onzekerheid, welke bestaat t. a. v. de vraag, wanneer er
plaats is voor een beroep op het gezag van gewijsde of op den regel
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"ne bis in idem" en wanneer niet, doch, aangezien ditzelfde euvel zich
ook op andere gebieden van het recht voordoet, kan alleen op grond
daarvan de bestaande toestand in het administratieve recht niet onbevredigender worden geacht dan elders het geval is.
1) Voor de hier volgende beschouwingen omtrent het privaatrecht maakte
ik gebruik van Asser-Anema, Handleiding tot de beoefening van het Ned.
burgerlijk recht, 3e druk, blz. 321 vlg. en Veegens-Oppenheim, deel I1I, 4e druk,
blz. 502 vlg.
2) Art. 1954 luidt: "Het gezag van een geregtelijk gewijsde strekt zich niet
verder uit dan tot het onderwerp van het vonnis.
Om dit gezag te kunnen inroepen, wordt vereischt, dat de zaak welke gevorderd wordt dezelfde zij; dat de eisch op dezelfde oorzaak beruste, en door
en tegen dezelfde partijen in dezelfde betrekking gedaan zij."
3) Het feit, dat men omtrent de bindende kracht van het gerechtelijk gewijsde in ons privaatrecht wel een bepaling aantreft, doch dat de regel "ne
bis in idem" (behalve de enkele uitzondering in art. 276, laatste lid, B. W.) niet
uitdrukkelijk in een wetsbepaling is neergelegd, is historisch te verklaren. We
moeten daarvoor teruggaan tot het Romeinsche recht. Men neemt tegenwoordig
algemeen aan, dat ook aan dit rechtsstelsel de regel "ne bis in idem" of wel
"bis de eadem re ne sit actio" ten grondslag heeft gelegen. In het Corpus
Juris is echter een uitspraak daaromtrent niet te vinden. Wel vindt men daarin
een uitspraak t. a. v. de bindende kracht van het rechterlijk gewijsde, t.w. de
uitspraak: "res iudicata pro veritate accipitur", welke echter alleen betrekking
had op de rechterlijke vonnissen omtrent den burgerlijken staat en de geldigheid
van testamenten. Door de plaats, waar deze uitspraak in het Corpus Juris
voorkomt, werd echter de schijn gewekt, alsof deze regel een meer algemeene
beteekenis had. Zoo komt het, dat men in de Middeleeuwen en ook later de opvatting huldigde, dat in het Romeinsche recht de positieve regel, de bindende
kracht van het rechterlijk gewijsde, het meest op den voorgrond stond. Hieruit
is het te verklaren, dat men èn in de Fransche Code Civil èn in ons Burgerlijk
Wetboek (hetwelk voor een groot deel naar het model van den Code Civil
is gemaakt) wel een bepaling aantreft omtrent de bindende kracht van het
rechterlijk gewijsde, doch dat de regel "ne bis in idem" daarin niet is opgenomen. (Asser-Anema blz. 327 vlg.; DIEPHUIS, Het Ned. Burgerlijk Recht
deel III blz. 236 vlg., en het arrest H. R. 25 Januari 1918 W. 10235).
4) Asser-Anema blz. 345.
5) Zie de annotatie van Prof. MEYERS onder het arrest H. R. 26 Januari
1917 W. P. N. R. 2474, waarin deze hoogleeraar o.m. mededeelt, dat in Frankrijk
"chose jugée" in de artikelen 1350 en 1351 C. C. ruim wordt opgevat en daaronder wordt begrepen het vonnis, waartegen nog geen beroep is ingesteld.
G) SIMONS, Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht, I, blz. 330, noot 1.
7) Het Wetboek van Strafrecht, verklaard door Mr. T. J. NOYON, Eerste deel,
blz. 431-432.
8) Zie Tijdschrift voor Strafrecht XXXIII, blz. 85, waar Prof. SIMONS schrijft:
"Toch neig ik er toe het antwoord van den kantonrechter als juist aan te
merken. De andere opvatting is inderdaad practisch onaannemelijk. Zoowel
wanneer de eerste vervolging heeft geleid tot vrijspraak als tot veroordeeling
voert zij tot onmogelijke uitkomsten. De vrij gesprokene, wiens vrijspraak later
definitief wordt krachtens de eerste vervolging, kan dan bij de tweede vervolging worden veroordeeld; de veroordeelde kan nog eens worden veroordeeld en dan misschien dubbel gestraft. Dit alles kan de wetgever niet hebben
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gewild. Men moet wel aannemen, dat hij het niet noodig heeft geacht de zaak te
regelen, oordeelende, dat het O. M. zich van zelf wel van een tweede vervolging
zou onthouden."
Voor het antwoord hierop van Mr. NOYON zie men blz. 432, noot 1, van zijn
hiervoor vermeld werk.
9) Het hiervolgende is ontleend aan de verhandeling van Prof. C. W. VAN
DER POT in Nederlandsch Bestuursrecht, blz. 214 vlg. Zie ook WALTER jELLINEK, Verwaltungsrecht 1928 blz. vlg. en 300 vlg.
10) Cursiveering van mij, S.
11) Bedoeld wordt hier het K. B. van 11 juni 1923 Stbl. no. 258.
12) Een en ander is ontleend aan Veegens-Oppenheim deel I1I, blz. 505 vlg.
13) Inleiding tot de studie van het Nederlandsche Strafrecht, door G. A. VAN
HAMEL, bijgewerkt door Mr. j. V. VAN DIJCK, vierde druk blz. 577.
14) Zie SIMONS, deel I blz. 331 vlg. en VAN HAMEL blz. 577-579.
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OPENBAAR EN BIZONDER INHEEMseH LAGER
ONDERWIJS OP JAVA IN DE EERSTE
HELFT DER VORIGE EEUW
DOOR

j. M. ZWART.
Inleiding.

In dit artikel wordt met openbaar onderwijs dat onderricht bedoeld,
dat van staatswege gegeven wordt, in tegenstelling met het bizon der
onderwijs, dat, al of niet onder staatstoezicht, uitgaat van particulieren
of vereenigingen. Onder inlandsch onderricht wordt verstaan het aan de
inheemsche bevolking gegeven onderwijs; hiertegenover staat het europeesch onderwijs, bestemd voor de europeanen.
Het ligt niet zoozeer in de bedoeling het uitsluitend godsdienstig onderricht, zooals dat in de van ouds op Java bestaande mohammedaansche
scholen wordt gegeven, te bespreken, als wel het algemeen vormend
onderwijs, al dan niet met godsdienstigen inslag, zooals dat tengevolge
van de penetratie van westersche invloeden in de inheemsche maatschappij
langzamerhand is gegroeid.
Het in dit artikel gegeven overzicht reikt tot 1855, toen de ommekeer
van 1848 door het nieuwe, bij de wet vastgestelde regeeringsreglement
als het ware geregulariseerd werd.
Wat de tijd tot 1851 betreft, steunt dit artikel voor een groot deel
op de bronnenpublicatie van VAN DER CHIJS in zijn "Bijdragen tot de
geschiedenis van het inlandsch onderwijs in Ned. Indië" (Tijdschrift
I.T.L.V. dIn XIV en XVI) en het "Historisch overzicht van het regeeringsbeleid ten aanzien van het onderwijs voor de inlandsche bevolking" in
de "Publicaties van de Hollandsch Inlandsch Onderwijs Commissie"
(No. 9, Ie stuk, 1930). Voor beide werken is echter alleen van de Indische
archieven gebruik gemaakt. Daarom konden hierbij belangrijke aanvullingen gegeven worden uit stukken, die zich bevinden in het archief van
het dep. van koloniën en in de collectie-BAUD. Wat behandeld wordt over
het geschil tusschen minister P AHUD en G. G. DUMAER VAN TwIST berust
geheel op nog ongepubliceerde gegevens uit het archief van het departement van koloniën.
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I. Tot 1829.
De toestand waarin DAENDELS bij zijn komt in Indië het onderwijs
aldaar vond, was bedroevend. Uit den boedel van de V. O. C. stamde
het onderwijs aan de inlandsche christenen, dat, onder de hoede der
kerk staande, toevertrouwd was aan inlandsche christen-onderwijzers. Het
bestond uit "een weinig lezen, schrijven en psalmen zingen, alles in de
Maleische taal" 1). De beteekenis van dit onderwijs was uiterst gering:
in 1833 waren' in Batavia vijf, op het overige deel van java drie van
zulke onderwijzers. Buiten java was dit onderwijs van meer belang.
De inlanders konden hun kinderen alleen maar naar de pesantrens
of naar de mohammedaansche dessaschooltjes zenden. In de laatstgenoemde scholen beperkte het onderwijs zich tot het leeren reciteeren van
gedeelten uit de koran. Het pesantren-onderwijs stond op wat hooger
peil en duurde langer, maar ook dit was haast uitsluitend van godsdienstige strekking: het bedoelde, kennis van de mohammedaansche wet,
geloofsleer en mystiek bij te brengen, en bepaalde zich dan ook tot studie
van kitäb's. We kunnen dit moeilijk algemeen vormend onderwijs
noemen.
Als verlicht man koesterde DAENDELS vanzelfsprekend groote verwachtingen van goed inlandsch onderwijs. Dit vrijwel braakliggend terrein
heeft hij zich dan ook aangetrokken. In 1808 droeg hij de regenten
van java's noordoostkust bij hun instructie op om te zorgen "voor het
onderwijs van de jeugd in de zeden, gewoontens, wetten en godsdienstige
begrippen van den javaan en het oprigten van de daartoe in de respectieve hoofd-negorijen en districten benoodigde scholen, mitsgaders het
plaatsen van goede en geschikte onderwijzers in dezelve".
Hoewel deze zinsnede niet uitblinkt in duidelijkheid, blijkt er toch genoegzaam uit, dat DAENDELS het inlandsch onderwijs wilde doen aansluiten bij de religieuze en sociale begrippen der inlanders.
Het opstellen van deze bepaling is het eenige, wat tot in 1818 is verricht voor het onderwijs onder de inlandsche bevolking.
De Commissarissen Generaal schijnen belangstelling te hebben gekoesterd voor dit onderricht. Terwijl het R. R. van 1815 niet sprak over
het inlandsch onderwijs, bepaalde dat van 1818, door de K. K. G. G.
opgesteld, in art. 1()()1: "De regeering maakt ook de noodige verordeningen omtrent de scholen der inlanders. De regeering geeft aan de inlanders gelegenheid om op de Nederlandsche scholen onderwezen te
worden."
Evenmin als bij de door DAENDELS gemaakte bepaling blijkt hier, of
al dan niet aansluiting bij het bestaande (mohammedaansche) onderwijs
bedoeld wordt. Maar uit de eerste zinsnede, vergeleken met het vorig
artikel, waar de oprichting van europeesche scholen bevolen wordt, en uit
de door VAN DER CAPELLEN genomen uitvoeringsmaatregelen mag men
opmaken, dat niet de stichting van een nieuw soort scholen, maar de
reorganisatie van het bestaande onderwijs op den voorgrond stond.

J.

M. ZWART

Wat zijn de gevolgen van dit artikel voor het inlandsch onderwijs
geweest?
Bij het onderwijs aan de christen-inlanders nihil: dit bleef zooals het
was. En waar het het onderwijs aan de mohammedanen betrof, bleek het
maken van vrijzinnige onderwijsbepalingen gemakkelijker dan de uitvoering daarvan.
Toch komt aan VAN DER CAPELLEN de eer toe, althans een poging
te hebben aangewend, om dit artikel toe te passen op het onderwijs onder
de niet-christelijke bevolking van Java. In Maart 181 9 gelastte hij alle
residenten, een onderzoek in te stellen naar het bestaande inlandsch
.onderwijs, en naar de mogelijkheid om dit, zoowel wat het personeel
als wat het onderwijs zelf betrof, te verbeteren. Tevens vroeg hij of het
niet raadzaam zou zijn, de door het R. R. vereischte bepalingen in verband te brengen met de dorpshuishouding. Bovendien drukte hij het voornemen der regeering uit, dit onderwijs niet verder uit te strekken "dan
tot het lezen en schrijven van hunne moedertaal en de kennis van zuivere
zedelijke begrippen, afgescheiden van bijzondere Godsdienstige leerstelsels" 2).
Uit de binnenkomende antwoorden bleek, dat het bestaande godsdienstige onderwijs onder de inlanders wel in verschillende streken veel
uitgebreider was dan men wel zou denken, maar dat het aantal geletterden toch nog zeer gering was. Bovendien werd de javaansche taal zoo
goed als niet onderwez·en: slechts enkele voornamen konden die lezen
en schrijven. En algemeene ontwikkeling bracht dit onderwijs zoo goed
als niet bij.
De residenten voelden veel voor verbetering van het onderwijs. Zelfs
zoo veel, dat ze met te grootsche plannen kwamen, die het gouvernement
veel te kostbaar waren. Want het bleek wel, dat men geheel nieuwe
scholen zou moeten stichten: de bestaande waren moeilijk te reorganiseeren.
Het gevolg was, dat er van uitvoering van art. 100 van het R. R. van
1818 niets terecht gekomen is. Het eenige wat geschiedde, was dat in
de instructie van de regenten de bepaling werd opgenomen, dat deze
belast werden met het "toezigt over de inlandsche scholen; zij trachten
dezelve zooveel doenlijk uit te breiden en zorgen, dat zoo vele kinderen,
als mogelijk is, in het lezen en schrijven worden onderwezen en dat men
hun vroegtijdig leere, wat de pligten van goede en deugdzame menschen
zijn" (1820).
Persoonlijk heeft VAN DER CAPELLEN van zijn belangstelling voor het
inlandsch onderwijs blijk gegeven, door mede te werken bij de incidenteele
stichting van scholen, waarvan er onder zijn bestuur drie schijnen bestaan te hebben. Deze scholen zijn echter allen deels een natuurlijke, deels
(onder het kultuurstelsel) een gewelddadigen dood gestorven 3).
Commissaris Generaal Du Bus DE GISIONIES heeft, zijn opdracht getrouw, ook op het onderwijs bezuinigd. In 1827 hief hij de door zijn voor-
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ganger gestichte Inspectie van onderwijs op, en plaatste hij het onderwijs
in Indië onder toezicht van een onbezoldigd college, de Hoofdcommissie
van onderwijs.
Het door hem vastgestelde R. R. van 1827 bepaalde: "de regeering
neemt ook de noodige maatregelen tot instandhouding van de scholen
der inlanders". De bedoeling hiervan is tamelijk duister. Worden de
mohammedaansche scholen op Java bedoeld? Of de bestaande scholen
in de Molukken? Reëele beteekenis heeft dit artikel echter niet gehad:
toen VAN DEN BOSCH in Indië kwam, was de toestand van het inlandsche
onderwijs practisch nog dezelfde als bij de komst van DAENDELS.
Men kon trouwens ook niet verwachten dat in deze dertig jaar van
experimenten en overgangen, waarbij de geldnood het eenige blijvende
was, veel voor het onderwijs zou worden gedaan. Ook het europeesche
onderwijs was in een deplorabele staat.
Samenvattende zien we, dat in het tijdvak tot 1829 de Regeering de
zorg voor het inlandsch onderwijs als een overheidstaak is gaan erkennen.
Deze zorg bepaalde zich voorshands slechts tot het uitspreken van het
beginsel, dat de Regeering toezicht moet uitoefenen op het inlandsch
onderwijs (R. R., Instructies aan de regenten). Verder blijkt (vooral uit
de instructie van 1820) dat het in de bedoeling ligt, het onderwijs tot
alle inlanders uit te strekken, en niet alleen maar tot een bepaalde klasse.
Resultaten heeft deze overheidszorg voor dit onderwijs echter niet gehad,
Van bizonder onderwijs onder de mohammedaansche inlanders op Java
is in dezen tijd niets te bespeuren. In de wettelijke bepalingen was het
niet verboden.
II. De tijd van 1829 tot 1851.
Om wat zich in dezen tijd van concurrentie tusschen openbaar en
bizon der inlandsch onderwijs afspeelt goed te begrijpen, moeten we
terug tot 1820, toen G. K. VAN HOGENDORP in deel V zijner "Bijdragen"
Java aanwees als het terrein, waar het jonge Ned. Bijbelgenootschap
zijn arbeid ter vertaling en verspreiding van den Bijbel moest aanvangen. Van de eigenlijke zendingstaak had het genootschap zich daarbij
echter volgens hem te onthouden.
Deze denkbeelden werden nader ontwikkeld in een voorstel, door de
Haagsche afdeeling van het N.B.G. (vertegenwoordigd door VAN HOGENDORP en ]. C. BAUD) op de jaarvergadering van dit genootschap in
1823 ingediend. In zijn bij deze gelegenheid uitgebracht advies kwam
BAUD tot de conclusie, dat bij de vertaling zoowel als bij de verspreiding
van den bijbel op Java nauwe samenwerking tusschen Regeering en
genootschap noodig was: eensdeels omdat het gouvernement moet waken
tegen verstoring van orde en rust, en anderdeels omdat slechts met
medewerking van het bestuur de vertaler de noodige taalkennis en de
bevolking de voor het lezen van den bijbel benoodigde ontwikkeling
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zouden kunnen verkrijgen. Vooral volksontwikkeling is noodig. Dat wil
BAUD nu nastreven, door het mohammedaansche onderwijs, dat reeds
werd gegeven, aan het gouvernement te verbinden (wat kan geschieden
door de onderwijzers van gouvernementswege een kleine toelage te verstrekken) en het gebruik van een daartoe samengesteld schoolboek te
verplichten. Dit schoolboek moet dienen om het lezen te leeren en om
de leerlingen die zedelijke begrippen bij te brengen, die bijbel en koran
gemeen hebben 4).
Dit voorstel vond groote instemming bij het genootschap. Ook de G.G.
VAN DER CAPELLEN, onderhands ingelicht, betuigde zijn ingenomenheid
met deze plannen. En de uitvoering werd spoedig ter hand genomen:
in 1827 kwam de bekende]. T. C. GERICKE, door het N.B.G. gezonden
om den bijbel in het ]avaansch te vertalen, te Batavia aan 5).
Het genootschap verloor de door BAUD gegeven richtlijnen niet uit
het oog, en bleef belangstelling koesteren voor verbetering van het inlandsch onderwijs. Toen dan ook Generaal VAN DEN BOSCH, een goed
vriend van het N.B.G., tot Gouv. Gen. benoemd was, stelden Mr. VAN
LENNEP, de secretaris van het hoofdbestuur van het genootschap, en
]. C. BAUD 6) hem in Maart 1829 een verzoekschrift ter hand, waarin
hem gevraagd werd om president van het hoofdbestuur van het Ind.
Bijbelgenootschap te Batavia te willen worden, als zoo danig actieve steun
aan het werk te verleenen, en tevens voor een geregeld contact met het
hoofdbestuur in Nederland te willen zorgen. Wat het inlandsche onderwijs betreft, wijkt het verzoekschrift in zooverre af van het advies van
BAUD uit 1823, dat het denkbeeld van reorganisatie van het bestaande
mehammedaansche onderwijs is opgegeven. Oprichting van een geheel
nieuw soort scholen voor inlanders staat op den voorgrond. Daar het
N.B.G. belangstelling heeft voor "zoodanige scholen in de Oost-Indiël1
welke kunnen aangemerkt worden als voorbereidende inrigtingen tot het
lezen en verspreiden van den bijbel", werd VAN DEN BOSCH verzocht
dit punt tot het voorwerp zijner bizondere zorg te maken en gaf men
hem in bedenking om "tot zijne dienst en inligting op dit punt inzonderheid het zij onder de leden van het Bataviasch hoofdbestuur het zij
buiten hetzelve, onder de Europeeërs, op Java aanwezig, iemand te dispieieren die bij opregte Christelijke gezindheid en ijver het vemischt oordeel en de noodige locale kennis vereenigt, om voor hem Gouverneur
Generaal na te gaan en hem te dienen van consideratiën en advies, waar
op Java en elders in de Oost-Indl'ën zoodanige scholen zouden kunnen
worden gevestigd, hoe die zouden moeten ingerigt, en aan welke personen
de leiding derzelve zoude kunnen worden opgedragen, zoowel wat het
onderwijs als wat de duurzame toezigt over dat onderwijs betreft, waartoe zeker het vestigen van hulpgenootschappen of afdeelingen van het
Oost-Indisch Hoofdbestuur op onderscheidene belangrijke punten van
Java, Sumatra, enz., waar die nog niet bestaan, mede van veel nut
zoude kunnen zijn." Het N.B.G. wilde deze persoon dan graag in zijn
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organisatie zien opgenomen, en was bereid hem zoo noodig te bezoldigen.
Was in Indië geen geschikt persoon te vinden, dan wilde het genootschap wel iemand uit Nederland uitzenden 7).
Al blijkt weer niet duidelijk uit dit plan, of men de oprichting van
gouvernementsscholen of van bizondere scholen bedoelde, in elk geval
werd nauwe samenwerking tusschen regeering en N.B.G. beoogd.
Inderdaad is VAN DEN BOSCH in Indië president van het hoofdbestuur
te Batavia geworden. En op zijn initiatief werd, hoewel eenigszins in
afwijking van de hem aan de hand gedane denkbeelden, een poging
ondernomen om het inlandsch onderwijs ter hand te nemen: in Oct. 1830
werd in Batavia een gecombineerde commissie uit het bijbelgenootschap
en het javaansch medewerkend zendelinggenootschap benoemd om te
komen met nadere plannen tot het oprichten van javaansche scholen 8).
Deze commissie kwam overeen, dat het onderwijs bepaald moest
worden tot lezen, schrijven en rekenen. Uit de schoolboeken moesten
worden weggelaten "alle denkbeelden en leerstellingen, die bijzonderlijk
aan de Christelijke godsdienst eigen zijn"; men moest zich "houden bij
algemeene waarheden, die door alle menschen worden toegestemd".
Aan GERICKE werd de opdracht gegeven om de noodige tabellen op te
maken en "een programma te concipieren, waarbij de Inlandsche hoofden
der javaansche bevolking verzocht worden daartoe mede te werken met
openlegging van het oogmerk". Daar men de maleisch sprekende bevolking van Bataviaen omgeving niet van het onderwijs wilde uitsluiten,
werd een zelfde plan ontworpen voor maleische scholen aldaar. Ten
slotte werd besloten, de beide hoofdbesturen in overweging te geven:
"A. De Rege,.ering uit te noodigen zich deze zaak aan te trekken en
daartoe
a. eene afzonderlijke Hoofdcommissie van onderwijs voor het
Inlandsch onderwijs, zoowel voor de javaansche als voor de
Maleische bevolking in Nederl. O. I. te benoemen;
b. op alle Residentiën en Etablissementen in Neder!. Indië buiten
Batavia subcommissiën in deze te benoemen, waarvan de plaatselijke overheidspersoon steeds Voorzitter zal zijn;
c. te besluiten dat jonge lieden uit de inlanders, in deze scholen
onderwezen, bij voorkeur in 's lands dienst zullen genomen worden.
B. Te bepalen dat op Batavia provisioneel vier hoofdscholen zullen
opgerigt worden, en voorts in elke Residentie eene school.
C. Dat de localen daartoe benoodigd op Batavia door de vier Inlandsche commandanten, en op de Residenties door de Residenten en
Regenten zullen aangewezen worden.
D. Dat een Inlandsch leermeester op Bafavia f 30.- en buiten
Batavia f 15.- in de maand genieten zal en dat deze uitgaven zoo wel
als andere onkosten provisioneel ten laste zullen komen van het N. O. I.
Bijbelgenootschap te Batavia."
Bij de tweede vergadering der commissie in jan. 1832 werd besloten,

362

J.

M. ZWART

----------------------------

overwegende "dat het niet onmogelijk zou kunnen zijn dat er door de
oprigting van zulke scholen onder de Inlandsche bevolking hier en daar
ontevredenheid geboren werd, het Hoofdbestuur in bedenking te geven
om bij de daarstelIing van zulke scholen de grootste voorzigtigheid in
acht te nemen en daarmede geen aanvang te maken, dan op zulke plaatsen, waar dit veilig kan geschieden."
De bedoeling der commissie was dus, dat er bizondere scholen zouden
worden opgericht, zij het in nauwe samenwerking met het gouvernement.
Het te geven onderwijs zou boven geloofsverdeeldheid (tusschen christenen en mohammedanen) staan. Dit laatste heeft trouwens bij het
onderwijs op Java tot lang na 1855 op den voorgrond gestaan. Men
was uiterst bang, het mohammedaansch fanatisme op te wekken, sinds
men zooveel moeite had gehad met het dempen van de Java-oorlog.
Het Hoofdbestuur van het bijbelgenootschap te Batavia wilde nu
gaarne zoo spoedig mogelijk met de organisatie beginnen. Maar het zag
wel, dat men niet overal tegelijk kon aanvangen. Daarom wilde het
vooreerst het inlandsch onderwijs slechts op enkele plaatsen organiseeren,
daar waar geen tegenstand van mohammedaansch fanatisme of tegenwerking van aan de verspreiding van het Christendom onwelgezinde
ambtenaren te duchten was. En om sterker te staan tegenover onverschilligheid en vijandschap werd de G.G. van de ontworpen plannen
op de hoogte gesteld en zijn sanctie daarop gevraagd.
Het was het N.B.G. meenens met deze plannen. Dit bleek, toen VAN
DEN BOSCH, overladen met andere werkzaamheden, eenigen tijd lang
niets van zich liet hooren. Mr. VAN LENNEP lichtte BAUD toen in Oct.
1831 hieromtrent in. Maar BAUD raadçle hem in zijn antwoord af, bij
officieele instanties stappen te doen om de beslissing te verhaasten. Dit
zou VAN DEN BOSCH, bij diens toenmalige gemoedsgesteldheid, slechts
prikkelen. Veel beter kon men hem in een particulier schrijven terloops
aan de zaak herinneren.
Zijn eigen oordeel over de ontworpen plannen uitdrukkend, noemt
BAUD die te grootscheeps; ze getuigen meer van ijver dan van beleid,
en geven aan de voorstellen den schijn van een "sweeping measure". Dit zal
de G.G. vermoedelijk hebben doen aarzelen om zijn sanctie aan de plannen
te geven. "Een klein begin, zonder onnoodige ophef, en vervolgens eene
trapswijze maar voorzigtige uitbreiding, waarbij elke nieuwe school zich
als het ware aansluite aan eene oudere, die de bestaande vooroordeelen
reeds overwonnen, en de inlanders met hare inrigting bevredigd heeft,
ziedaar naar mijne wijze van zien de weg, dien men behoort in te slaan
om onze oogmerken te bereiken. - Er is wel is waar veel tijd verloren, maar dit moet ons nu niet aansporen om het verzuimde met overijling te herstellen, want daardoor zou de bereiking van het doel slechts
meer op den achtergrond worden geschoven" 9).
Intusschen had het indisch bestuur toch niet geheel stil gezeten. In
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1830 had de Koning een nieuw R.R. gegeven, waarvan art. 97 luidde:
"de regering zorgt, zooveel mogelijk, dat er op onderscheidene plaatsen
van Nederlandsch Indië scholen voor het lagere onderwijs, ook ten dienste der inlanders, bestaan. Voor zoo verre er geene bijzondere en voldoende schoolfondsen zijn, worden de onderwijzers uit 's lands kassen
bezoldigd." Hoewel weer niet erg duidelijk, kan men toch uit dit artikel
concludeeren, dat bizon der onderwijs in samenwerking met en onder
toezicht van de Regeering hierdoor niet verboden wordt, terwijl het ook
niet geacht werd verboden te zijn, gezien de plannen der commissie.
Voor hij evenwel op deze plannen een beslissing nam, stelde VAN
DEN BOSCH onder de residenten een enquête in "nopens het bestaan,
aantal, inrichting en werking van de inlandsche scholen", en werd hen
verzocht om, zoo noodig van de denkbeelden der commissie gebruik
makend, advies uit te brengen "nopens de verbetering en uitbreiding"
dezer scholen. Hij drukte hen echter op het hart, om bij hun voorstellen
"zorgvuldig acht te slaan op den aard en de begrippen van de inlandsche
bevolking".
In doel en gevolgen leek deze enquête wonderwel op die van 1819.
Uitgangspunt van het stuk is weer aansluiting bij het bestaande onderwijs. Resultaat werd weer een belangwekkend overzicht van den toestand van het mohammedaansche onderwijs, die sinds de vorige maal
ongeveer gelijk gebleven bleek te zijn 10). En het gevolg was weer nihil:
de stukken werden gedeponeerd, en geen haan, die er meer naar Kraaide.
Vergeleken bij de voorstellen van 1819 was de opzet nu niet te groot.
En naar het schijnt had VAN DEN BOSCH oprechte belangstelling voor
het inlandsch onderwijs. Maar de financieele toestand van het moederland, dat in deze jaren verschillende malen aan den rand van een staatsbankroet stond, gedoogde geen uitgaven, die vermeden konden worden,
zciodat van uitvoering der plannen geen sprake kon zijn.
Om dezelfde reden moest de O.O. DE EERENS eenige jaren later aanvragen om steun voor het onderwijs uit Banjoernas en Krawang weigeren:
alle residenten zouden dan met dergelijke verzoeken kunnen komen 11) !
Het R.R. van 1836 bevatte in het geheel geen bepaling over het
onderwijs. Volgens BAUD 12) omdat de Koning van meening was, dat
deze materie eigenlijk thuis hoorde in de instructie van de O.O. Maar
intusschen heeft men verzuimd, die instructie aldus aan te vullen.
Behalve de betreffende bepaling in de instructie der regenten bestond er dus na 1836 geen enkel wettelijk voorschrift over het inlandsch
onderwijs.

Het met zooveel voortvarendheid opgevatte initiatief van het N.B.O.
was al zoo hopeloos vastgeloopen.
In 1836 kwam de kwestie van het inlandsch onderwijs echter opnieuw
naar voren door een verzoekschrift aan de Koning van Oericke, toentertijd met verlof in Nederland, misschien in overleg met het N.B.O. inge-
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diend, waarin gevraagd werd het N.B.O. toe te staan, overal waar de
bevolking zulks zou verlangen inheemsche scholen op te richten tegen
een jaarlijksche subsidie van f 24.000.- gedurende 25 jaar. SchooIstichting zou slechts geschieden in gemeen overleg met de gouvernements-ambtenaren en met toestemming van het indisch bestuur, terwijl
het onderwijs nimmer opgedrongen zou worden.
Het hoofdbestuur van het bijbelgenootschap, door minister VAN DEN
BOSCH om advies gevraagd, verklaarde, dat voor bijbelvers prei ding op
Java een beter onderwijs, waardoor de "grond tot hoogere zedelijke en
godsdienstige beschaving" gelegd zou worden, een noodwendig vereischte was. Mitsdien zou het N.B.O., daartoe gevraagd, gaarne "tot de
oprigting van zoodanige schooien (zijne) medewerking, voor zooveel
(het) daartoe in staat (was), door middel van (zijne) afgevaardigden
verleenen". Voor de benoeming van die afgevaardigden zou de toestemming van het bestuur noodig zijn. Maar zouden deze plannen tot uitvoering komen, dan moest het genootschap ook de door OERICKE genoemde subsidie onder de gemelde voorwaarden van het gouvernement
ontvangen.
De staatsraad in buitengewonen dienst, J. C. BAUD, meende echter,
dat de toenmaals aangenomen "administratieve beginselen" (lees: de
noodzaak van een hoog batig slot) slechts inwilliging van het verzoek
van OERICKE mogelijk maakten, "zoodra de territoriale inkomsten de
territoriale uitgaven zouden overtreffen, en er mitsdien een overschot
zoude zijn"; daaruit kon men dan "de afgevaardigden van het Nederlandsch bijbelgenootschap ... doen verstrekken eene jaarlijksehe, door
den Oouverneur Oeneraal te bepalen gratificatie, ter erkenning van de gewichtige diensten door het genootschap aan het gouvernement bewezen."
Op machtiging des konings besliste de minister nu op het verzoek
van OERICKE in den zin van het advies van BAUD 13 ). Tevens werd de
aandacht van de O.O. gevestigd op de verdiensten van OERICKE.
De precaire financieele toestand stond de bedoelde uitgave voorloopig
evenwel nog niet toe. Vooreerst hield de O.O. de zaak dan ook in
advies. En pas in Oct. 1841 werd de directeur generaal van financiën
aangeschreven om, als de bedoelde toestand was bereikt, "den heer
OERICKE in zijne belangen te hooren en te dienen van consideratiën en
advies".
Hierna raakte ook dit plan in den doofpot. De tweede poging om het
inlandsch onderwijs door particulieren onder staatstoezicht te organiseeren, was na een hoopvol begin mislukt 14).
Middelerwijl kwam er, eveneens in 1841, ook nog van andere zijde
belangstelling voor het inlandsch onderwijs. De Maatschappij tot nut
van 't algemeen in Nederland benoemde namelijk in dat jaar een commissie van onderzoek omtrent dit onderwerp, die advies inwon bij Prof.
T. ROORDA van Amsterdam, weldra benoemd tot professor aan de Delftsche academie, toentertijd een der weinige specialisten op het gebied
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der indonesische talen. Deze commissie kwam tot de conclusie, dat begonnen moest worden met de stichting van een kweekschool tot de vorming van goede inheemsche leerkrachten 15).
Resultaten had dit echter niet.
Nog gaf het N.B.O. den moed niet op. De voorzitter van het hoofdbestuur, Mr. D. J. VAN EWIJCK TOT OOSTBROEK EN TOT DE BILDT, gouverneur van de provincie Noordholland, wendde zich bij particulier
schrijven van 10 Oct. 1844 tot minister BAUD over het inlandsch onderwijs.
Eerst vermeldt hij terloops, dat onder de "welgezinde en voorname
protestantsche ingezetenen" ontevredenheid heerscht, dat het gouvernement niet alleen niets doet ter bevordering van het christendom op Java,
maar ook het onderwijs, middel daartoe, schijnt tegen te werken. Wel
kan het bestuur niet rechtstreeks de zending bevorderen, maar het zou
zich toch, evenals in Britsch-Indië, neutraal kunnen verklaren.
Het doel van den schrijver is echter, de aandacht er op te vestigen,
dat tot nog toe niets is verricht voor het inlandsch onderwijs, hoewel
de taalkennis intusschen is vermeerderd en er leermiddelen gereed gekomen zijn. Hij verzoekt daarom den minister, den O.O. te willen aanschrijven om scholen voor de javanen op te richten, "bepaaldelijk ingericht tot mededeeling van maatschappelijk onderwijs"; het indisch gouvernement zal dan in de voornaamste plaatsen van Java de oprichting
moeten bevorderen van zulke "burgerscholen voor de inlanders, dat is ...
scholen, die geen godsdienstig karakter hebben en waar bij voorkeur
onderwijzers toe gebezigd worden, die geen geestelijken zijn".
VAN EWIJCK had Prof. ROORDA reeds onder den arm genomen omtrent de beschikbare leermiddelen; ook BAUD vroeg hem hierover nadere
inlichtingen. ROORDA antwoordde, dat OERICKE reeds verschillende javaansche leesboekjes vervaardigd had; een paar daarvan waren reeds
gedrukt, maar die had hij bij zijn vertrek naar Indië, wanhopend ooit
iets voor het onderwijs te zullen bereiken, bij den drukker laten liggen.
Enkele hiervan waren zeer geschikt, anderen zouden desnoods iets veranderd kunnen worden. Voor het schrijfonderwijs wilde ROORDA zelf
wel enkele voorbeeldenboekjes samenstellen.
Na overweging van de kwestie kwam BAUD tot de conclusie, dat de
tijd aangebroken was om het inlandsch onderwijs te organiseeren, en
dat daartoe in de hoofddessa van elk regentschap een school moest worden opgericht. Over de inrichting van het onderwijs vroeg hij nader
advies van Prof. ROORDA.
Deze stelde voor om als leervakken te nemen javaansch, soendaneesch
of maleisch, al naar de streektaal is (van het nog vrij onbekende soendaneesch zou allicht wel een schoolboekje zijn samen te stellen), de
grammatica dezer talen en de interpunctie leer, de beginselen der rekenkunde (tot en met den regel van drieën in gebroken) benevens kennis
van maten en gewichten, eenig praktisch landmeten en waterpassen en
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ten slotte aardrijkskunde van Java en omgeving. Van de overige landen
is maar heel weinig kennis noodig, daar men het nog al bedenkelijk
kan vinden om den javaan zooveel te leeren, "dat hij weet, dat Nederland naauwelijks een stip op de wereldkaart beslaat." Kosmografie zou
ROORDA liever niet op den rooster willen opnemen, daar dat dan wel
zou moeten worden onderwezen "volgens het stelsel van COPERNICUS;
maar dan is het te vreezen, dat men wel met godsdienstige begrippen in
strijd komt, gelijk dit in Europa plaats gehad heeft, ja nog plaats heeft."
Verder zou er een kweekschool voor inlandsche onderwijzers moeten
worden opgericht, liefst te Soerakarta. Daarbij zouden moeten worden
aangesteld een hoofd en twee onderwijzers, die meteen toezicht houden
op de op te richten inlandsche scholen. Zij zullen in Delft moeten worden opgeleid. Een geschikt persoon voor hoofd weet hij wel aan te wijzen.
Het onderwijs zou zooveel mogelijk aangepast moeten worden bij de
inlandsche zede. De kweekschoolleerlingen zouden bij de leeraars in
dienst moeten gaan als een tjantrik bij een pandita. "Hoe meer men
zich hier aan de eenvoudigheid der Javaansche zeden en gewoonten
houdt, des te minder zullen de onkosten behoeven te zijn en des te beter
zal men ... slagen."
In overeenstemming met dit beginsel wil ROORDA ook, althans in de
binnenlanden van Java, de mohammedaansche "priesters", die daar niet
fanatiek zijn, de gelegenheid geven om onderwijzer te worden, vooral
omdat dit geheel in overeenstemming is met de inlandsche begrippen.
Hadji's en fanaten uitsluitend, zou men op deze wijze het onderwijs
populair kunnen maken en bovendien de "priesters" aan het gouvernement binden.
Na de zaak nogmaals overwogen te hebben, ontwerpt BAUD nu een
aanschrijven aan den G.G. Daarin wordt vastgesteld, dat tot nog toe
niets voor het inlandsch onderwijs is verricht, wat zeer nadeeUg is,
omdat de inlandsche hoofden, wier functie in het bestuur steeds belangrijker wordt, daardoor de gelegenheid missen, hun kinderen een
goede ontwikkeling te geven. Dit nijpt te meer, daar nu het erfelijkheidsbeginsel bij de hoofden wordt aangehangen.
Nu na de oprichting der Delftsche academie de indonesische talen
wetenschappelijk kunnen worden beoefend, acht BAUD den tijd aangebroken om dit onderwijs aan te vatten. Hij is evenwel tot de overtuiging
gekomen dat, in tegenstelling met wat vroegere plannen bedoelden,
de Regeering dit onderwijs niet uit handen mag geven, althans niet
aan een genootschap dat, hoe voorzichtig overigens, aan het onderwijs
wel een godsdienstige strekking zou moeten geven. Slechts de Regeering
kan zonder krenking der godsdienstige begrippen en zonder aantasting
der gewetensvrijheid aan die klasse der inlanders, die geroepen is om
mede te werken aan het bestuur, de noodige bekwaamheid doen mededeel en.

OPENBAAR EN BIZONDER INHEEMSCH LAGER ONDERWIJS OP JAVA

367

Daarom geeft BAUD in overweging, om een kweekschool en regentschapsscholen op te richten. Bij de inrichting van het onderwijs volgt
hij het advies van ROORDA. Het onderwijs moet zooveel mogelijk aansluiten bij de inlandsche begrippen; over het aanstellen van "priesters"
tot onderwijzer spreekt hij echter niet. Wel legt hij er den nadruk op,
"dat aan het onderwijs eene zedekundige strekking zal moeten worden
gegeven, niet echter door het houden van opzettelijke verhandelingen
over de ethica, maar blootelijk door het uitsluitend bezigen van leeren leesboeken, welker inhoud gestadig de verplichtingen inscherpt, die
op een ieder in zijne betrekkingen als mensch, als lid des huisgezins
en als onderdaan rusten."
Koning Willem 11, wie dit aanschrijven ter goedkeuring werd toegezonden, bleek niet erg met de zaak ingenomen. Hij "heeft niet tegen
het doel, maar zou wenschen dat het eventueel te geven onderwijs bepaald bleve tot de caste van Javanen, waarvoor het eigenlijk bestemd
is, en niet, om algemeene kennis onder de Javanen te verspreiden, waarvan op den duur niet veel goeds te verwachten zou zijn voor de rust
in die bezittingen, en zelfs voor haar behoud, in welke beide opzichten
het tegenwoordig plan zelfs reeds aan Zijne Majesteit toeschijnt niet
vrij van bedenkingen te wezen" 16).
In verband hiermee werd in de missive aan de G.G. nogmaals uitdrukkelijk vastgesteld, dat het er alleen om te doen was, bekwame hoofden op te leiden. Vervolgens werd het stuk naar Indië verzonden 17).

I

!

REYNST, toenmaals waarnemend Gouv. Gen., legt er in zijn antwoord
den nadruk op, dat ook naar zijn meening vereenigingen als het N.B.G.
moeten worden uitgesloten van bemoeienis met het inlandsch onderwijs.
Overigens toont hij zich niet erg enthousiast om dat onderwijs te organiseeren. Om echter het bizonder onderwijs den pas af te snijden, moet
men daartoe wel overgaan. Hij zegt daaromtrent: "Althans op grond dat
het oprichten van scholen door het Gouvernement dienen kan, om aannemelijke gronden daar te stellen, op welke alle verdere pogingen van
godsdienstige genootschappen, om zich met het onderwijs van den inlander te bemoeien, zullen kunnen worden afgewezen, komt het mij
doelmatig en nuttig voor, dat het Gouvernement zich zelf met dat onderwijs inlate, mits hetzelve zich geen ander doel voorstelIe dan het opleiden van inlandsche ambtenaren, zoo als die voor 's lands dienst vereischt worden, en zich overigens, met zorgvuldige vermijding van al
wat aan het onderwijs eene godsdienstige strekking zou kunnen geven,
bepale tot zoodanig onderricht als tot de zedelijke verbetering der
scholieren zal kunnen strekken."
De kosten van een kweekschool en van de regentschapsscholen raamt
hij samen op f 168.000.- per jaar, wat hem wel wat veel voorkomt.
Hij zou daarom liever in elke residentie een school nemen. Met de
kweekschool zouden de 21 inlandsche scholen ruim f 55.000.- kosten.
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Met het ontworpen leerplan kan hij zich vereenigen. Hij zou zelf echter
de voorkeur hebben gegeven aan latijnsche karakters en arabische
cijfers.
Als de plannen van den minister uitgevoerd worden, verwacht REYNST
veel administratieve rompslomp. Hij voor zich zou dan ook liever hebben gewild, dat jaarlijks een bepaald bedrag ter beschikking van de
residenten werd gesteld (1 100.- à 1 200.-) om naar eigen goedvinden
te besteden voor de opleiding van inlandsche ambtenaren, maar onder
verplichting van verantwoording der bestede gelden en verslag van de
resultaten 18).
BAUD acht de plannen van REYNST wel wat grootsch. En "de in Indië
aanhangige regelingen van financieel en aard" maken in elk geval uitvoering voorshands onmogelijk. Maar toch wint hij advies van ROORDA
in. Hij merkt hierbij op, dat ook hem één school per residentie genoeg
lijkp9).
ROORDA noemt de indische plannen afschrikwekkend. Zelf becijfert
hij de kosten van een kweekschool en 20 inlandsche residentie-scholen
op 1 20.000.- per jaar. Hij blijkt een éénjarige opleiding voor onderwijzers voldoende te achten. Arabische cijfers en, waar het maleisch
betreft, latijnsche karakters, komen ook hem voor het onderwijs wenschelijk voor. Maar voor javaansch en soendaneesch wil hij het eigen
letterschrift bij het onderwijs behouden.
Overigens blijkt ROORDA, in overeenstemming met wat de bedoeling
van het N.B.G. geweest was, maar in tegenstelling met de meening van
den Koning, van BAUD en van REYNST, tot uitgangspunt te nemen, dat
de op te richten scholen moeten dienen voor volksonderwijs, en niet
alleen voor onderricht van de elite. Er van uitgaande, "dat zulke scholen
door het gouvernement aan de Javanen niet opgedrongen, maar als een
weldaad aangeboden moeten worden", en alleen op verzoek der inlanders
opgericht moeten worden, wil hij de scholen in heerendienst doen bouwen en onderhouden en de onderwijzers in de kleinere plaatsen, die
daar tevens "priester" zijn, salarieeren door van de bevolking "eene
kleine cijns" te heffen. Alleen op de grootere plaatsen behoeft het gouvernement dan een kleine toelage aan de onderwijzers te schenken 20).
Hierop schrijft BAUD de nieuwe G.G. ROCHUSSEN aan 21). Daar hij het
onderwijs alleen wil bestemmen ter opleiding van inlandsche ambtenaren,
verwerpt hij het advies van ROORDA, om de bevolking bouwen onderhoud der scholen en salariëering der onderwijzers op te leggen. Met
diens opmerkingen over de te gebruiken letterschriften vereenigt hij
zich echter. De kosten der scholen nog iets lager stellend dan ROORDA
en enkele gewesten combineerend, raamt hij de totale kosten voor een
kweekschool en 16 lagere scholen op 1 17.400.- jaarlijks.
BAUD verzoekt nu een voorstel in dezen geest uit Indië. "Daarmede
zal eenigen tijd verloopen, maar zoo lang de financiën niet geheel ge-
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regeld zijn, zou in alle geval eene zaak waaruit nieuwe uitgaven zullen
voortvloeien, moeten blijven rusten."
ROCHUSSEN maakte daarom maar geen haast. Hij won eerst adviezen
in van de hoofden van gewestelijk bestuur en van enkele deskundigen,
en wachtte toen nog met de beslissing tot hij na voleindiging van zijn
reis over Java zich persoonlijk van de heerschende toestanden op de
hoogte had gesteld.
Toen intusschen' het hoofdbestuur van het bijbelgenootschap in het
geheel niets van eenige voortgang in de plannen omtrent het inlandsch
onderwijs hoorde, vroeg Mr. VAN EWljCK ten slotte nadere inlichtingen
aan BAUD over den stand van zaken. Hij vermeldde daarbij, dat er
reeds stemmen waren, die er op aandrongen dat het N.B.G. zich buiten
het bestuur om zou gaan bemoeien met het inlandsch onderwijs 22).
BAUD antwoordde hierop met een uiteenzetting van wat er geschied
was op dit gebied, en ried aan om niet buiten het gouvernement om te
gaan werken 23).
Middelerwijl had ROCHUSSEN de adviezen ontvangen. Zoo goed als
eenparig beaamden ze de noodzaak van inlandsch onderwijs. Alleen
werden er verschillende aanmerkingen gemaakt omtrent de plaats van de
kweekschool (velen waren bang dat de onderwijzers te Soerakarta met
de kraton zouden gaan intrigeeren) en over de kostenraming, die men
algemeen aan den lagen kant vond. Tevens meenden bijna alle adviseurs, dat het onderwijs in het maleisch de eerste plaats bij de lessen
moest innemen 24).
In zijn hierna verzonden voorstellen 25) conformeert ROCHUSSEN zich
aan de meerderheid zijner raadgevers. Hij wil de kweekschool te Mage-'
lang oprichten, en het onderwijs in het algemeen op iets royaler voet
inrichten dan de minister. Hij is er tegen om heerendiensten te vorderen
tot den bouw van de scholen. De gezamenlijke jaarlijksche kosten van de
kweekschool en van 20 residentiescholen schat hij op f 25.000.-.
Ook ROCHUSSEN wil het maleisch als hoofdtaal op de ambtenaarsscholen. Het maleisch is nu eenmaal de lingua franca in den archipel.
Het zou op veel te groote moeilijkheden stuiten, om overal de streektaal tot bestuurstaal te verheffen. Alleen al op Java zou men dan
officieele stukken krijgen in vier verschillende talen.
Deze voorstellen werden niet door BAUD, maar door den nieuwen
minister van koloniën ad interim, RIJK, ontvangen. De man, die zoo
lange jaren direct of indirect aan koloniën den toon aangegeven had,
was door de omwenteling van 1848 op nonactiviteit gezet.
Alvorens een beslissing te nemen, ging RIJK eerst advies inwinnen.
ROORDA en WILKENS drongen er beiden sterk op aan, het javaansch
als leervak te handhaven naast het maleisch. ROORDA wil de javaansche
taal niet als officieele taal naast het maleisch uitsluiten. Overigens be-
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twijfelt hij, of het madoereesch wel een eigen taal is. De bezwaren
tegen Soerakarta als standplaats der kweekschool overtuigen hem niet:
de aanstaande onderwijzers zullen toch niet met het hof in aanraking
komen 26).
Niettegenstaande er nog geen overeenstemming was bereikt tusschen
de indische voorstellen en zijn nederlandsche adviseurs, meende RIJK, die
waarschijnlijk ook wel eens een liberale daad wou doen om de koloniale
oppositie iets te gemoet te komen, dat men niet langer moest dralen.
Hij stemde ROCHUSSEN toe, dat ook niet alle onderdeelen der regeling
in Nederland behoefden te worden vastgesteld: de nadere uitwerking
van de zaak behoorde tot de competentie der indische Regeering. Men
proeft hier het verschil met BAUD, die alles zooveel mogelijk zelf regelde,
en hierover wel eens meeningsverschil had met ROCHUSSEN, die meer voor
de zelfstandigheid van de G.G. opkwam.
Zoodoende kwam het K.B. van 30 Sept. 1848 tot stand, waarbij machtiging werd verleend om jaarlijks f 25.000.- op de begrooting uit te
trekken "voor de oprigting van scholen onder de Javanen, voornamelijk
bestemd tot opleiding van inlandsche ambtenaren".
Prof. ROORDA kreeg de opdracht, de noodige voorbereidende werkzaamheden te verrichten. Dr. PALMER VAN DEN BROEK werd aangewezen
om opgeleid te worden tot hoofd van de kweekschool. In April 1852
kwam hij op Java en ving meteen zijn arbeid te Soerakarta aan. In het
begin was het echter nog behelpen. Dit lag mee hieraan, dat een tweede
persoon, als onderwijzer aan die school aangewezen, tijdens de opleiding
overleden was en diens opvolger nog niet afgestudeerd was.
In tegenstelling met het denkbeeld van ROORDA werd de kweekschool
'op westersche wijze ingericht.
Ter uitvoering van het K. B. van 30 Sept. 1848 had ROCHUSSEN in
1849 de directeur generaal van financiën gemachtigd, den betreffenden
post op de begrooting aan te brengen 27). En nadat de eerste zending
leermiddelen in April 1851 aangekomen was, werden in Aug. van dat
j aar de nadere uitvoeringsbepalingen uitgevaardigd 28).
Onderwijl had in 1849 de hoofdcommissie voor onderwijs er de aandacht op gevestigd, dat verschillende inlandsche en chineesche kinderen
de europeesche lagere school bezochten. De liberale bepaling hieromtrent
uit het R.R. van 1818 was al in 1827 weer weggelaten, zoodat die toegang onwettig verleend werd. De Regeering was het met de hoofdcommissie eens, dat zulks een verkeerde toestand was. Maar omdat
het inlandsch onderwijs nog geheel georganiseerd moest worden, besloot
ROCHUSSEN, dat inlanders "vooreerst" nog zouden worden toegelaten
op de europeesche scholen 29). Chineezen werden dus buitengesloten.
Maar deze aangelegenheid werd een aanleiding voor den landvoogd, om
op spoed aan te dringen bij het opperbestuur met de uitzending van leerkrachten en leermiddelen voor het inlandsche onderwijs. Tegelijkertijd
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opende hij alvast de gelegenheid om terstond inlandsche scholen op te
richten. Het gevolg was, dat er tot 1851 vijf scholen werden gesticht, in
verschillende gewesten.
Toen nu bij besluit van 30 Aug. 1851 het inlandsch onderwijs definitief
geregeld werd, had men aan inlanders den toegang tot de europeesche
scholen voorgoed willen ontzeggen. Maar de nieuw opgetreden landvoogd, Mr. A. ]. DUYMAER VAN TWIST, noemde zoo'n bepaling hinderlijk
en aanstootgevend. Daarom werden de inlanders "vooreerst" nog weer
toegelaten tot de europeesche scholen, ook daar waar gouvernementsscholen voor de inheemsche bevolking waren opgericht. De sub-commissies
voor onderwijs zorgden wel, dat die toelating uitzondering bleef.
Deze besluiten hadden echter toch ten gevolge, dat het particulier
initiatief wakker geschud werd. In April 1849 deelde de hoofdcommissie
voor onderwijs mee, dat er te Batavia twee verzoeken waren binnengekomen om particulier westersch onderwijs te mogen geven, één van
een chinees voor landgenooten, en één van een europeaan om inlandsche kinderen westersch onderwijs te geven. De commissie deelde verder
mee, dat dergelijk onderwijs voor inlanders op verschillende plaatsen
al reeds bestond. De hoofdcommissie achtte een regeling dezer materie
door het gouvernement noodig, want er bestond geen enkele bepaling
over deze kwestie.
Hierop nam ROCHUSSEN een vrijzinnig besluit: de plaatselijke autori~
teiten werden gemachtigd om aan onderwijzers, die de noodige bekwaamheid bezaten en tegen wie geen persoonlijke bezwaren waren in te
brengen, vergunning te verleen en om onderwijs te geven aan niet-europeanen in de vakken, onderwezen op de europeesche scholen 30).
Ook over het toezicht van het inlandsch onderwijs ontstond verschil
van meening. Bij besluit van 30 Aug. 1851 werd hieromtrent beslist,
dat dit onderwijs voorloopig onder rechtstreeksch toezicht van de hoofden van gewestelijk bestuur zou komen te staan. Later, als de organisatie
gereed was, zou men een permanent toezicht kunnen overwegen.
We kunnen nu een balans opmaken over wat er ten aanzien van het
inlandsch onderwijs is geschied van 1829 af tot 1851, het jaar waarin
de organisatie van dit onderwijs werd geregeld.
We zien daarbij, dat de oorsprong van het inlandsch onderwijs geheel
ligt in het particulier initiatief. Het zijn G. K. VAN HOGENDORP en ]. C.
BAUD, die de eerste plannen hieromtrent hebben ontwikkeld, en het
N.B.G. voor deze zaak geïnteresseerd hebben. Dit genootschap zou dan
in nauwe samenwerking met het gouvernement het inlandsch onderwijs
organiseeren op neutralen grondslag en zoo mogelijk voortbouwend op
de bestaande godsdienstige scholen. Het uiteindelijk doel van het bijbelgenootschap was niet om door christelijk onderwijs de kerstening van
Java na te streven - men was te bang voor opwekking van mohammeA. St. 3-m. XlI
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daansch fanatisme - maar om den javaan de ontwikkeling bij te
brengen, die hem in staat zou stellen den bijbel in de eigen taal te lezen.
Een nieuw initiatief van GERICKE in 1838 had een besluit ten gevolge,
waarbij de lang gekoesterde plannen verwerkelijkt schenen te zullen
worden. Maar de leege schatkist verhinderde de uitvoering.
Een hernieuwde poging van den voorzitter van het bijbelgenootschap
had tenslotte succes: in 1848 werd een jaarlijksche post van f 25.000
voor het inlandsch onderwijs toegestaan. Met de uitvoeringsbepalingen
van 1851 was de periode van voorbereidingen afgesloten.
De zaak had evenwel in verschillende opzichten een geheel andere
wending genomen. In de eerste plaats bleken zoowel regeering als bijbelgenootschap na 1829 afgezien te hebben van het denkbeeld, om het
inheemsche volksonderwijs te organiseeren door hervorming van of althans voortbouw op het bestaande godsdienstige onderwijs. De reden
hiervan zal wel gelegen hebben in de groote practische moeilijkheden
om het mohammedaansche onderwijs in dier voege te reorganiseeren.
In de tweede plaats werd de bedoeling, die zoowel bij het N.G.B. als
oorspronkelijk ook bij de Regeering voorlag, om namelijk te komen tot
een inheemsch volksonderwijs, in 1845 door de nederlandsche en de
indische Regeering beide afgewezen. Het gouvernement wilde slechts
onderwijs voor de javaansche aristocratie, de opleiding van aanstaande
inlandsche hoofden en bestuursambtenaren bedoelend. Aan deze kentering
zal wel niet vreemd zijn geweest de algemeene tendenz der toenmalige
koloniale politiek, om de inheemsche maatschappij volledig te isoleeren
tegen vreemde, vooral westersche invloeden, die de javaan uit zijn eigen
sfeer zouden kunnen losmaken.
In de derde plaats blijkt de Regeering radikaal te breken met de oorspronkelijke gedachte, nog tot uitdrukking gekomen in het besluit van
1838, dat het inlandsche onderwijs door particulieren, onder toezicht
van staatswege, zou kunnen worden gegeven. Aan het besluit van 1848
ligt het beginsel ten grondslag, "dat de Regeering zorgen moet voor
het oprigten van scholen voor de kinderen der inlanders", een regeeringsmonopolie voor het inheemsch onderwijs dus, al wordt dit niet in het
besluit zelve vermeld, en al is de instructie der regenten van 1820,
waarbij dezen functionarissen de zorg voor het inlandsch onderwijs werd
opgedragen, ook de eenige wettelijke bepaling, waarop men zich ten
dezen zou kunnen beroepen. Aan deze koersverandering zal, behalve
de reeds aangeduide strekking van de toenmalige koloniale politiek, ook
wel niet vreemd zijn geweest de neiging die de liberale maatschappij tot
nut van het algemeen toonde, om zich het inlandsch onderwijs aan te
trekken.
In het K. B. van 1848 zien we de resultante van deze tendenzen. Hoewel niet integraal, omdat ook de veranderde politieke constellatie zijn
invloed liet gevoelen, waardoor de bedoeling, om de te stichten scholen
te maken tot inrichtingen ter vorming van inheemsche hoofden en ambte-
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naren, eenigszins werd verdoezeld, door in de reeds geciteerde zinsnede
het woord "voornamelijk" op te nemen.

j

:

III. Het bewind van de gouverneur-generaal Duymaer van Twist
(1851-1856).
In 1851 scheen het doel, het geheel uitschakelen van het bizonder
inlandsch onderwijs, voorgoed bereikt te zijn.
Maar het bleek spoedig, dat de definitieve vrede nog niet gesloten was.
Ook bij het inlandsch lager onderwijs lieten zich de gevolgen van 1848
gevoelen. Was reeds bij het besluit van 7 Mei 1849 en dat van 30 Aug.
1851 de bedoeling om dit onderwijs te reserveeren voor de opleiding
van gouvernementsambtenaren vrij sterk op den achtergrond geraakt een verloop waaraan misschien het woord "voornamelijk" in het K. B.
van 1848 niet geheel onschuldig was, - de nieuwe gouverneur generaal
DUYMAER VAN TWIST, midden 1851 opgetreden, pleegt een rechtstreekschen aanslag op de grondslagen van het inlandsch onderwijs, zooals
BAUD die had gelegd.
Hoewel zeer gematigd in zijn optreden, en zich volkomen bewust dat
hij als overgangsfiguur in een tijd van verandering een zeer voorzichtige
politiek moest voeren, was de nieuwe landvoogd uitgesproken liberaal.
Wel geen partijman: bij zijn benoeming had hij zich met BAUD tegenover
THORBECKE gesteld, - maar in zijn economische en politieke overtuiging
de "nieuwe" denkbeelden van harte toegedaan. Als zoodanig kon het
niet anders of hij moest een vijand zijn van het autocratische element
in de nieuwe onderwijsregeling, waarbij het inlandsch onderricht staatsmonopolie was geworden en gereserveerd was voor bepaalde klassen
der bevolking.
In Aug. 1851, dus pas eenige maanden na zijn aankomst in Indië,
had VAN TWIST in zijn semi-officieele brief geklaagd, dat er niets gedaan
werd voor het onderwijs. Van het K. B. van 1848 was zelfs niet eens
mededeeling gedaan aan de residenten. Met zijn gewone voortvarendheid
te werk gegaan zijnde, vaardigde de landvoogd echter reeds op 30 Aug.
de uitvoeringsbepalingen van dat K. B. uit.
De nieuwe minister van koloniën, PAHUD, daarentegen was één van
de vertegenwoordigers van het oude stelsel in het eerste ministerieTHORBECKE, en stond onder den invloed van den persoon en de politiek
van BAUD. Daarenboven een nog volbloed-conservatief ambtenaarsapparaat tot zijne beschikking hebbende, kan het niet verbazen, dat het
ministerie van koloniën onder zijn leiding slechts uiterlijk en in kleinigheden een eenigszins liberaal tintje droeg, maar in wezen de oude politiek van voor 1848 haast integraal voortzette.
De onderwijspolitiek van P AHUD was in de eerste plaats gericht op
behoud van het bestaande. Vrees voor opwekking van het mohammedaansch fanatisme en veranderingen in de maatschappelijke structuur
der inheemsche bevolking eenerzijds en angst voor verspreiding van libeA. St. 3-m. XII
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rale denkbeelden onder die inlanders anderzijds maakten hem een vijand
van bizon der onderwijs. En de vrees dat te snelle volksontwikkeling zou
kunnen leiden tot ontworteling van den inlander en een bron van onrust zou doen ontstaan, deed hem wantrouwig staan tegen uitbreiding
van het onderwijs onder alle klassen der inlanders, hoewel hij, al was
het alleen reeds ter wille van de koloniale oppositie in Nederland,
niet meer integraal het beginsel handhaafde, dat het inlandsch onderwijs alleen maar behoorde te dienen tot opleiding van inheemsche
ambtenaren.
Deze tegenstelling tusschen den nieuwen landvoogd en den nieuw,en
minister deed zich ongeveer gelijktijdig als op het terrein van het onderwijs, gevoelen bij de politiek ten aanzien van het consignatiestelsel
en de suikerindustrie, bij de financieele politiek en bij de kwestie der
beschermende rechten. Aangewakkerd door een zekere wantrouwigheid
en bedilzucht bij den minister en een gebrek aan soepelheid bij den landvoogd - die, een vijand van· alle transigeeren, als eenmaal een voorstel was afgekeurd, geen toenaderingspoging deed, maar lijdelijk bevelen
afwachtte, - hebben deze geschillen geleid tot een persoonlijke verwijdering tusschen hen beiden.
De aanleiding tot de botsing op onderwijsgebied lag in een verzoek,
door de afdeeling Soerabaja van de Mij. tot nut van 't algemeen ingediend, om in die plaats een kostelooze avondschool te mogen oprichten,
waar de kinderen der inlanders zouden worden onderwezen in javaansch
lezen en schrijven, in rekenen en in aardrijkskunde. De resident had
op dit verzoek gunstig geadviseerd 31).
Voor VAN TwIST was het een moeilijke kwestie. Bij het besluit van
30 Aug. 1851 was het N.B.G. definitief de bemoeienis met het inlandsch
onderwijs ontzegd. Een poging, spoedig daarna ondernomen door het
hulpzendelinggenootschap te Soerabaja, om scholen voor inlanders in
de omgeving van die hoofdplaats te mogen oprichten, had de landvoogd
om redenen van consekwentie wel moeten weigeren 32). Maar nu dit
nieuwe aanzoek uit Soerabaj a weer ontvangen was, wilde VAN TwIST
komen tot een principieele uitspraak.
Daartoe wint hij het advies van den Raad van Indië in 33). Hij zet
uiteen, dat, redeneerend vanuit de eenmaal aangenomen richtlijnen op
onderwijsgebied, het onderhavige verzoek zou moeten worden afgewezen.
Maar het gouvernement heeft van het voor zich gereserveerde terrein
alleen nog maar de opleiding van inlandsche ambtenaren geoccupeerd.
Daarom ziet VAN TWIST niet in, waarom het gouvernement niet een
deel van zijn domein in gebruik zou willen of kunnen geven aan het
bizon der inlandsch onderwijs; het voor het bestuur gereserveerde terrein
is vooreerst toch nog veel te groot, om het te bezetten. Nu is er een
aanvrage van de Mij. tot nut van 't algemeen binnengekomen, een mij.,
die in Nederland haar sporen op onderwijsgebied heeft verdiend. En
allicht zullen er binnen kort ook op andere plaatsen afdeelingen dier
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mij. gevormd worden, die soortgelijke verzoeken zullen indienen. Daarom wenscht de G.G. advias van den Raad van Indië over het beginsel
van toelating van particulieren naast het gouvernement op het terrein
'Van het inlandsch onderwijs.
Oe Raad maakt zich nog al gemakkelijk van de kwestie af: bewerend
dat ze nog geen bewijzen ziet van een meerdere zucht van het particulier
initiatief om zich met het inlandsch onderwijs te bemoeien, acht ze
een door den landvoogd genoemde algemeene regeling nog niet noodig.
Tegen inwilliging van het onderhavige verzoek heeft ze echter geen bezwaar, daar de regent volgens zijn instructie toezicht krijgt over die
school; ze acht het evenwel noodig, de resident uitdrukkelijk te belasten met het opzicht over de staatkundige strekking van het onderwijs.
Overigens betreurt de Raad het, dat de beide afdeelingen der Mij. tot
nut van 't algemeen, in Indië bestaande, die te Batavia en die van
Soerabaja, zich wel de beschaving van den inlander, maar niet het lot
van den indo-europeaan aantrekken 34).
De beslissing lag nu bij den landvoogd. En VAN TwIST stond het
betreffende verzoek toe 35). Wel had hij nog in zijn missive aan den
raad gezegd, dat inwilliging hem strijdig toescheen met de aangenomen
beginselen op onderwijsgebied. Maar de voorschriften nagaan de, kon
hij nergens een uitdrukkelijk verbod van toelating van bizonder inlandsch
onderwijs onder toezicht en leiding van het bestuur vinden. Wel de bepaling, dat de nadere uitwerking van het besluit van 1848 aan de G.G.
werd overgelaten. Daarom nam hij het onderhavige besluit, waarbij het
bizonder inlandsch onderwijs werd toegelaten. Gezien vanuit de eischen
van practisch politiek was het een beslissing, die van gezond verstand
getuigde. Maar formeel stond hij zwak. Hoe hij ook redeneerde, het
beteekende een ommezwaai in de onderwijspolitiek. Dit scheen hij zelf
ook te beseffen. Immers, als reden opgevende, dat hij mettertijd meerdere soortgelijke aanvragen verwachtte, deed hij den minister van zijn
besluit speciaal mededeeling. Deze zou hem dan zoodanige bevelen
kunnen geven, als nuttig en noodig zouden worden geacht. Had VAN
TWIST zich sterk gevoeld, dan had hij, wijl naar zijn meening de regeling
van het inlandsch onderwijs geheel binnen zijn competentie lag, de
minister niet in dien geest officieel behoeven te schrijven.
Toen P AHUD deze kwestie onder oogen kreeg, won hij advies in van
bureau A. In een nota die een zeer kalmen geest ademt, kwam men hier
tot de slotsom, dat het besluit van de G.G. van 17 Sept. in strijd was
met het aangenomen beginsel, dat het inlandsch onderwijs voor het
gouvernement gereserveerd zou blijven, en in de eerste plaats opleiding
van ambtenaren ten doel had; al was de laatste grondslag dan ook
reeds sinds 1849 verdoezeld. - Een andere vraag vond men het echter,
of het besluit in strijd was met de zedelijke verplichting van het gouvernement, om voor zulk inlandsch onderwijs te zorgen. Wanneer de
regenten, die met het toezicht over alle inlandsch onderwijs belast zijn,
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"zorgen dat er geen onderwijs wordt gegeven in de Mahomedaansche
leer", en als het bestuur zorgt, dat niet meer wordt onderwezen dan
voor de gouvernementsscholen is voorgeschreven, zou "onder zoodanige
waarborgen de oprigting van inlandsche scholen ook aan partikulieren
.... kunnen worden overgelaten". Het gouvernementsonderwijs zal vooreerst immers nog maar een beperkt terrein beslaan. Het bureau acht
het echter noodig om voor de bizondere inlandsche scholen het gebruik
van de bij de gouvernementsscholen ingevoerde schoolboeken verplicht
te stellen.
Was dit advies al heel gematigd en vrij goed in overeenstemming
met de beschouwing van VAN TWIST over deze kwestie, de secretarisgeneraal WEDDIK vond dit beginsel minder onschuldig, en met hem de
minister. In de missive aan de G.G. van 22 Dec. 1852 No. 466 D2 werd
dit standpunt nader ontwikkeld.
De minister gaf hierin te kennen:
1°. dat de verleende vergunning in strijd was met de voorschriften
van het opperbestuur, en
2°. niet overeen is te brengen met het besluit van 25 Maart 1852
no. 2, daar de mij. tot nut van 't algemeen toch evenzeer als het hulpzendelinggenootschap steunt op de beginselen der christelijke godsdienst.
3°. Nu de vergunning evenwel eenmaal verleend is, moet aan de
daaruit voortvloeiende bezwaren zooveel mogelijk tegemoet worden gekomen door a. stipte handhaving van het toezicht, uit te oefenen door
het europeesch en inlandsch bestuur; b. te waken tegen iedere afwijking
van het programma, en bovendien nog de door bureau A geadviseerde
beperking ten aanzien van de te gebruiken schoolboeken op te leggen;
terwijl c. om aan de ontstane afwijking van het beginsel een basis te
verschaffen, men het best handelt door toelating van het bizon der inlandsch onderwijs nog uit te breiden tot Batavia en Soerabaja, onder het
argument dat deze hoofdplaatsen een bizondere positie innemen, die
net niet onwenschelijk maakt om een proef te doen met "een onderwijs,
buiten hetgeen door het Bestuur wordt gerekend de behoefte te zijn der
Inlandsche bevolking".
4 0. wil de minister gaarne weten of het gouvernement instemt met
de opmerking van den raad van Indië ten aanzien van het werk van
de mij. tot nut van 't algemeen in Indië, en wat het gouvernement dienaangaande heeft verricht.
Ten slotte deelt de minister nog mee, dat hij in het geheel geen aanleiding heeft gevonden om ten aanzien van het inlandsch onderwijs van
politiek te veranderen.
Ten gevolge hiervan zou DUYMAER VAN TwIST zijn denkbeelden ten
aanzien van toelating van particulieren op het terrein van het inlandsch
onderwijs dus moeten opgeven. Maar de kwestie werd nu nog gecompliceerder, want de landvoogd was onderwijl een stap verder gegaan
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op den ingeslagen weg. P. JANSZ, onderwijzer der doopsgezinde zending
in de residentie japara, en W. HOEZOO, zendeling van het Ned. Zend.
Gen. in de residentie Semarang, hadden verzocht, scholen voor inlanders
te mogen openen om onderwijs te geven in javaansch en maleisch lezen
en schrijven, in rekenen, enz. Zijn denkbeelden over het inlandsch onderwijs uitvoerend, en een gunstig advies van den raad ontvangen hebbende, had de landvoogd beide personen, die gunstig bekend stonden,
toestemming op hun verzoek verleend op dezelfde voorwaarden als die,
welke voor de school in Soerabaja gesteld waren 36).
In zijn antwoord aan den minister 37) moest VAN TWIST dus mededeelen, dat de kwestie al weer ingewikkelder geworden was, omdat
beperking van de toegestane uitzondering tot alleen de drie hoofdplaatsen
van java niet meer mogelijk was, zonder terug te komen op de nu genomen besluiten. Daarom vraagt hij nadere bevelen hieromtrent.
Tegenover de motieven die de minister in diens missive tegen hem
heeft aangevoerd, verdedigt hij zich door op te merken dat als beginsel
was aangenomen, dat de leiding van het inlandsch onderwijs van de
Regeering moest uitgaan, wat naar zijn meening medewerking van'
particulieren onder die leiding niet uitsloot. Tevens merkt hij op, dat in
1848 de regeling van het inlandsch onderwijs aan de G. G. is overgelaten. Daaruit concludeert hij, dat hij zelf naar eigen inzicht het
inlandsch onderwijs mag inrichten, mits hij maar zorgt voor toezicht vanwege het gouvernement en genootschappen die verspreiding van het
christendom bedoelen, uitgesloten worden. Zendelingen wil hij echter wel
toestemming geven, daar de uitoefening van toezicht op en de toepassing
van represailles tegen personen altijd veel gemakkelijker is dan tegen
zedelijke lichamen. "Wanneer een persoon blijkt, tot het geven van onderwijs aan javanen geschikt en overigens een regtschapen en stil mensch
te zijn, kan hem gerustelijk het geven van onderwijs in bepaalde vakken
aan javanen, onder toezigt van Resident en Regent, vergund worden,
ook in weerwil zijner betrekking tot een Bijbel of zendeling genootschap.
Het Gouvernement blijft zoodoende buiten alle betrekking tot het Genootschap. Het Gouvernement handelt als bestond het Genootschap niet."
Bovendien is de landvoogd het absoluut niet eens met den minister, dat
men de mij. tot nut van het algemeen op één lijn moet stellen met het
N. B. G. het hulpzendelinggenootschap wat betreft grondslag en strekking
van het door haár gegeven onderwijs.
Bovendien, zegt VAN TWIST, is de minister, zelf afgeweken van wat
hij als de grondslagen van de onderwijspolitiek aanwijst, door aan
vreemde zendelingen het geven van onderwijs in de ommelanden van
Batavia toe te staan 118).
VAN TwIST merkt verder op, dat het hem niet opgevallen is, dat de
mij. tot nut van 't algemeen in Indië haar werk alleen uitstrekt tot de
inlandsche maatschappij. Maar al ware dat zoo, dan nog had ze daartoe
het volste recht, en zou de landvoogd zich daarbuiten moeten houden.
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Ook omtrent deze missive won PAHUD advies in van bureau A. Dit
bureau, dat van het oordeel van den minister over de vorige missive
van den landvoogd wel gehoord zal hebben, blijkt geleerd te hebben. Het
advies dat nu werd uitgebracht is typisch voor den geest, die aan het
departement van koloniën heerschte onder het bewind van PAHUD en
de secretaris generaal WEDDIK. Dit advies is een duidelijk bewijs, hoe
langzaam een omwenteling in de ambtelijke bureaux veld vermag te
winnen.
Wie in de verwarde dagen van Maart en April 1848 in Den Haag vertoefde, zou zich verbeelden, dat een grondige en volstrekte ommekeer in de
politiek zich binnen enkele weken had voltrokken. Toch is niets minder
waar dan dat. De moderne staat wordt geregeerd door lieden in bureaustoelen, die blijven waar ze zitten, bij welke omwenteling ook, en die
een typische vasthoudenheid vertoonen aan eens opgevatte en sindsdien
door het dagelijksch routine-werk vastgewortelde meenigen omtrent de
richtlijnen voor de politiek. Geschiedt er een omwenteling, zoo als in 1848 in
Nederland plaats vond, dan schrikken ze op, geven zelfs in verschillende
uiterlijke dingen aan de nieuwe mode toe, maar blijven in werkelijkheid
steeds dezelfden. En zoodra ze daar kans toe zien, vervallen ze weer
in de oude sleur.
Het overtuigend bewijs hiervan zien we in het advies van bureau A
van 20 April 1853. Het vorige advies van dit bureau stond nog eenigszins in het teeken van vrees voor de revolutie en was een toegeven aan
den tijdgeest in minder belangrijke dingen, mits onder voldoende waarborgen. Maar in het nieuwe advies zien we, dat de bureaucratie haar vrees
heeft afgeschud en zich weer in haar oude gedaante vertoont. En letten
we op de dateering, 20 April 1853, dan is alles ons duidelijk. Pas te
voren had de Aprilbeweging het geheele land in rep en roer gebracht,
terwijl na de rede van den Koning te Amsterdam op 11 April 1853 alle
grond aan het Ministerie THORBECKE was ontzonken. En de reactie maakte
bij die gelegenheid heel handig van de verwarring gebruik, om zich
meester te maken van de macht.
Bureau A kwam tot de conclusie, dat de G.G. in zake het onderwijs
zijn boekje te buiten was gegaan; hij was "eene zienswijze toegedaan,
afwijkende van hetgeen tot dusver door het Opperbestuur is goedgekeurd,
en (was) er op uit, de gegeven voorschriften in den door hem gewenschten geest te plooijen". Zooals VAN TWIST trouwens ook zelf
reeds in zijn besluit van 30 Dec. 1851 had gezegd, was de bedoeling van
het K.B. van 26 Oct. 1848 geweest, dat "in de behoefte aan inlandsche
scholen behoort voorzien te worden door de Regering zelve"; de in dat
besluit aan den G.G. gelaten vrijheid had slechts betrekking op het aanwijzen van de standplaatsen der scholen.
Behalve dat is het uiterst wenschelijk, dat het inlandsch onderwijs
van het gouvernement uitgaat. "Bij een koloniaal stelsel, waarbij schier
alles uitgaat van het Bestuur, zou het eene anomalie zijn, de belang-
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rijkste aangelegenheid - waarvan de toekomst der Javanen afhankelijk
is - uit de handen te geven: terwijl:
10. dat Bestuur geacht moet worden de behoefte aan het bedoeld
onderwijs het best te kunnen beoordelen;
2°. dat Bestuur het best bevoegd is tot de keuze van mannen, wien
het onderwijs kan worden toevertrouwd, en in staat is door de benoeming, van hetzelve uitgaande, dezelve onder de noodige afhankelljkheid en controle te houden en, aan den anderen kant, het aanzien te bezorgen, uit elke betrekking tot het bestuur in de kolonie voortvloeijende;
3°. het onderwijs op die wijs alleen uitgebreid kan worden met de
noodige eenheid en stelselmatigheid.
"Op grond hiervan schijnt het bewuste beginsel te moeten worden volgehouden, al was het, dat de O.O. met meer of minder waarheid zou
kunnen wijzen op uitzonderingen op den regel, en daarvan in het belang
van zijne zienswijze en zijne wenschen partij wilde trekken.
"Het zou dan eerder overweging verdienen op die uitzonderingen terug
te komen, ten einde tot het oorspronkelijke beginsel gaaf terug te keeren.
"In de onderwerpelijke aangelegenheid geldt toch inzonderheid de
spreekwijs, dat de deur open of toe moet.
"Anders - (en wordt in de zaak niet spoedig voorzien) - zou het
onderwijs der inlandsche bevolking de stof geven tot eindelooze verwarring."
Het argument van den landvoogd, dat het opzicht van den resident,
wien hij in overeenstemming met het advies van den Raad van Indië het
toezicht over de bizondere scholen had opgedragen, de leiding van het
onderwijs bij de regeering zou doen blijven, nam bureau A niet serieus.
Dit toezicht waarborgde geen uniformiteit en voorzag niet in de behoefte
aan rechtstreeksche leiding: het onderwijs zou "eene eigenaardige rigting
kunnen bekomen, naar gelang van de speciale inzigten van den onderwijzer of van het genootschap, daar hij door gekozen is."
Het door den landvoogd gemaakte verschil tusschen personen en genootschappen, waar het vergunning tot het geven van onderwijs betrof,
was trouwens gezocht. Dat het N.B.O. en het hulpzendelinggenootschap
toestemming tot het oprichten van scholen geweigerd was, beteekende
niet, dat juist deze vereenigingen onbetrouwbaar waren daar andere
genootschappen en bizondere personen daartoe werden toegelaten, maar
was een uitvloeisel van het standpunt dat het inlandsch onderwijs alleen
maar gouvernementszaak was.
De slotsom van dit advies is, dat de landvoogd gehandeld heeft in
strijd met zijn bevoegdheden en zijn voorschriften, en dat de ingeslagen
weg voorgoed moet worden verlaten. Daarom is het het beste, te meer,
daar VAN TWIST naar de meening van bureau A op het behoud van
de voor hem gemaakte uitzondering niet veel prijs schijnt te stellen, op de
bij de vorige missive toegestane afwijkingen van het onderwijsstelsel
terug te komen. De toegelaten bizondere scholen zou de O. O. dus
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weg moeten werken. De secretaris generaal vereenigde zich volkomen
met dezen voorslag.
De ambtenaren bleken echter plus royalistes que Ie roi te zijn. Want
hoewel P AHUD het er mee eens was, dat van het aangenomen beginsel
in geen geval meer mocht worden afgeweken, en dat ook uitbreiding
van het inlandsch onderwijs gouvernementszaak was, leek doorvoering
van den raad zijner adviseurs hem funest voor het gezag van den landvoogd. Daarom wilde hij in de vroeger toegestane en ook in de nieuw
gestelde afwijkingen berusten, mits met handhaving van de in zijn vorige
missive gestelde bepalingen omtrent toezicht en leermiddelen.
Overeepkomstig het advies van WEDDIK achtte PAHUD op dit schrijven
koninklijke goedkeuring noodig. 17 Aug. werd de concept-aanschrijving
met toelichtend schrijven aan den Koning gezonden, en den daaropvolgenden dag reeds verleende de Koning zijn goedkeuring 39). En op
19 Aug. 1853 werd de nieuwe missive aan VAN TWIST verzonden. Dit
stuk kwam geheel overeen met het door bureau A. uitgebrachte advies,
behoudens de door den minister gewijzigde punten. Alleen de taal was
iets diplomatieker 40).
Hiermede was de strijd beslist. De landvoogd had de nederlaag geleden.
Formeel stond de minister in het hier besproken geschil wellicht sterker
dan de gouverneur generaal. Hij kon zich beroepen op de strekking der
sinds 1844 gevolgde onderwijspolitiek, en kon VAN TWIST eigenmachtige
afwijking van de grondslagen daarvan verwijten.
Maar aan den anderen kant is gebleken, dat de landvoogd meer oog
had voor de realiteit. Hij zag, dat het gouvernement op de duur nimmer
voldoende zou kunnen voorzien in de behoefte aan inlandsch onderwijs.
Het particulier initiatief zou het bestuur op dit gebied moeten helpen
en moeten stimuleeren. En als goed liberaal tegenstander van elk
regeeringsmonopolie, ook op onderwijsgebied, wilde hij bizonder inlandsch
onderwijs op Java onder toezicht van het bestuur toelaten. Dat hij bij
die toelating wel wat te vlug te werk is gegaan en daardoor tevens met
den geest van de bestaande bepalingen op eenigszins gespannen voet
kwam te staan, is hem moeilijk als een zwaar vergrijp aan te rekenen.
Achteraf bezien, moeten we dus constateeren, dat de landvoogd zijn
tijd vooruit was. Want pas veel later heeft men de denkbeelden van
VAN TWIST uitgevoerd, en het bizonder inlandsch onderwijs de haar toekomende plaats ingeruimd. En dit is gebleken en blijkt nog steeds van
zeer groote gevolgen te zijn geweest voor de inlandsche bevolking, wier
welzijn DUYMAER VAN TWIST zoo na aan het hart lag.
1) Onderwijsverslag 1833, pag. 53.
2) Misschien is het niet te gewaagd, om den toenmaligen Alg. Secretaris, J. C. BAUD, die veel invloed bij VAN DE CAPELLEN had, eenige in-

vloed op dit besluit toe te schrijven. Het stemt althans merkwaardig
overeen met de door hem in 1823 ontwikkelde denkbeelden.
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3) Zie hiervoor bij VAN DER CRIJS, Tijdschr. LT.L.V. XIV, blz. 220-223.
4) Zie P. MIJER, Jean Chrétien Baud, Utrecht, 1878, blzz. 195-208.
5) Zie voor het belangrijke werk van GERICKE op Java: GRONEMEIJER,

Gedenkboek N.B.G. 1914, blzz. 55-73.
6) Toenmaals directeur voor de zaken van koloniën aan het ministerie
van marine en koloniën.
7) Zie collectie-BAUD no. 288.
8) Zie over het Ned. Oost-Indisch Bijbel-Genootschap en het Hulpzendelinggenootschap op Java, en voor het verband tusschen beide, het
artikel van Dr. N. A. SLOTEMAKER DE BRUiNE, "Een 125-jarige schepping van Raffles", in Kol. Studiën, Dec. 1937.
9) Zie voor deze stukken collectie-BAUD no. 288 en 289. Zie over het
werk der commissie ook VAN DER CHIJS, ib. blzz. 224-227.
10) VAN DER CHIJS, ib. 226-234.
11) VAN DER CRIJS, ib. blzz. 235-236.
12) Missive van 16 Jan. 1845 No. 1/27.
13) Besluit van 16 Nov. 1839, no. 7.
14) VAN DER CHIJS, ib. blzz. 254-258.
15) Volgens HARTSHOORN (Toestand en behoeften van het onderwijs
bij de volken van N. 0.1., Haarlem, 1865, bI. 102, had het N. B. G. zelf
de aandacht der Mij. tot nut van 't algemeen gevestigd op het inlandsch
onderwijs, en speciaal op de plannen van GERICKE.
16) Kabinetsmissive des konings van 28 Dec. 1844.
17) Min. depeche van 16 Jan. 1845, no. 1/27. Te vinden bij VAN DER
CHIJS, ib. blzz. 258-264.
18) Missive van 3 Aug. 1845, no. 463/1l.
19) Brief van 2 Maart 1846.
20) Brief van 28 Maart 1846.
21) Missive van 9 April 1846, no. 1/179.
22) Brief van 30 Nov. 1847.
23) Brief van 5 Dec. 1847.
24) Samenvattende nota van DE WAAL bij VAN DER CHIJS, ib. blz.
270-288.
25) Missive van 20 April 1848, no. 214/9.
26) Brief van 17 Juli 1848.
27) Besluit van 13 Maart 1849.
28) Besluit van 30 Aug. 1851, no. 1.
29) Besluit van 7 Mei 1849.
30) Besluit van 23 Mei 1849.
31) Missive van res. DE PEREZ, van 28 Mei 1852.
32) Besluit van 25 Maart 1852, no. 2.
33) Missive van 27 Juni 1852, no. lOl.
34) Advies van 24 J uH 1852, no. 7297.
35) Besluit en missive van 17 Sept. 1852.
36) Besluiten van 3 Febr. 1853, nos. 9 en 10.
37) Missive van 24 Febr. 1853, no. 57.
38) Met deze vreemde zendelingen-onderwijzers in de Bataviasche
Ommelanden worden waarschijnlijk uitgezondenen van de vereeniging
"De Christen-Werkman", opgericht door de bekende Ds HELDRING, bedoeld. Althans één hunner, de duitscher AUGUST MÜHLNICKEL, die in
1851 te Batavia arriveerde, stichtte aldaar een school.
39) Missive van de dir. van het kabinet des konings van 18 Aug. 1853.
40) Missive van 17 Aug. 1853, no. 307.

BURKE'S ANTIREVOLUTIONAIRE STAATSIDEE
EN STAATSPRACTIJK VOOR DE REVOLUTIE
RAAM EN BETEEKENIS VAN BURKE'S BEZUINIGINGSPLAN
DOOR

DR. H. KROESKAMP.

L'histoire ne se repète pas.
Dit geldt voor den geschiedschrijver, die de eenmaligheid en bijzonderheid van een gebeuren tot uitdrukking tracht te brengen.
Dit geldt al evenzeer voor den staatsman, die politieke recepten,
welke in het verleden baat hebben gegeven, niet maar zoo als remediën
tegen de kwalen van het heden kan voorschrijven. Het is onnoodig dit
nader toe te lichten; zelfs bij oppervlakkige beschouwing is er steeds
zulk een belangrijk onderscheid tusschen twee gevallen, die in verschillende landen en tijden zich hebben voorgedaan, dat men altijd tot
de conclusie komt, in ieder der beide gevallen een eigen oplossing
te moeten zoeken, na nauwkeurige bestudeering en overweging van de
bijzondere eischen van het eigen geval. Dit neemt niet weg, dat de
historie den staatsman wel eens vruchtbare ideeën kan leveren, maar
men kan van hem, die voor meer of mindere dringende zaken binnen
bepaalden tijd een oplossing moet hebben, toch niet vergen, dat hij de
uitgestrekte zee der geschiedkundige kennis gaat bevaren, op hope
van een nuttigen wenk voor zijn taak.
Er is wel geen politiek denker geweest, die met zoo veel kracht
is te velde getrokken tegen de "abstract principles", tegen die vaste
schemata, waarin velen van zijn tijdgenooten meenden, dat het staatkundige leven kon en behoorde te worden vastgelegd, dan EDMUND
BURKE. Hij ziet het kenmerk van den echten staatsman juist in het
onderscheiden van al de bijzonderheqen van een politiek of maatschappelijk verschijnsel, dat zijn ingrijpen vereischt. "The excellence
of mathematicks and metaphysicks is to have but one thing before
A. St. 3-m. XII
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you; but he forms the best judgment in all moral disquisitions, who has
the greatest number and variety of considerations in one view before
him, and can take them in with the best possible consideration of the
middle results of all" 1).
De ware staatsman bezit politieke wijsheid; hij kent de bronnen,
waaruit het leven van zijn staat is ontsprongen en nog ontspringt; even
goed als de details van iedere politieke kwestie; daardoor is de
richting van zijn handelen bepaald. Maar hij voelt ook de snelheid
van den tijdstroom, waarvan hij gebruik maakt om het schip van
staat, zonder vertraging en zonder overhaasting, naar het doel te
sturen. Dat eischt historische bezinning en inleving. Maar juist zijn
historische blik behoedde BURKE er voor, dat hij uit de historie of
door de rede vaste beginselen zou afleiden, die toepasselijk zouden
zijn op de staatsvormen van alle landen en alle tijden.
Toch is de historie van beteekenis geweest in BURKE'S staatkundig
denken. Zij kan geen "politieke methodiek" leveren, maar zij legt de
fundamenten bloot, waarop het geheele leven van volk en staat en
maatschappij rust. Aan die fundamenten mag de staatsman niet raken.
Als hij in zijn vormenden en hervormenden staatkundigen arbeid dit
merg zou kwetsen, zou hij een doodelijke wond aan het leven zelf
kunnen toebrengen. Welnu, om deze fundamenten, om dit leven te
leeren kennen, is historische kennis en historisch inzicht noodig.
Het geeft voorzichtigheid aan het staatkundig beleid, maar ook
vastheid, omdat het bouwt op de onveranderlijke fundamenten van
het volksleven. Terloops zij er hierbij nog op gewezen, dat de geschiedenis voor BURKE ook menigmaal de toetssteen is voor de doeltreffendheid van politieke maatregelen in de praktijk 2).
Het bovenstaande geeft mij de vrijmoedigheid, een episode uit
de Engelsche geschiedenis in de herinnering te brengen, die zich anderhalve eeuw geleden afspeelde en waarvan het practisch resultaat door
de geschiedschrijvers als zeer gering wordt aangemerkt. Het is het
indienen van een voorstel "for the better security of the independenee
of Parliament and the economical reformation of the civil and other
establishments," door den Right Honourable EDMuND BURKE in het
house of Commons (1780). Om de beteekenis van dit feit te kunnen
begrijpen, is het noodig de historische omlijsting er van te kennen
en de geheele constitutioneele kwestie van die dagen nader in oogenschouw te nemen. Dit zal de inhoud van dit artikel zijn. Eerst echter
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iets over onzen hoofdpersoon zelf. Meet men de verdiensten van den
staatsman BURKE af aan zijn legislatieven arbeid of aan de uitkomsten
van zijn regeeringsbeleid, gedurende den korten tijd, dat hij paymaster
of the office was, een hoog ambt, dat hem echter geen toegang tot
het kabinet verschafte, dan behoort hij zeker tot de staatslieden van
lage klasse. Wil men hem beoordeelen naar zijn capaciteiten als leider
en organisator van een partij, ook dan is hij een persoon van geringe
statuur. Het langste gedeelte van zijn parlementaire loopbaan zat hij
in het Huis voor een district, welks afgevaardigden door een landheer
werden aangewezen. Slechts zes jaar bezette hij den zetel van Bristol,
de toentertijd tweede handelsstad des rijks, maar na het afloopen
van zijn periode kon hij zijn kiezers niet overtuigen van de juistheid
van zijn door vaste beginselen geleide handelspolitiek, ondanks zijn
welsprekend betoog, dat echter door parlementaire statigheid moeilijk
het hart van het volk kon treffen. Hij werd niet herkozen.
Neen, de kracht van BURKE stak in de doordringendheid en de
scherpte van zijn politieken blik, waardoor hij in een moeilijken tijd
van overgang met groote klaarheid de lijnen aangaf, waarlangs het
staatkundig leven zich had te bewegen. Daarbij beheerschte hij iedere
zaak, die hem tot advies werd voorgelegd, tot in de fijnste details,
zonder dat deze veelheid echter verwarring vermocht aan te brengen
in zijn met vaste hand geconstrueerde complex van beginselIijnen.
Als facetten op een fijn geslepen edelsteen voegden zich die details
aaneen op het massief van het beginsel, en het geheel schitterde en
tintelde in de stralen van eloquentie.
Zoo nam BURKE een voorname plaats in in de Rockingham-fractie,
een dier kleine groepen van de Whig-partij; wel behoorde hij niet
tot de erkende aanvoerders, omdat hij niet van hooge geboorte was,
maar in geheime raadkamer had hij onbetwist de leiding der zaken.
Zelfs in het Lagerhuis nam hij jaren lang, vooral voor 1782, een
toonaangevende positie in 3). Zoo kon hij op het eind van zijn leven
terecht zeggen, dat hij in alle groote gebeurtenissen van meer dan
een kwarteeuw betrokken was geweest 4). Maar zijn invloed reikte
verder, tot in de negentiende eeuwen niet alleen in Engeland, maar
bijvoorbeeld ook in Amerika en Duitschland vatte men zijn grondgedachte op en bouwde daarop verder 5).
In Nederland was het, zooals bekend is, GROEN VAN PRINSTERER,
die op BURKE wees als den principiëelen strijder tegen den geest
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der revolutie. Hij had daarbij vooral het oog op de "Reflections on
the French revolution" en de daarop volgende geschriften 6). Met toenemende felheid en verbetenheid keerde BURKE zich tegen de beginselen der omwenteling. In eigen land was hij hoe langer hoe eenzamer geworden, omdat zelfs zijn beste vrienden een dergelijke
extreme scherpte afkeurden en in strijd vonden met zijn houding,
die hij in vroegere jaren als oppositielid had aangenomen in de verschillende vraagstukken, die toen aan de orde waren, bijv. de Amerikaansche kwestie, het lersche probleem, De Indische zaken, enz.;
daarin, redeneerden zij, had hij toch in 't geheel niet zulk een starconservatieve gedragslijn gevolgd ..
BURKE zelf echter beschouwde, zooals wij straks uit zijn Letter
to a noble Lord zullen zien, dit laatste deel van zijn leven als het
brandpunt, waarin zich alle stralen van zijn politieke werkzaamheid
concentreerden tot een vurige en verterende eenheid. En HENRY
ROGERS, die BURKE'S werken uitgaf, zag diezelfde ongebroken lijn:

"thraughout life the general spirit and tendency of his poUtëcal system
was still the same; so much so, that a careful consideration of his
conduct and his writings before the French Revolution, would have
enabled an impartial observer to predict that th at event would not
meet with his appprobation." En dan gaat hij verder, met het opsommen van een viertal karakteristieke trekken van BURKE'S consequent
volgehouden politieke gedragslij n: "a horror of the abstract principles of political sciene as applied to the actual circumstances of
nations ; an opposition to all change of any magnitude, if proposed
to be suddenly accomplished; the application of practical remedies
to practical grievances, without any regard to theoretical perfection;
and the timely and iherefare gradual reform of abuses and corruptions" 7).
Men kan niet zeggen, dat dit de diepste roerselen zijn van het politieke geweten van BURKE, maar het is ongetwijfeld juist, dat het wel
de vormen zijn, waarin de houding van dezen staatsman zich aan
den beschouwer voordoet. Hoe hijzelf de eenheid van beginsel in zijn
geheele loopbaan zag, blijkt uit den open brief, dien hij in 1796, één
jaar voor zijn dood, in het licht zond 8). Daarin legde hij een nauw
verband tusschen de gebeurtenissen van de jaren 1780 tot 1782, waarin hij zelf met zijn Economical Reform zulk een belangrijke rol speelde en de Fransche revolutie, die hij bestreed met den verzengenden
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gloed van zijn overtuiging. "My character, as a reformer ... is (so)
connected in principle with my opinions on the hideous changes, which
have since barbarized France." In dat tijdvak stond Engeland namelijk
aan den rand van een revolutie en het was maar goed, dat Frankrijk
nog niet gejacobiniseerd was. Er heerschte een wilde onrust in het
land. "Parliamentary reforms went in their certain... effect, home
to the utter destruction of the constitution of the kingdom. Had they
taken place, not France, but England, would have had the honoar O'f
the leading up the death-danee O'f democratie revolution" 9).
En nu gaat Burke voort met een beschrijving van de wanorde dier
tijden. Ook wij zullen aan de hand van enkele historische data ons een
karakteristi"ek pogen te vormen van die periode, wellicht de grootste
crisis in de geschiedenis van het Engelsche wereldrijk 10).
Inderdaad kunnen wij dan van het Engelsche wereldrijk spreken.
In 1763 moest Frankrijk de suprematie van Engeland op de wereldzeeën erkennen en verwierf het Britsche rijk zich de bezittingen in
Noord-Amerika en in Voor-Indië, die den grondslag vormden van het
thans zoo uitgestrekte imperium. Maar tegelijk was er een kiem van
verderf gezaaid: de Amerikaansche koloniën wenschten zich niet te
onderwerpen aan belastingheffing door het moederland, maar verzetten zich hardnekkig tegen deze huns inziens onrechtmatige daad,
die in strijd was met de grondrechten van iederen Engelschen staatsburger, terwijl het Parlement daartegenover even koppig zijn bevoegdheden handhaafde. De constitutioneele strijd bracht geen beslissing,
de wapenen moesten het pleit beslechten. En Engeland leed de nederlaag; het rijk schudde op zijn grondvesten. Ook in het moederland
zelf voelde men zich ernstig bedreigd door Frankrijk, Spanje en Holland, al bleek spoedig, dat de Britsche vloot tegen alle gevaren was
opgewassen.
In Voor-Indië daarentegen namen de gebeurtenissen een geheel
anderen loop. Daar groeide het gebied der Oostindische Compagnie
onder de geniale leiding van WARREN HASTINO als een wonderboom.
Maar deze groei baarde in Engeland meer zorg dan vreugde. Men
vroeg zich af, of een dergelijk reuzenrijk wel stand kon houden, waar
het slechts steunde op enkele honderden dolkoene gewapende avonturiers. Met verontwaardiging vernam men van de methoden, die het
koloniaal bestuur toepaste om de inheemsche vorsten tot onderwerping
te brengen. De schatrijk teruggekeerde Indische ambtenaren, de
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Nabots, ontwrichtten op allerlei wijze het maatschappelijke en politieke
leven; zij pasten niet in het enge kader van het oude Engeland met
zijn puriteinsch gekleurde levensrnoraal en de onmetelijke dimensies
van het wordende wereldrijk spotten met de nauwe perken, waarbinnen
de constitutie veronderstelde, dat het land besloten lag.
En alsof de Amerikaansche en Aziatische problemen niet genoeg
waren, kwam Ierland daar nog bij, dat weer eens in een periode van
gisting verkeerde. Had Engeland nu nog maar de vaste leiding gehad
van den ouden WILLlAM PITT, dan was het schip van staat wel met
kracht door de zee van moeilijkheden gestuurd. Maar twaalf jaren
lang (vanaf 1770) voerde LORD NORTH het bewind en naast de kwaliteiten, die hij ongetwijfeld bezat, vertoonde deze staatsman'een gebrek
aan doortastendheid en een gemis aan snelheid van reactie, die in dit
critieke tijdsgewricht voor het land noodlottig werden. Dat hij zoo lang
de teugels in handen hield, had hij te danken aan den Koning, die in
hem het gewillig medium zag, waardoor de Koninklijke invloed zich
op het staatsleven weer kon doen gelden. Maar daartoe was tevens
noodig een gedwee House of Commons, want de groote bevoegdheden van dit lichaam stelden het in staat, het fijn gesponnen weefsel
der koninklijke politiek te vernielen. Daarom streefde Koning
GEORGE 111 er naar zich een schaar van volgzame aanhangers in het
Lagerhuis te verwerven, die aan zijn ministerie steeds een meerderheid
zouden waarborgen. Dat gelukte hem, doordat hij velen wist te winnen
aan wie hij een titel met bijbehoorende emolumenten of een pensioen
of een post schonk en vele anderen aan zich verbond, door ze dergelijke gunstbewijzen in uitzicht te stellen. Bij de behandeling van
BURKE'S voorstel komen we daarop uitvoeriger terug.
Maar deze persoonlijke politiek des konings belemmerde juist den
groei van het Engelsche staatswezen en dat in een tijd, waarin starheid
en steriliteit in het regeeringsbeleid noodlottig voor de toekomst van
het rijk konden worden. Geweldige problemen toch vroegen om een
oplossing. Nederzettingen en koloniën, pas verworven of reeds van
eerderen datum lagen verspreid over den aardbol en het vereischte
scheppingskracht om daaruit een krachtig geleed wereldrijk te formeeren met het centrum in het moederland. Het zou een groote mate
,van tact vorderen, om oude privilegiën en rechten op te nemen in het
rijksorganisme der toekomst, en om de aan hun charters en rechtstitels zoo gehechte Angelsaksen inzicht te geven in de gewijzigde
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verhoudingen, waardoor zij zich zouden kunnen verzoenen met het
nieuwe, dat de lijn der geheiligde traditie ging verlaten. De met de
waardigheid van een grootsch verleden omhangen constitutie zou
onaangetast blijven, maar dit axioma maakte den opbouw van het
imperium niet gemakkelijker. Hoe toch zouden de democratische
regeeringsvormen van het oude Engeland, gegrond op ideeën van
vrijheid en selfgovernment, kunnen dienen, om een hecht wereldrijk
op te trekken, welks deelen over den ganschen aardbodem verspreid
waren? Hoeveel lichter was dit laatste op te lossen met behulp van
het koninklijk absolutisme of de militair-ambtelijke hierarchie-middelen, die echter vreemd zijn aan den Angelsaksischen aard! 11).
Het is geen wonder, dat een man als LORD NORTH, die zoozeer gebonden was in de enge, kleine politiek van een koning, wiens horizon
nog niet verder reikte dan tot aan de vier zeeën rondom een eiIandenrijkje van beperkten omvang, tegen een dergelijke gigantische taak
niet opgewassen bleek.
De eerste generatie kon zich niet eens realiseeren, welke roeping
Engeland had en zij zocht zich al tastend en vreezend en aarzelend
den weg temidden van het ontzagwekkend, alle uitzicht benemend
hooggebergte van problemen.
Het blijft de onvergankelijke verdienste van EDMUND BURKE, dat
hij in deze terra incognito enkele voorname oriënteeringspunten onderkende en daarmede de richting der wegen aangaf, die Engeland in
de toekomst had te volgen. Een man als MORLEY geraakte in extase,
toen hij de waarde schatte van de drie kleine geschriften van BURKE
over de Amerikaansche kwestie 12).
Van de Speech on Conciliation with America zeide hij o. a.:
"It is greatest as a remonstrance and an answer against the thriving
sophisms of barbarous national pride, the eternal fallacies of war and
conquest; and here it is great, as all the three pieces on the subject
are so, because they expose with unanswerable force the deep-lying
faults of he art and temper, as weIl as of understanding, which move
nations to haughty and violent courses" 13).
Die houding van nationale trots meende men dan te kunnen rechtvaardigen door een beroep op metaphysische, abstracte rechten en
beginselen; maar BURKE wierp dat ver van zich. "I hate the very sound
of them. This is the true touchstone of all theories which regard man
and the affairs of man: does it suit his nature in general ? - does
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it suit his nature· as modified by his habits?" Daarom behoort de
regeerder op een geheel ander standpunt te gaan staan; in een formuleering, treffend van eenvoud, maar voor een volk, dat de taak heeft
koloniën te beheeren en een samenhangend rijksgeheel te stichten,
van wijde en diepe beteekenis, drukte hij dat tegengestelde principe
aldus uit: "The question with me is not whether yon have a right
to render your people miserabIe, but whether it is not your interest
to make them happy. It is not what a lawyer tells me I may do, but
what humanity, reason, and justice teil me I ought to do" 14).
Dit ethisch principe behoort leidstar te zijn bij het regeeren der
volken van het imperium. In feite heeft het in de Engelsche rijkspolitiek zijn plaats gekregen naast dat andere van niets-ontziend geweId, dat in de imperatorsfiguur van een WARREN HASTINGS zijn
belichaming vond. In het volkomen uitgebalanceerd zijn van deze
beide principes komt het Britsche wereldrijk telkens opnieuw weer in
zijn evenwicht, zij het een labiel evenwicht. Het zou niet moeilijk
zijn dit te demonstreeren aan figuren als DISRAËLLI en OLADSTONE of
aan gebeurtenissen als de onderwerping der Boerenrepublieken en het
inlossen der belofte van den dominionstatus voor Zuid-Afrika. Maar
dit gaat buiten ons onderwerp om. Bier wiIlen we alleen constateeren,
dat door het groote staatsproces, dat BURKE voerde tegen den Oouverneur-generaa'l WARREN HASTINGS, de Engelsche publieke opinie tot de
overtuiging is gekomen, dat de triomf van den veroveraar, waardoor
een volk zoo licht in verrukking zich laat meesleepen, nooit kan zijn
het cement van een rijksorganisatie. Welke redenen van staats- of
ander belang gedreven of misschien wel genoopt hebben tot usurpatie,
het optreden van den usurpator zal steeds moeten beoordeeld worden
naar zedelijke motieven. En de verovering zelf geeft den veroveraar
geen absoluten rechtstitel, maar bindt hem integendeel tot een politiek
van "zedelijke verplichtingen". Alleen als overheerscher en over'heerschte zich onvoorwaardelijk onderwerpen aan dezelfde ethische
normen, als de eerste zoo noodig daaraan zelfs de vruchten der verovering wil offeren, dan is samenhang van en samenwerking in het
rijksgeheel mogelijk. Voor dezen ethischen pijler van het rijk heeft
BURKE den grondslag gelegd in het proces tegen HASTINGS en hij
voelde bij intuïtie de belangrijkheid van dit werk. "If I we re to call
for a reward, (which I h,ave never done) , it should be for those in
which for fourteen years, without intermission, I shewed the most
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industry, and had the least succes: I mean in the affairs of India.
They are those on which I value myself the most; most for the
importance; most for the labour; most for the judgment; most for
constancy and perseverance in the pursuit. Others may value them
most for the intention. In that surely, they are not mistaken" 15).
Hoe gewichtig ook op zichzelf de gedachten van BURKE zijn over
den geest, dien het volk beheerschen moet, dat tot imperiumbouwer
is geroepen - hoe zeer een studie daarover nog steeds den blik kan
------.1erhelderen van hem die zoekt naar de diepere beginselen, welke
de staatkunde ten opzichte van de koloniën behooren te leiden
- op deze plaats zijn ze slechts in het voorbijgaan aangeroerd, om
er op te wijzen ,dat het in laatste instantie dezelfde zedelijke krachten
zijn, die volgens BURKE het wordende rijk zulIen doen groeien en de
"constitutie" van het moederland zulIen in stand houden. Zuiverheid
van politieke zede en eerbied voor alIes, wat een natie aan nationaal
erfgoed heeft verworven, waren gezichtspunten, waaruit BURKE ook
de binnenlandsche staatkunde van Engeland beoordeelde, waarmee
wij ons hier in het bijzonder wiIlen bezighouden.
Meer dan eens gebruikte hij den term "Sovereign Disposer". Wat
de Albeschikker heeft gewrocht, heeft de mensch te aanvaarden; hij
behoort geen pogingen in het werk te stelIen, daaraan iets te wijzigen.
Op grond van abstracte, metaphysische beginselen - bij BURKE
ongunstige termen - zal hij den Sovereign Disposer niet als het
ware corrigeeren. Zijn werk is grens en tevens fundament voor en
oorsprong van alIen menschelijken arbeid. Dit drukte hij eens aldus
uit bij gelegenheid van het proces tegen HASTINOS: "AII the circumstances are not, I confess, very favourable to ,the idea of our
attempting to govern India at alI. But there we are: there we are
placed by the Sovereign Disposer ,and we must do the best we ean
in our situation. The situation of man is the preceptor of his duty" 16).
Die vrees om te raken aan de levende deelen der menschelijke gemeenschappen, waarvan toch haar bestaan afhangt - die overtuiging,
dat de mensch het leven niet kan scheppen, maar dat het gegeven is,
éénmaal, en dat men het kan gebruiken of vernietigen, maar niet vervangen - geeft dien conservatieven trek aan BURKE'S staatsidee, bij
alle reformatorische en vernieuwde gedachten, die zijn oeuvre overigens
ook bevat. De bleeke formule dat BURKE historisch dacht, is onvoldoende om dit aan te duiden. MORLEY spreekt van "reverence" en
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"Veneration" : "in BURKE was a reasoned and philosophic veneration
for all old and settled order, whether in the free Parliament of Great
Britain, in the ancient absolutism of Versailles, or in the secular pomp
of Oude, and the inviolable sanctity of Benares, the holy city and
the garden of God" 17). En LENNOX poogt met het woord "Pietät" den
geestelijken bodem te beschrijven, waaruit de politieke denkbeelden
van BURKE ontsproten: "Es war vielmehr etwas wie Familien-gefühl.
"Pietät", "Empfindungen eines Sohnes dem Vater gegenüber" forderte
BURKE von dem englischen Staatsmann gegenüber seinem Staat.
Beides besasz er selbst im allerhöchsten Masze. Es war Familienpietät,
der ein gutes Masz Familienblindheit innewohnte" 18). Het was maar
niet bloot conservatisme bij BURKE, de houding, waarin men onmiddellijk afwijzend reageert op alles, wat van buiten den kring van het
bestaande om toegang vraagt. Het was evenmin alleen maar historisch
besef, dat het verleden naar de eigen maatstaven van dat verleden
meet en daardoor onpartijdig tracht te oordeelen, terwijl het een zekere
onvermijdelijkheid van het bestaande aanvaardt en er met koelheid in
berust. Neen, de "constitutie" van Engeland vindt haar diepsten grond
in een wilsbeschikking van den "Sovereign Disposer" , en haar levenssap is de in een eeuwenlang historisch proces gefiltreerde en geheiligde wijsheid van generaties. De staatslieden zijn als het ware
priesters in den tempel der constitutie; de politiek draagt een sacraal
karakter.
Het treft telkens weer, hoe vaag en ongrijpbaar BURKE dikwijls is
in woord en gedachtengang, als hij die on-analyseerbare "essence" in
menschelijke taal tracht te vangen. Dit treft althans den opmerkzamen,
studeerenden lezer, want de auteur speelt als 't ware met de taal en
weet door oratorische wendingen de moeilijkheden van de taak, die
hij zich gesteld heeft, te verbergen. Hoe onbepaald is bijv. een uitdrukking als "Sovereign Disposer" , die wij nu eenige keeren hebben
gebruikt; hoe echt achttiende-eeuwsch, precies als het woord Opperwezen, dat zelfs in de vocabulaire der revolutie niet aanstootelijk is.
Tevergeefs zal men bij BURKE zoeken naar wendingen als: beginselen,
die het Woord van God voor het staatkundig terrein bevat. Daardoor
krijgen allerlei termen bij hem ook een andere dan de gangbare beteekenis en deze afwijkingen zijn soms vrij sterk. Geen worider, dat
meer dan één richting in de negentiende eeuw zich met recht op dezen
man van autoriteit meende te kunnen beroepen, liberalen en antirevo-
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lutionairen in Nederland, conservatieven en mannen van de romantische richting in Duitschland.
Eén van die woorden is ook "constitution" . Het komt ontelbare
malen in BURKE'Si werken voor en dan is het in 't geheel niet te
vertalen met ons constitutie of grondwet. Hij bedoelt er in vele gevallen mee het geheele leven van den staat zelf, al de factoren, die het
in werking stellen en houden, al de krachten, die het in beweging brengen 19). Dit werkend organisme nu heeft de staatsman te eerbiedigen,
hij heeft alle belemmeringen weg te nemen, die het in zijn leven
en in zijn groei zouden kunnen hinderen, maar hij moet zich niet
verbeelden, dat hij deze gegevene, met leven bezielde, in de generaties gegroeide constitutie kan vervangen door een uit abstracte principes geconstrueerd staatsmechanisme. Drie krachten nu treden in
dat organisme op, die in den loop van het historische proces nauwkeurig op elkaar afgesteld zijn en elkaar in evenwicht houden, die
samenwerken en elkaar ondersteunen: het monarchale, het aristocratische en het democratische principe, belichaamd in den Koning, het
House of Lords en het House of Commons. Terwijl MONTESQUIEU in
zijn meer abstracte wijze van denken de drie· machten gescheiden naast
elkaar ziet staan, ziet BURKE ze als drie krachten samenwerken in de
levende constitutie 20). Nu kan het gevaar ontstaan, dat één van deze
drie krachten buiten haar perken treedt en de andere twee gaat overheerschen. Dit zou de constitutie in haar regelmatige werking storen
en haar op den duur vernietigen. Welnu, dat is in BURKE'S dagen op
twee verschillende wijzen ook werkelijk gebeurd.
In de eerste plaats bij het geval WILKES. WILKES was wegens het
schrijven van een pamflet door de King's Bench veroordeeld en juist
toen hij in de gevangenis zat door het graafschap Middlesex gekozen
tot lid van het Lagerhuis. Dit laatste echter verklaarde, dat hij geen
zitting kon nemen, maar een nieuwe verkiezing had plaats, en opnieuw bracht MIDDLESEX WILKES in het Parlement, zonder oppositie.
Nu nam het Huis het besluit, dat WILKES, omdat hij eenmaal uitgesloten was, voortaan onbevoegd was tot zitting nemen in dit Parlement. Tot viermaal toe koos MIDDLESEX WILKES als haar vertegenwoordiger, maar de Commons hielden voet bij stuk. Met die onbevoegdheidsverklaring echter overschreed het Huis de perken van zijn
constitutioneel recht; het schreef immers aan de kiezers van MIDDLESEX
voor, wien zij niet als hun representant mochten aanwijzen en in zijn
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uiterste consequentie doorgevoerd zou dit beteekenen, dat de meerderheid per slot van rekening haar krachtigste tegenstanders van de
Parlementszittingen kon uitsluiten 21). BURKE waarschuwde tegen deze
machtsoverschrijding, waardoor het Parlement zou worden "an
arbitrary and despotic assembly. The distempers of monarchy were
the great subjects of apprehension and redress in the last century.
In this, the distempers of Parliament" 22).
Een ander gevaar dreigde van de zijde van den Koning GEORGE 111.
Deze was in 1760 op den troon gekomen en hij legde het er van het
begin af aan op toe ook daadwerkelijk aandeel aan de regeering te
winnen, in onderscheiding van zijn beide voorgangers, die het Parlement lieten geworden. Twaalf jaren lang wist hij LORD NORTH te
handhaven (1770-1782), die een gewiIIig uitvoerder was van de
koninklijke politiek, maar dat zou onmogelijk geweest zijn, als niet
LORD NORTH steeds een meerderheid in het Lagerhuis achter zich gehad had. Hoe kreeg hij die meerderheid?
Om deze vraag te beantwoorden, moeten we wijzen op een van de
meest vooze plekken in het Engelsche politieke leven van de achttiende eeuw, n.l. op den invloed (influence), die verschiIIende instanties konden uitoefenen op de beslissingen van het Parlement. In het
bij zonder het hof beschikte over tal van middelen, om Parlementsleden
aan zich te binden en anderzijds waren er personen genoeg te vinden,
die hun onafhankelijkheid als Parlementslid gaarne ruilden tegen
schitterende of klinkende koninklijke gunsten.
.
In de eerste plaats waren daar de verkiezingen zelf. De toewijzing
van parlementszetels was in de Middeleeuwen voor het grootste deel
gebonden aan den grond; een bepaald district had het recht van de
keuze en deze districten waren eilanden in het rijk; wat er buiten
lag, bezat dit recht niet. En deze oude rechten bleven steeds gehandhaafd, zoodat nieuw bevolkte gebieden en steden, die zich een positie
van beteekenis in den nieuweren tij d verworven hadden, geen representanten stelden in de volksvertegenwoordiging en anderzijds geheel
door den landheer beheerschte, soms zelfs ontvolkte streken nog steeds
het oude recht uitoefenden. In het laatste geval benoemde de grondbezitter of patroon eenvoudig het Parlementslid, b.V. een bloedverwant of goed vriend, of iemand, die hem aanbevolen was, maar heel
dikwijls liet hij zich voor een zetel betalen, als zijn financiën dat vereischten. Als men nu weet, dat er grondbezitters waren, die over zes
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of zeven dergelijke kiesdistricten, soms rotten boroughs genoemd, be:..
schikten, dan is het duidelijk, dat zoo een aardige bron van inkomsten
werd verkregen. En de borough-jobbers, de makelaars in parlementszetels, hadden eveneens behoorlijk hun brood, vooral toen de prijzen
der zetels stegen door nieuwe reflectanten, de rijk uit Indië teruggekeerde ambtenaren der Compagnie, tegen wie niemand kon opbieden.
De Kroon nu alleen kon rekenen op ongeveer 70 "rotten boroughs",
maar daarmee was haar invloed niet uitgeput, want haar stonden nog
tal van aanlokkelijke gunstbewijzen ten dienste om patroons te bewegen de hun ter beschikking staande parlementszetels te bezetten
met aan den Koning volgzame personen 23). En dan waren er ook
districten, welker electoraat openlijk hun stemmen aan den meestbiedende verkocht, terwijl er ten slotte nog een groep vrije kiesdistricten bestond, n.l. een paar groote steden, waar de beslissing afhankelijk
was van de kiescampagne. Doch ook daar trad de corruptie op; de
candidaten moesten hun kiezers te vriend houden, vooral door hen
rijkelijk van eten en drinken te voorzien gedurende den verkiezingstijd. Als nu een candidaat opzag tegen de hooge kosten of zelfs niet
in staat was daaraan het hoofd te bieden, dan kon het gebeuren, dat
hij een wenk kreeg, dat er voor een koningsgetrouw, doch niet al te
vermogend man, nog wel gelden uit zekere niet nader aan te duiden
bronnen konden beschikbaar gesteld worden, die hem financiëel overwicht op zijn tegenstander zouden geven. En daarmee was de strijd
als regel gewonnen 24). Ook BURKE kende deze electorale zeden bij
ervaring; onder het Whig-regime in de eerste helft der 18e eeuw
was het ook zoo geweest, hij had er alleen bezwaar tegen, dat de
Koning en Zijn regeering van zulke gewoonten gebruik maakten om
hun invloed te versterken.
En dan waren er tijdens het politieke spel in het Huis de blijken
van het koninklijk welbehagen, die zwakke zielen zoo licht in bekoring konden brengen, en de beloften en uitzichten, die op kritieke
momenten zoo verleidelijk konden schitteren. Ook de ministers als
gedweeë dienaren der kroon, konden zich bij den aanvang van hun
ambtelijke periode wel eens van wat posten, en pensioenen, en sinecures meester maken, om die in petto te houden voor vrienden of te
gebruiken als lokmiddelen, teneinde een meerderheid voor hun maatregelen onder hun vangnet te krijgen. En zoo zette de onaandoen-
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lijke LORD NORTH, soms al slapende in den letterlijken zin des woords,
zijn wil door, omdat het gros van het Parlement nu eenmaal uit de
hand at van ieder gouvernement, van welke kleur ook, als het maar
afschoof 25).
En de koning hield onderwijl de teugels, en wie weet, wat er van
het Engelsche parlementaire stelsel geworden was, als niet de débacle
der regeeringspolitiek tegen de Amerikanen het land de oogen geopend
had voor den verderfelijken weg, waarop men wandelde. "We lost
our colonies, but we kept our constitution," zooals BURKE het uitdrukte 26).
In deze uitdrukking ligt iets van het critieke, dat den tij d kenmerkte: rijk en constitutie stonden op het spel. En man als de DUKE
of RICHMOND zag den tijd naderen, dat de Engelschen hun vrijheid
zouden opgeven en het koninklijk despotisme aanvaarden, en hij prees
zich gelukkig, dat hij als pair in Frankrijk dan een toevlucht zou
kunnen vinden 27). BURKE onderkende dit gevaar, met zijn diep-indringenden en ver-vooruitschouwenden blik, al doorzag hij niet, dat de
Koning slechts gebruik maakte van dezelfde middelen van corruptie,
die de Whigs zoo lang op het kussen hadden gehouden; hij was blind
voor alle fouten der Whigs, omdat hij die partij, gesublimeerd als 't
ware in de fractie van zijn vereerden leider LORD ROCKINGHAM, met
innige aanhankelijkheid liefhad. Evenmin had hij oog voor de omwenteling in de structuur der maatschappij, die het aangezicht van
Engeland veranderen zou - n.l. in de industrialiseering, die in zijn
dagen in gang kwam. Maar wie van zijn tijdgenooten ontdekte iets
van de revolutionaire werking van dit proces. Eeuwenlang, sedert den
uitgang der Middeleeuwen, had het maatschappelijk stelsel geen diepingrijpende veranderingen ondergaan; men leefde, alsof het in stabiel
evenwicht was gekomen. En daarbij was de moderne economische
wetenschap, waarmee men de maatschappelijke processen thans onderzocht en hun mogelijke gevolgen tracht vast te stellen, nog in de
kinderschoenen; immers, wij zijn met BURKE in de periode van ADAM
SMITH.
En zoo ligt aan BURKE'S gedachtenwereld onbewust ten grondslag
een stabiele maatschappij en bewust koestert hij een stabiel politiek
ideaal: de Whigregeering van de eerste helft der achttiende eeuw. Men
moet met deze beperkingen van zijn blik wel rekening houden: zij
maken hem tot een staatsman van een anderen tijd. Men kan de ne i-
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ging bij zich voelen opkomen zijn werken ongeïnteresseerd ter zijde
te leggen: de man leefde in een periodf, die onherroepelijk voorbij
is en zijn diagnoses en remedies gelden phenomena, die alleen nog
historische waarde hebben. Maar dan gaat men voorbij aan het feit,
dat deze politieke wijsgeer en practicus behoort tot de weinige staatslieden, die de wortelen van het staats- en volksleven trachten bloot te
leggen, die het wezen, de diepste drijfveeren van het staatkundig
handelen pogen op te sporen. En hierin steekt de blijvende waarde
van zijn werk.
Wij willen dat nu nader toelichten aan de houding van BURKE ten
opzichte van de drie voornaamste middelen, die tegen de kwalen van
het Engelsche staatsorganisme van dien tijd verder aanbevolen:
10. verkorting van den duur der parlementen, 20. parlementaire hervorming en 3°. "economical reform".
In BURKE'S dagen had het Parlement zitting voor zeven jaar. Aan
het einde van die zeven jaar had weer de verkiezing plaats. Nu meende
men een geschikt en vrij eenvoudig middel tot bestrijding van de parlementaire euvelen gevonden te hebben in de verkorting van den
zittingsduur tot drie jaar. Eenige jaren achter elkaar diende Mr.
SAWBRIDGE in het House of Commons telkens weer opnieuw een bill
in "for shortening the duration of Parliaments," steeds zonder succes,
en bij een van deze gelegenheden gaf BURKE zijn meening te kennen
over den maatregel 28).
Het doel was duidelijk: vergrooting van den invloed van de kiezers
op de volksvertegenwoordiging. En dit oogmerk op zichzelf is wenschelijk, want "to govern according to the sense and agreeably to the
interests of the people, is a great and glorious object of government,"
en is in overeenstemming met "the strong overruling principle of the
constitution" 29). Ja, ook de volkswil had voor dezen man, die zoo
fel de uitspattingen van een "giddy mob" kon bestrijden, een gewijd
karakter: "I reverently look up to the opinion of the people, and with
an awe that is almost superstitious" 30). Wanneer dan ook de volkswil in een atmosfeer van rustige bezonnenheid gelegenheid gehad heeft
uiting te geven aan zijn verlangens, dan is geen macht ter wereld
gerechtigd hieraan weerstand te bieden. Deze gedachte legde BURKE
neer in een brief aan den Chairman van een vergadering van freeholders of kiezers van Buckinghamshire, een graafschap, waarvan hijzelf ook ingezetene was,op welke vergadering de verkorting van den
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duUr der parlemenszittingen in behandeling zou komen: "I most
heartily wish, that the deliberate sense of the kingdom on this great
subject should be known. When it is known, it must be prevalent. It
would be dreadful indeed, if there was any power in the nation capable
of resisting its unanimous desire, or even the desire of any very great
and decided majority of the people. The people may be deceived in
their choice of an object. But I can scarcely conceive any choice they
can make to be so very mischievous as the existence of any hu man
force capable of resisting it" 31).
Maar dit prevaleeren van de "reaI sense of the people", dat ten
slotte de richting aangeeft voor het landsbestuur, doet niets te kort
aan de onafhankelijkheid van het Parlementslid. Hij is als 't ware
de trustee, de gevolmachtigde van het volk. Zoolang zijn volmacht
niet is ingetrokken, handelt hij in naam van dat volk, dat een persoon
van vertrouwen noodig heeft, die in de uitvoering van het staatsbeleid
bekwaamheid en ervaring bezit Daarom kan het volk niet oordeelen
en het moet dan ook in die taak van zijn vertegenwoordiger niet
ingrijpen.
"As to the detail of particular measures, or to any general schemes
of policy, they have neither enough of specula ti on in the closet, nor
of expetience in business, to decide upon it. They can weIl see whether
we are tools of a court or their ho nest servants. Of that they can weIl
judge; and I wish that they always exercised their judgment; but of
the particular merits of a measure I have other standards" 32).
En op grond van die bijzondere bekwaamheden heeft de representant
nu weer zijn kiezers in te lichten. Dit is een essentiëel deel van zijn
taak. "Faithful watchmen we ought to be over the rights and
privileges of the people. But our duty, if we are qualified for it as we
ought, is to give them information, and not to receive it from them;
we are not to go to school to them to learn the principles of law and
government" 33). Hoe BURKE zelf dit opvatte, blijkt wel uit zijn correspondentie met personen uit zij n district Bristol 34). Overigens komen
we nog terug op dit belangrijke positieve punt van BURKE'S program,
"opvoeding en onderwijs van het electoraat" om zoo te zeggen.
De staatsman van kwaliteit heeft als het ware een zintuig, waardoor hij den waren wil en de ware belangen van zijn volk kent. Dat
volk zelf is zich daarvan niet helder bewust, daarom laat het zich
licht meesleepen door hartstochten en schoonschijnende woorden, den
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éénen dag verheerlijkt het zijn groote mannen, den volgenden verguist het ze. Maar dat ontslaat den politicus niet van den plicht, zelf
vasten koers te houden. Aan die vastheid van richting, aan die onverzettelijkheid van principe herkent het volk tenslotte zijn leiders, die er
van overtuigd zijn, dat zij handelen in overeenstemming met den aard,
de historie en de ware interessen van hun land. ,,1 should be ashamed
to show my face before them, if I changed my ground, as they cried
up or cried down men, or things, or opinions; if 1 wavered and shifted
about with every hange, and joined in it, or opposed, as best
answered any low interest or passion; if I held them up hopes,
which I knew I never intended, or promised wh at I weIl knew 1 could
not perform. Of all these things they are perfect sovereign judges,
without appeal" 35).
Aan het volk moge dan ontgaan de groote lijn om het staatkundig
beleid evenals de details der bijzondere maatregelen, het bezit op den
duur een fijn gevoel om de waardij van den staatsman te schatten aan
zijn moreele gedragingen. En daarin ligt de reden, waarom BURKE,
met handhaving van de volkomen onafhankelijkheid van het Parlementslid, niettemin aan het volk de beslissing over de keuze der
personen wil overlaten.
Maar dit kan niet anders geschieden dan door verkiezingen, "and
popular election is a mighty evil." En de gebreken van verkiezingen
zijn zoo moeilijk te verbeteren. Daarom moet men de herhaling er van
voorkomen, anders zou men, de historie heeft het bewezen, den vrijen
Engelschen staat er door te gronde kunnen richten 36).
Driejarige parlementen zouden dus wel den invloed en het aanzien
der kiezers kunnen versterken, maar daar staat tegenover, wat zij niet
doen: zij versterken niet de onbaatzuchtigheid en den publieken geest
van het kiezerscorps; zij beperken op geenerlei wijze den verkeerden
invloed van de kroon op het Parlement; zij verminderen evenmin het
belang, dat de regeering heeft bij de bewerking der kiezers, integendeel, om hun meerderheid in het Parlement te behouden, zullen de
ministers nog meer op hun hoede moeten zijn en met verdubbelden
ijver middelen moeten zoeken om kiezers te winnen. Het eenige gevolg
zal dus zijn, dat het Hof en de regeering het terrein van hun twijfelachtige methoden wat anders zullen kiezen, zij zullen meer in de
boroughs gaan werken en minder in het Parlement zelf.
En wat zullen daarvan de gevolgen zij!1? In een passage, die ons
A. St. 3-m. XII
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een kijk geeft op het realisme van BURKE, die nooit aarzelt theoretisch
sluitende maatregelen te toetsen aan de naakte praktijk, wordt een
verkiezing geschilderd: "But the practise and knowledge of the world
will not suffer us to be ignorant, that the constitution on paper is one
thing, and in fact and experience is another. We must know that the
candidate, instead of trusting at his election to the testimony of his
behaviour in parliament, must bring the testimony of a large sum of
money, the capacity of liberal expence in entertainments, the power of
serving and obliging the rul ers of corporations, of winning over the
popular leaders of political clubs, associations, and neighbourhoods.
It is ten thousand times more necessary to shew himself a man of
power, than a man of iniegrity, in almost all the elections with which
I have been acquainted. Elections, therefore, become a mother of
heavy expence; and if contests are frequent, to many they wiII become
a matter of an expence totally ruinous, which no fortunes can
bear" 37).
Welnu, als het gaat om de terugwinning van de onafhankelijkheid
van het Parlement, en dat is het doel van alle voorstellen, dan moet
men nooit uit het oog verliezen, dat "independence of mind wiII even
be more or less influenced by independence of fortune." Private vermogens zullen den last van om de drie jaar terugkeerende verkiezingen
niet kunnen dragen; de laatste verkiezing kostte naar lage schatting
ongeveer anderhalf millioen pond. En dus blijft er voor tot nog toe
onafhankelijke personen, die als candidaat aan de verkiezingsactie
deel willen nemen, keus uit drie; Of zich voor goed terugtrekken en
zijn fortuin sparen; óf zijn heele vermogen er op den duur aan wagen
en dan ten slotte zich ook terugtrekken, maar geruïneerd; óf ingaan
op de lokkende gouvernementsgunsten, verkiezingssubsidies en posten
en pensioenen voor zich en zijn aanhangers, doch met inboeting van
de tot nog toe gehandhaafde onafhankelijkheid. En nu moet men niet
zeggen, dat BURKE geen rekening heeft gehouden met factoren van
karakter, die toch ook meespreken, als de kiezer zijn plicht gaat doen.
Wel degelijk: "and I know it wiII have its weight in most elections;
perhaps it may be decisive in some. But there are few in which
it wiII prevent great expenses" 38).
Als BURKE de vatbaarheid voor corruptie van de kiezers in het algemeen vaststelt, dan bedoelt hij geen blaam op ze te werpen, maar
alleen een feit te constateer~n, dat toch zoo verklaarbaar is; niet alleen
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uit de zwakheid van den mensch zelf, maar ook en vooral uit zoovele
omstandigheden, die de verleiding onweerstaanbaar maken.
Geen vijf driejaarlijksche verkiezingen, en de Engelsche constitutie
is hopeloos vernietigd. De Kroon zal alle oppositie er uit gewerkt en
financiëel geruïneerd hebben, zoodat ze voortaan onbeperkt de teugels
voert.
Zijn dit nu de gevolgen, bezien van de zijde van de gekozenen (en
van de Kroon), niet minder funeste resultaten meent BURKE te moeten
voorspellen voor de kiezers als gevolg van "triennial corruption,
triennial drunkeness, triennial idleness, triennial law-suits, litigations,
prosecutions, triennial phrenzy, of society dissolved, industry interrupted, ruined; of those personal hatreds, that will never be suffered
to soften; those animosities and feuds, which will be rendered immortal; those quarreis, which are never to be appeased; morals
vitiated and gangrened to the vitais." Al deze koortsachtige onrust,
die zich nauwelijks gelegd heeft, of daar is weer een nieuwe verkiezing in zicht, zal onherstelbare schade aan het volkskarakter toebrengen. Ieder zal politicus willen worden, allen zullen azen op baantjes: "they will run to the custom-house quay (aan den dienst der
"customs" waren n.l. zeer veel sinecures verbonden), their looms and
ploughs will be deserted." De diepste en hechtste fundamenten van
het volksleven zullen worden geschokt. Uit de historie van Rome, dat
aan zijn voortdurende verkiezingen te gronde ging, uit die van Engeland zelf en van Ierland toont BURKE de gegrondheid van zijn sombere voorzeggingen aan.
Nu begrepen de voorstanders van triennial Parliaments ook wel,
dat zulke moeilijkheden zich bij invoering zouden voordoen, maar zij
hadden een reeks maatregelen tot afweer in petto, die ieder op zichzelf echter, naar BURKE opmerKt, weer tal van bezwaren opleverden
en die één voor één inbreuken waren op de constitutie. En met dit
wapen bracht hij nu aan de bill den genadeslag toe: "If any thing
should make this a doubtful measure, what can make it more so than
that, in the opinio" of its advocates it would aggravate all our old
inconveniences in such a manner as to require a total alteration in
the constitution of the kingdom?" 39)
BURKE had een te nuchteren kijk op de gecompliceerdheid van het
politiek en maatschappelijk leven, om niet te begrijpen, dat iedere maat-
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regel tot verbetering, van welk principe ze ook uit gaat, in haar toepassing weer voor nieuwe moeilijkheden plaatst. Nooit zal men voor
de volle honderd procent bevredigd kunnen zijn, er blijft altijd een
afwegen van voordeelen tegen nadeelen, een iets minder hoog stellen
van het doel, een afwijking van de theoretisch rechte wegen. Men moet
in ieder geval de gevolgen kunnen berekenen en met middelen in de
wet zelf gelegen, schade, die die zou kunnen ontstaan, zooveel mogelijk voorkomen. "There is not, there never was, a principle of government under heaven, that does not, in the very pursuit of the good
it proposes, naturally and inevitably lead into some inconvenience,
which makes it absolutely necessary to counterwork and we aken the
application of that first principle itself; and to abandon something
of the ex tent of the advantage you proposed by it, in order to prevent
also the inconveniences, which have arisen from the instrument of all
the good you had in view" 40).
En dan moet men de uiterste voorzichtigheid betrachten met het
bestrijden van euvelen in de constitutie; wat, los van het geheel, een
gebrek schijnt, kan als deel van het geheel wel eens noodzakelijk en
goed zijn. Daarom moet iedere maatregel, hoe weinig belangrijk ook
op zichzelf, maar die de constitutie raakt, ook bezien worden in verband met haar werking op die constitutie. "To enable us to correct
the constitution, the whole constitution must be viewed together; and
it must be compared with the actual state of the people, and the
circumstances of the time. For what, which taken singly and by itself
may appear to be wrong, when considered with relation to other
things may be perfectly right; or at least such as ought to be
patiently endured as the means of preventing something that is
worse" '(41 ).
Dit gold niet alleen voor de constitutie in BURKE'S dagen. Het
geldt thans voor vrijwel alle politieke maatregelen, nu iedere tak van
staatsbemoeiïng zoo gecompliceerd is geworden. Het is voor iedere
oppositie eenvoudig, om een maatregel an sich te critiseeren, om afwijkingen te constateeren van leidende beginselen, om gemis aan
planmatigheid vast te stellen. Maar men kan de zaak pas op zijn
merites beoordeelen, als ze bezien wordt in haar volle verband. Als
men in een tijd van uitgebreide publiciteit als de onze de gevaren
van felle, maar oppervlakkige detailcritiek wil bestrijden, die in een
periode van spanning en crisis zoo licht vat krijgt op den burger, als
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men een rijp en bezonnen oordeel verwacht van het kiezersvolk, zoo,
dat iedere maatregel slechts uit het geheel der politieke constellatie
wordt bekeken, dan is degelijke scholing van het electoraat noodig,
waarop ook BURKE heeft gewezen, en tevens juist door die uitbreiding van publiciteit eerder mogelijk dan vroeger.
De conclusies, die BURKE trok, vinden we vooral in zijn correspondentie van dien tijd, de eerste helft van het jaar 1780. In het Parlement
streed hij toen den meest inspannenden strijd van zijn leven wellicht,
de verdediging van zijn Economical Reform en de daarop betrekking
hebbende biIls. Alle kracht van geest en taal zette hij er op, om die
tot wet te verheffen, waardoor zijn afwijzing van voorstellen, die verandering in de constitutie zouden brengen, scherper is dan in zijn
brieven. Daarin betoogde hij, dat in volgorde van tijd het eerst noodzakelijke was de onderdrukking van de corruptie, waarbij de constitutie zelf onaangetast bleef, alleen in haar practische werking eenige
correctie onderging. Als men dan met deze maatregelen, belichaamd
in BURKE'S Economical Reform, voldoende ervaring zou opgedaan
hebben, kon men verder zien. "I was sorry to see th at the committee's 42), when they met in London, had turned their thoughts towards
a change in the constitution, rather than towards a correction of it in the
form in which it now stands. I must think that, until some such correction is heartily prosecuted, and its effects tried by some experience,
a greater frequency of elections will be mischievous" 43). Dat geheele
streven naar constitutioneele hervormingen, voordat die verterende
kwaal der corruptie is overwonnen, is slechts een "arrangement of
rottenness" 44) en dat verlangen naar driej arige parlementen, dat de
wensch van 'het volk scheen te zijn en waaraan men daarom op den
duur zou moeten toegeven, was "an object almost as surely destructive to them, as any thing which the worst machinations of their worst
enemies could desire" 45).
BURKE zelf leefde in het vertrouwen, dat, als eenmaal zijn maatregelen tegen verkwisting en corruptie hadden doorgewerkt en met
succes waren bekroond, veranderingen in de constitutie verder onnoodig zouden blijken. "Would to God it were in our power to keep
things where they are in point of farm, provided we were able to
improve them in point of substance. The machine itself is weIl
enough to answer any good purpose, provided the materials were
sound" 46).
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Maar mocht hij in dit vertrouwen worden teleurgesteld, en wijst
de ervaring uit, dat de constitutie gebreken vertoont, welnu, dan is
hij bereid om tot de tweede phase over te gaan, correctie van de
constitutie zelf, hoezeer het ook te betreuren zou zijn, als men een
onderzoek zou moeten instellen naar de betrouwbaarheid van de
eerwaardige fundamenten van het land. "I will not deny, that our
constitution may have faults: and that those faults, when found, ought
to be corrected" 47). Daarom kon hij aan de Buckinghamshire Meeting,
die voorstellen tot driejarige Parlementen en toevoeging aan het
Lagerhuis van honderd knights behandelen zou, schrijven: "I do not
by any means reject the propositions," maar hij verwierp ze wel
op dat moment zelf, omdat ze een hervorming vroegen, die noodzakelijk moest voorafgegaan worden door een anderen maatregel,
welke echter nog niet was genomen: "I am not able to come to an
immediate resolution in favour of a change of the groundwork of our
constitution; and, in particular, that in the present state of the country,
in the present state of our representation, in the present state of
our rights and modes of electing, in the present state of the affairs
and manners of this country, the addition of an hundred knights of
the shire, and hurrying election on election, will be things advantageous
to liberty or good government. That is the present condition of my
mind" 48).
Het conservatisme van EDMUND BURKE is geen star verzet tegen
iedere verandering in de constitutie, zoo mogen we besluiten. Het wil
een geleidelijk voortgaande hervorming, phase voor phase, met nauwkeurige waarneming van de gevolgen; het wil het nauwste contact
met het volksleven, met de bestaande politieke instellingen en met
den toestand des lands bij de overweging van alle maatregelen; het
koestert zelf en verwacht van anderen een zekeren schroom voor het
ingrijpen in de fundamenteele beginselen van het landsbestuur, omdat men de kwalen van dit fijn geïnstrurnenteerde leven slechts op
den langen duur en na zorgvuldige en liefdevolle behandeling genezen kan. "There is no short remedy for our disease" 49). Als we
bij dit beeld van den zieke blijven, dan ligt het verschil tusschen
BURKE en de constitutioneele hervormers niet in de diagnose der
kwaal en niet in de doelstelling, maar in het tempo en de therapie.
BURKE wil den haard der ziekte aantasten en dan de natuurlijke krachten van het lichaam trachten op te wekken om tot herstel te komen;
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een lange weg. De constitutioneele hervormers willen de ziekte, die
door het geheele lichaam is doorgedrongen, ook in alle lichaamsdeelen bestrijden met aanwending van alle hulpmiddelen der kunst;
de korte weg, van er op of er onder. Het is niet onmogelijk, dat BURKE
in den loop van het genezingsproces zelfs één voor één dezelfde geneesmiddelen zal gaan gebruiken als zijn radicale confraters, maar dan
in verschillende phasen, na elkaar - al naar den toestand van den
patiënt het telkens vereischt.
Met groote bezorgdheid sloeg de bekwame Whig-staatsman de
ideeën en de plannen gade van de "visionary politicans", die juist
in de gelederen van zijn partij hun plaats hadden. "But the bone
of the Whigs has been the admission among them of the corps of
schemers, who, in reality and at bottom, mean littIe more than to
indulge themselves vi th speculations; but who do us infinite mischief
by persuading many sober and well-meaning people that we have
designs inconsistent with the constitution left us by our forefathers.
You know how many are startIed with the idea of innovation" 50).
Hier zijn we gekomen bij de leeraars van de innovation, waarmee
BURKE vooral bedoelde de strijders voor de Parliamentary Reform.
Het verst ging wel de DUKE of RICHMOND, die voorstelde om in
te voeren algemeen kiesrecht voor mannen boven 18 jaar, gelijk kiesdistricten en jaarlijksche parlementen. De afgevaardigde WILKES kwam
met ideeën, die ongeveer een halve eeuw later kracht van wet kregen:
het kiesrecht aan de "rotten boroughs" te ontnemen; het aantal vertegenwoordigingen der counties of graafschappen te vermeerderen en
aan rijke, bevolkte "trading towns" representatie in het House of
Commons te geven. En dan was er nog de Constitutional Society, die
streefde naar verkorting van den duur der Parlementszittingen; uitsluiting van personen, die bepaalde posten bekleedden en versterking
van de vertegenwoordiging der graafschappen 51).
BURKE'S opinie omtrent deze voorstellen kennen we uit een onvolledig verslag van zijn speech "On the Reform of the Representation
in the House of Commons". Hoewel deze rede fragmentarisch is, bevat
ze niettemin enkele dragende gedachten van zijn staatsconceptie 52).
Hij zag twee duidelijk gescheiden groepen onder de Parlementshervormers, wier ideeën eigenlijk strijdig waren. De eerste groep stelde
een rechtseisch, gegrond in de rechten van den mensch als mensch;
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volgens haar had de domste burger evenveel rechten als de beste, ja,
in zijn onwetendheid, zwakheid, armoede en ellende had hij zelfs
een voorsprong op zijn beter gestelden medeburger. Het is duidelijk,
dat dit de groep was van den DUKE of RICHMOND cum suis. De bedoeling van de andere partij was minder klaar en doorzichtig; zij
had een politiek oogmerk, n.l. de vertegenwoordiging des volks
zoo in te richten, dat deze beantwoordde aan de juiste, de gezonde
theorie van het staatsbestuur; maar dat sloot, volgens BURKE, uit,
dat ieder, ook de meest onwetende, maar aan de staatszaak deelnam, omdat het immers aan zou komen op de ervaring van de allerwijsten bij het behartigen van een zoo delicate zaak. "The first claims
a personal representation, the latter rejects it with scom and fervour" 53). Men kon de uitdrukking "personal representation" niet al
te gelukkig vinden en daarom de tegenstelling ietwat geforceerd, maar
niet te ontkennen is, dat beide hervormingsgroepen uitgingen van verschillend beginsel: de eene van de erkenning van de rechten van den
mensch en den burger, de andere van de gedachte, dat de levende
elementen van het volkslichaam, als de landelijke bevolking, de
industriebevolking, enz., in het House of Commons passend vertegenwoordigd behoorden te zijn.
Eerst keerde BURKE zich tegen de ideeën van den DUKE of RICHMOND. Als men zich stelt op den bodem der natuurlijke rechten, dan
zijn dit de recIiten der individuen, want de natuur kent geen politieke
of corporatieve persoonlijkheid; dit zij n slechts "fictions of law",
"creatures of voluntary institution". Een beroep op de Britsche constitutie heeft voor deze menschen geen zin, want ieder behoort zichzelf
te regeeren en waar dit niet kan, moet hij zijn vertegenwoordiger
zenden. Elke andere regeering is usurpatie en het is plicht, die te
weerstaan. Maar in dat licht bezien is het House of Commons geen
vertegenwoordiging van het volk als een verzameling van individuen.
"Nobody pretends it, nobody can justify such an assertion."
Doch de consequenties van deze absolute rechten van het individu
reiken nog verder: het volk zal ook zijn koning, zijn lords, zijn rechters,
zijn generaals, admiraals, bisschoppen, priesters, ministers, vrederechters moeten kiezen. Dan stort het heele gebouw der Engelsche
constitutie in, als de natuurlijke rechten de ware fundamenten van
den staat zijn. Waarop is die constitutie dan wel gegrondvest, als
het niet is op de natuurlijke rechten?
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Op twee rechten, volgens BURKE, "prescription" en "presumption".
"Prescription." Hij beschrijft dit begrip zeer eenvoudig aldus: "our
constitution is a prescriptive constitution; it is a constitution whose
sole authority is, that it has existed time out of mind". Prescription,
dat in het Hollandsch ongeveer met "verjaring" kan vertaald worden,
is de meest solide rechtstitel voor den eigendom, maar evenzeer voor
het staatsbestuur, dat dien eigendom waarborgt. Niet alleen de Koning
en de Lords en de verschillende rechts instanties zijn "prescriptive",
maar ook het House of Commons. Zoowel de leden van dat Huis
als de kiezers ontleenen aan prescription hun macht en privileges:
"The House of Commons is a legislative body corporate by prescription, not made up on any given theory, but existing prescriptively just
like the rest. This prescription has made it essentially what it is, an
aggregate collection of three parts, knights, citizens, burgesses" 54).
Sedert· vijfhonderd jaren is, naar BURKE'S meening, het Lagerhuis in
zijn bestaanden vorm een essentiëel deel der Engelsche constitutie.
Toch, al is deze eerbied voor het historisch gestempelde noodzakelijk om vastheid en continuïteit in het staatsbestel te handhaven, het
"reeds zoo oud zijn" is op zichzelf en alleen geen voldoende grond
voor het blijven voortbestaan van iedere afzonderlijke instelling in
ongewijzigden vorm. Een blijvende ziektetoestand wordt immers om
haar langdurigheid nog geen gezondheid. Daarom wordt dit recht
gesteund door een ander, "presumption"; de eeuwen hebben hun keur
van proefhoudendheid en deugdelijkheid op de constitutie en haar
deelen gedrukt. Door de tijden der historie heen voltrekt zich een
proces van keuring, dat veel zuiverder de waarde van de constitutie
toetst dan de uitspraak van het volk bij een verkiezing, want de stemming van dat volk is op ieder oogenblik zeer licht te beïnvloeden. Toch
is dit keuringsproces der tijden even zeer een oordeel der natie, maar
dan natie genomen in de wijde omvatting van haar volle tijdelijke bestaan, omspannend alle generaties. Die constitutie is in de historie
op de proef gesteld op velerlei wijze, onder allerlei omstandigheden
en zij heeft die proeven doorstaan. Doch laten we BURKE zelf aan
het woord, als hij in een prachtige passage tracht door te dringen
tot het wezen van een natie en tot het wezen der krachten, die in de
eeuwen het organisme van den staat hebben doen groeien.
"It is accompanied with another ground of authority in the constitution of the human mind, presumption. It is a presumption in favouf
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of any settled scheme of government against any untried project, th at
a nation has long existed and f10urished under it. It is a better
presumption, even of the choice of a nation, far better than any sudden and temporary arrangement by actual elect ion. Because a nation
is not an idea only of local extent, and individual momentary aggregation, but it is an idea of continuity, which extends in time as weil
as in numbers, and in space. And this is a choice, not of one day,
or one set of people, not a tumultuary and giddy choice; it is a deliberate election of ages and of generations; it is a constitution made by
what is ten thousand times better than choice; it is made by the
peculiar circumstances, occasions, tempers, dispositions, and moral,
civiI, and social habitudes of the people, which disclose themselves
only in a long space of time. It is a vestment, which accomodates itself
to the body. Nor is prescription of government formed upon blind,
unmeaning prejudices - for man is a most unwise, and a most wise
being. The individual is foolish. The muItitude, for the moment, is
foolish, when they act without deliberation; but the species is wise,
and when time is given to it, as a species it almost always acts
right" 55).
Prescription en presumption zijn twee bijeenhoorende ideeën. Ook
als BURKE vaak alleen prescription noemt, zit daar toch de gedachte
van presumption aan vastgekoppeld; ja, presumption is eigenlijk het
vitale van prescription. Vertaalt men dan ook presumption met
"gunstig vooroordeel" of "gunstige voorkeur" of iets dergelijks, dan
is het van zin ontledigd. We hebben hier te doen met een grondgedachte van BURKE'S staatsidee. Door liefdevolle en scherpzinnige
waarneming heeft hij de kracht van den wasdom in de constitutie
ontdekt. Welnu, dat leven moet beschermd worden; het kan noodig
zijn belemmeringen, die den groei hinderen, weg te nemen, wilde loten
te snoeien, maar die wonderlijke levenskracht in de natie, die de
constitutie tot aanzijn bracht moet blijven werken. En geschiedt dit,
dan heeft die constitutie geen behoefte aan "the hand of the wise and
experienced architects of the day to set it upright again, and to prop
and buttress it up for duration". BURKE'S verdienste ligt daarin, dat
hij gezien heeft, hoe de constitutie gegroeid is in den loop der eeuwen
uit de verborgen krachten van het nationale leven en dat hij getracht
heeft daar in de practijk der politiek volledig rekening mee te houden. "A prescriptive government, such as ours, never was the work
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of any legislator, never was made upon anyforegone theory." Daarom
kan men zoo'n staatsbestel niet beoordeelen naar een theorie, die er
uit afgeleid is, en dan weer op haar beurt wordt gebruikt, om datzelfde staatsbestel te vonissen, als niet overeenkomende met die
theorie. Neen, de regeerkunst is een uiterst practische zaak, zooals
hij reeds vroeger schreef aan de Sheriffs van Bristol: "Government is
a practical thing, made for the happiness of mankind, and not to
furnish out a spectacle of uniformity, to gratify the schemes of
visionary politicians" 56) •
Daarom behoort alle theorie zich altijd weer te confronteeren met
en te corrigeeren aan de practijk, of in BURKE'S eigen woorden, die
we reeds aangehaald hebben: "This is the true touchstone of all
theories, which regard man and the affairs of men - does it suit his
nature in general ? - does it suit his nature as modified by his
habits ?"
Deze man, die de diepten van het staatkundig leven wist te peilen,
verrast ons telkens weer door de nuchterste zakelijkheid van opvatting.
En die twee zijn geen tegenstellingen bij hem, want de waarneming
van de dagelijksche staatspractijk is voorwaarde voor het ontdekken
van den rijkdom en de diepte der constitutie.
Hoe moet men dan kiezen tusschen het bestaande en de voorgestelde systemen? Welken standaard moet men gebruiken? "Expedience" is het antwoord en BURKE omschrijft dit aldus: "th at which
is good for the community, and good for every individual in it." De
keus is voor hem niet moeilijk: "as in case of the fabrication of a
new commonwealth, I will hear the learned arguing what promises
to be expedient: but if we are to judge of a commonwealth actually
existing, the first thing I inquire is, wh at has been found expedient
or inexpedient? And I will not take their promis:e rather than the
performance of the constitution" 57).
Hier komt een axioma van BURKE om den hoek kijken, n.l. dat de
Engelsche constitutie het Britsche rijk gemaakt heeft tot een land,
dat in den hoogst bereikbaren idealen toestand verkeert, bewonderd
en soms benijd door de natiën; hij heeft het hier over "the happy
experience of this country of a growing liberty and a growing
prosperity for five hundred years." Telkens weer slaat hij in zijn
oraties dit thema aan, hij is er van overtuigd, dat ieder dit moet zien;
tqt de reformers, die de bestaande constitutie willen vernieuwen, roept
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hij uit: "look to its effects" en daarmee speelt hij zijn hoogste troef
uit, naar hij meent. Ieder man van goeden wille zal nu bij nader inzien
moeten terugkeeren van de dwalingen zijns weegs. En wie dat niet
doet, die is in BURKE'S oogen verdacht; de persoon kan onbewust
dwalen, maar de groep, waartoe hij behoort, legt het toe op de vernietiging van de constitutie 58).
De trouwe volgeling van den Whig-leider ROCKINGHAM kon zich
geen hooger regeeringsideaal denken dan het oude Whig-regime voor
de troonsbestijging van GEORGE 111. Daarmee had de Engelsche geest
haar hoogste politieke manifestatie bereikt, volgens hem.
Maar deze verenging van blik belette hem te zien, dat er iets aan het
veranderen was in het land, dat de eeuwenlang stabiel gebleven sociale
verhouding aan het verschuiven gingen. Hij, die bij zijn beschouwing
van de presumption de wijsheid van inzicht en de juistheid van handelen van de actie had geprezen, ontdekte niet, dat ook nu weer de opinie
der natie een verandering van tijd registreerde. In de verkiezingscampagnes, in de county-meetings, in de committees, waarin zich de
onrust des lands demonstreerde, nam hij den roep naar constiutioneele
hervorming niet waar 59).
Duidelijk is dit gemis aan inzicht in de veranderde omstandigheden
aan te toonen in zijn bestrijding van de hervormers, die een betere
verhouding in de vertegenwoordiging der volksgroepen willen tot stand
brengen. Hij voert ze tegemoet: "But it is not an arithmetical inequality,
with which we ought to trouble ourselves. If there be a moral, a
political equality, this is the desideratum in our constitution, and in
every constitution in the world. Moral inequality is as between pI aces
and between classes." En dan vraagt hij, of de plaatsen, die geen vertegenwoordigers hebben, soms minder welvarend, gelukkig en vrij
zijn dan die ze wel bezitten. "You have an equal representation,
because you have men equally interested in the prosperity of the whoie,
who are involved in the general interest and thegeneral sympathy."
Ongetwijfeld geeft BURKE hier blijk van een hooge opvatting van de
taak van vertegenwoordiger en hij had zijn zetel te Bristol aan die
opvatting geofferd. Juist is ook zijn opmerking, dat de kleinere
districten vaak de meest belangelooze representanten afvaardigden.
Had niet de oudere PITT zitting gehad voor de meest beruchte "rotten
borough" ?
Maar, afgezien van het onverkwikkelijke schouwspel van krakeelend~
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groepen in het Parlement dat den eerbied voor de bestaande vertegenwoordiging ondermijnde, was er geen "equality between classes" meer.
De domineerende positie van den landadel in het Lagerhuis stemde
niet meer overeen met zijn beteekenis in het volksleven. En de snelle
opkomst der fabrieksnijverheid, waarin een sterk wassende bevolking
een nieuw middel van bestaan begon te vinden, was de structuur van
het sociale leven volkomen aan het veranderen. Men begon zijn vertrouwen te verliezen in een Huis, dat door zijn eenzijdige samenstelling
den juisten kijk op deze structueele wijzigingen, die zich aan het voltrekken waren, niet kon hebben. Hoe hoog ook bij sommige Parlementsleden helaas slechts bij weinigen, het gevoel van hun roeping
was ontwikkeld, dat zij vertegenwoordigers van het geheele volk
waren, dit kon de ongerustheid niet wegnemen in die maatschappelijke
groepen, die geen eigen vertegenwoordigers in het Huis hadden.
Immers, men kon bij de representanten van knights en boroughs en
eities geen klaar inzicht verwachten in de verhoudingen en toestanden
en belangen van nieuwe levensverbanden in de maatschappij. De drie
genoemde groepen, waaruit oudtijds de Engelsche samenleving bestond, hadden hun "actueele" vertegenwoordiging, om BURKE'S terminologie te gebruiken. De nieuwe sociale groepeeringen hadden, weer
naar BURKE, hun "virtueele" representatie, d. w. z. de volksvertegenwoordigers als representeerende het geheele volk, representeerden ook
hen 60). Maar als er nu voor de drie oude stenden een "actueele" vertegenwoordiging was en de constitutie dit principe dus erkende, dan
kon BURKE moeilijk volhouden, dat "virtueele" vertegenwoordiging
alleen juist was. Hij deed dit ook niet, maar uit angst voor constitutieschending trachtte hij het petitioneerende volk daarmee te kalmeeren.
Het argument was echter zwak. "Virtueele" representatie zal altijd
moeten rusten op een basis van "actueele".
Angst voor constitutie-schending dreef hem, zeiden we. Hij zag
n.l., dat er eigenlijk geen grens was, als men begon met aan alle belangengroepen in principe recht op vertegenwoordiging te geven.
Iedere grens zou dan willekeurig zijn - "then our liberties are in their
pleasures (n.l. van degenen, die een wetsvoorstel indienden); it
depends on their arbitrary will how far I shall be free." Neen, de grens
van iedere hervorming trekt de constitutie zelf - zij houdt de koninklijke prerogatieven en de adellijke priviliges binnen de perken, die
eeuwenlang er aan gesteld zijn. Wrikt men aan haar, dan wankelen
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alle waarborgen van den Engelschen burger: ,,1 know th at no power
on earth, acting as 1 ought to do, can touch my life, my liberty, or my
property." De constitutie behoort tot de kosmische orde als het ware,
de Engelschman wordt er in geplaatst en gehoorzaamt haar, zooals hij
in een gezin geboren wordt en daarin gehoorzaamt. ,,1 know there is
an order, that keeps things fast in their place; it is made to us, and
we are made to it. Why not ask another wife, other children,another
body, another mind?"
Wie er aan raakt, raakt aan de heilige orde van het groote nationale
gezin. Hij is een ontaarde. Daarom zijn die hervormers verdacht bij
BURKE, het gaat hun om de opzettelijke vernieling van het oude
erfgoed ~ "the great object of most of these reform es is to prepare
the destruction of the constitution, by disgracing and discrediting the
House of Commons."
Het gaat niet om partiëele hervormingen, maar een gevaarlijke epidemie heerscht onder de geesten. Vroeger was de constitutie voor de
Engelschen "their pride, their consolation." Het was hun een volkomen
natuurlijke zaak, dat zij door haar leefden en zij waren bereid er voor te
sterven. "lts defects, if it had any, we re partly covered by partiality, and
partly born by prudence." In ieder geval stond zij buiten alle discussie.
Maar thans zit het in de lucht, om de constitutie te behandelen als
ieder gewoon wetsvoorstel, als iedere regeeringsdaad, die onder controle van het Parlement staat. Ja, men ontziet zich niet ze als verachtelijk en verwerpelijk te kenschetsen. Men viert zijn critische lusten bot
op haar, haar fouten worden aangedikt, onbarmhartig stelt men ze in
het scherpste licht.
Welnu, tegenover dezen geest van verderf, en de daaruit voortkomende maatregelen stelt BURKE zich beslist afwijzend. Als deze geest
doorwerkt, dan is het gedaan met land en volk, want hij vernietigt
de liefde tot het vaderland bij de bron zelf, immers, "no man has
even wiIIingly obeyed, much less was desirous of defending with his
blood, a mischievous and absurd scheme of government."
Hier hebben we de diepste oorzaak van BURKE'S verzet. Het is maar
niet een terugwijzen van alles, wat afwijkt van het overgeleverde, bloot
conservatisme dus; wel degelijk wil ook BURKE maatregelen tot verbetering, maar de eerste hervorming moet zijn, het bestaande in overeenstemming te brengen met de constitutie door misstanden weg te
nemen. Indien er dan nog grove gebreken geconstateerd worden, (maar
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BURKE gelooft, dat dit niet zoo zijn zal), dan veroordeelt hij niet
van tevoren principiëel wijziging in de constitutie, maar ze moet in
overeenstemming met den geest dier constitutie zijn en eerbied voor
haar als grond van het nationaal bestaan. Waar dit laatste ontbreekt
en zucht naar "innovation" beweegreden van handelen is, daar is verzet geboden tegen iederen maatregel, die de constitutie in eenig punt zou
veranderen, omdat deze geest vanuit dit eene punt het geheel zal
aantasten en vernietigen. "I look with filial reverence on the constitution of my country, and never will cut it in pieces, and put it into
the kettle of any magician, in order to boil it, with the puddie of their
compounds, into youth and vigour. On the contrary, 1 will drive away
such pretenders; 1 will nurse its venerabie age, and with lenient arts
extend aparent's breath" 61).
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beval twee middelen aan tegen de ziekten van het Engelsche
staatsleven. Reeds in "Thoughts on the present discontents", een
brochure uit het begin van zijn parlementaire loopbaan, drong hij
aan op nauwer contact tusschen de kiezers en hun vertegenwoordigers.
Deze laatsten zouden in politieke vergaderingen verslag moeten uitbrengen over hun werkzaamheden in het Huis en daarbij de motieven
van hun handelen bespreken. Wij hebben reeds gezien, hoe BURKE
daarmee bedoelde, het volk in te leiden in de politieke probleemstellingen van den tijd. En daarbij wilde hij de controle over de Parlementsleden verscherpen, doordat het kiezerscorps in county-meetings
en corporations de algemeene gedragslijn zou vaststellen voor hun
optreden in het Lagerhuis; dan zouden zij vaster komen te staan tegen
allerlei verlokkingen. Van belangrijke stemmingen in het Huis zouden
lijsten moeten worden gepubliceerd bevattende de namen van vooren tegenstemmers; daaruit zou men op den duur kunnen condudeeren,
of een afgevaardigde integer of voor corrupte invloeden vatbaar was I
"Do all this and there will be no need to ,resort to those organic
changes, those empirical innovations, which may possible cure, but
are much more Iikely to destroy."
BURKE noemde het: "the remedy of the interposition of the body of
the people itself," waarbij men moet afzien van negentiende-eeuwsche
democratische gedachten, als bijv. parlementsontbinding of volksreferendum, zooals uit het bovenstaande wel blijkt, terwijl onder
BURKE
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"people" slechts verstaan worden die notabelen, die door positie en
relaties de noodige kennis, gelegenheid en tijd hebben om aan het
openbare leven mee te werken 62).
Had BURKE in 1766 dit als het eenige middel aanbevolen, veertien
jaar later kende hij nog een tweede. Hoe belangrijk deze politieke opvoeding der kiezers ook moge zijn, zij kon nooit een doeltreffend
remedie zijn tegen de "influence" van Hof en Regeering, omdat zoovele zetels ter beschikking stonden van landheeren. En daarbij was
deze weg te lang en te bezwaarlijk; er was periculum in mora. Daarom
kwam BURKE in 1780 met zijn Economical Reform.
Het was inderdaad een der meest kritieke perioden uit de Engelsche
geschiedenis, deze laatste jaren van de regeering van LORD NORTH.
BURKE beeldde het zoo uit: "a darkness, next to the fog of this awful
day, loured over the whole region." Wilde opwinding had zich van
het anders zoo phlegmatieke volk meester gemaakt en deze brak zich
zelfs baan in een oproer, the Lord George Gordon's riots. De regeering
was den toestand niet meer meester en in deze periode nu had BURKE
verkregen "a very considerable degree of public confidence." Daarvan maakte hij gebruik "to turn that short-lived advantage to myself
into a permanent benefit to my country."
Twee wenschen werden geuit door de leiders van het volk. De eerste
was zuiniger beheer van 's lands financiën, in het bijzonder vermindering van de civiele lijst. Maar niemand kwam met principes of regelen,
die aan een dergelijke hervorming ten grondslag moesten liggen.
"Nothing but coarse amputation, or coarser taxation, were then talked
of, both of them without design, combination, of the last shadow of
principle. Blind and headlong real, or factious fury, were the whole
contribution brought by the most noisy on that occasion, towards the
satisfaction of the public, of the relief of the Crown." Als de regeering
gevolg had gegeven aan de petities van het volk, ze letterlijk had verwezenlijkt, dan was de staat compleet omgekeerd, "and a gate would
have been opened, thrqugh which all property might be sacked and
ravaged." Maar de oogen van het volk zouden pas opengegaan zijn, als
ze de fatale gevolgen van dergelijke fantastische hervormingen aan
den lijve gevoeld hadden. En de schrijnende wonden zouden maken,
dat men voortaan met wantrouwen iedere poging tot verbetering van
wantoestanden zou ontvangen.
En de tweede wensch was hervorming van het parlement, waarover

BURKE'S ANTIREVOLUTIONAIRE STAATSIDEE EN STAATSPRACTIJK

n
~t

n
1-

d
1-

lS
TI

Ie

i.

JI
m

:h

tg
:E
rU

te

en,
n.
~d

of
,Ie
ile
tg
,rId
ld
lis
!in

:n,
an
'er

415

we reeds uitvoerig gehandeld hebben. Tusschen deze twee wenschen
is een scherp onderscheid; Parliamentary reform beteekent voor BURKE
"change"; economie al reform echter "reformation". "The former aIters
the substance of the objects themselves; and gets rid of all their
essential good, as weIl as of all the accidental evil, annexed to them.
Change is novelty; and whether it is to operateany one of the effects
of reformation at all, or whether it may not contradiet the very
principle upon which reformation is desired, cannot be certainly known
beforehand. Reform is, not a change in the substance, or in the
primary modification, of the object, but, a direct application of a
remedy to the grievance complained of. So far as that is removed, all
is sure. It stops there; and, if it faits, the substance whieh underwent
the operation, at the very worst, is but where it was." In het licht
van de gebeurtenissen der Fransche revolutie is hem deze scherpe
onderscheiding duidelijk geworden en nu beziet hij achteraf zijn eigen
plan van 1780 vanuit hetzelfde gezichtspunt. "Ta innovafe is not fo
reform. The French revolutionists complained of every thing; they
refused to reform any thing; and they left nothing, no, nothing at all
unchanged." Uit dien haat tegen "innovation" werd de Economieal
Reform geboren. Zij ging rechtsdraads tegen de Parliamentary Reform
in en op dat critieke oogenblik was het indienen van BURKE'S bezuinigingsplan van beslissende beteekenis, omdat het aan de mannen van
de "innovation" den wind uit de zeilen nam. "I had ... a state to
preserve, as weIl as a state to reform. 1 had a people to gratify, but
not to infIame, or to mislead. I do not claim half the credit for wh at
I did, as for wh at 1 prevented from being done."
Opnieuw hebben we hier, in scherpe formuleering, die tegenstelling
"change" en "innovation" tegenover "reformation" , die BURKE'S ideeën
over den gang van het staatsleven steeds heeft beheerscht. Hij gaf dan
ook aan zijn plan de attributieven "heaIingand mediatorial" ; het
organisme der constitutie maakte een ziekte door, het moest genezen.
Maar er waren personen (hier komt de argwaan weer om den hoek),
die de genezing juist niet wilden. Dat kwam voor hun voornemens
beter uit. BURKE echter wenschte, dat het volk tevreden gesteld zou
worden; daartoe moest men de ware verlangens van het volk met het
zintuig van den staatsman speuren en niet afgaan op de petities, die
aan het volk, dat het fijne onderscheidingsvermogen voor zulke zaken
mist, slechts waren opgedrongen en niet in overeenstemming waren
A. St, 3-m. Xli
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met wat het werkelijk wilde. "It was my aim to give to the people the
substance of what I knew they desired, and what I thought was right,
whether they desired it or not, before it had been modified for them
into senseless petitions." Hier is weer de conceptie van den "wijzen
staatsman", die het orgaan bezit, dat hem onfeilbaar zeker doet
kennen den wensch van het volk en den eisch van het oogenbIik, en
dat stelt hem ook in staat om de zware verantwoordelijkheid te dragen
voor maatregelen, die niet in overeenstemming of zelfs strijdig zijn
met de uitgedrukte volksverlangens.
Dit waren de grondprincipes, waarnaar BURKE handelde in dat
hachelijk tijdsgewricht; en het resultaat? "As a feebie instrument in
a mighty hand - I do not say I saved my country; I am sure I did
my country important service" 63).
Wij bepalen ons nu bij de "Economical Reform", het wetsvoorstel,
dat wel de kern vormt van BURKE'S politieke activiteit in de periode
1780-1782.
De hoofdinhoud komt in het kort op het volgende neer.
Tot dien tijd bestonden in het Koninkrijk nog de souvereine gebieden van Wales, Lancaster, Cornwallis, en Chester, ieder met een
volledig eigen bestuursapparaat. Zij zouden onder de centrale regeering worden gesteld.
Het grondgebied van de kroon, dikwijls zeer verspreid, zou worden
verkocht.
Nog altijd waren ,als in den feodalen tijd, de rijksgrooten in de
koninklijke huishouding opgenomen; die gesloten levensgemeenschap,
"a body corporate", had ook nog steeds haar eigen ambachtswezen;
terwijl het beheer der koninklijke inkomsten, voorheen in natura geleverd, een heirleger van ambtenaren vereischte. Al deze ambten nu
waren in stand gehouden, hoewel de arbeid, er aan verbonden, bijna
geheel door vaklieden buiten het hof geschiedde. Een groot deel dezer
posten was in handen van Parlementsleden, die daardoor van de kroon
afhankelijk waren.
BURKE stelde voor, dit heele apparaat van Middeleeuwsche ambten
af te schaffen en alle werkzaamheden te doen aanbesteden op kort
contract aan vaklieden. Alle betalingen zouden alleen loopen over de
centrale treasury, alle onafhankelijke thesaurieën werden opgeheven;
daardoor was het den beheerder der schatkist mogelijk controle op
het geheel der uitgaven te oefenen.
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Het departement van den paymaster of the land forces zou grondig
hervormd worden. Tot dien tijd was het de gewoonte, dat de functionaris, die aftrad, het beheer hield over de enorme sommen, die hem
ter beschikking stonden voor de uitoefening van zijn ambt, totdat de
eindafrekening was geschied en de betrokkene was gedechargeerd.
Maar deze afwikkeling van zaken kon jaren duren, wilde men nauwkeurig aan de voorschriften voldoen, en intusschen was het het recht
van den paymaster de renten van het onder zijn beheer staande kapitaal ten eigen profijte te incasseeren. MORLEY vermeldt, dat de eerste
Lord Holland in 1765 aftrad als Paymaster, maar de inkomsten behield
tot 1778, een totaal uitmakende van niet minder dan 250.000 pond 64).
BURKE stelde voor, dat het departement van den Paymaster een
zuiver administratieve functie zou krijgen onder den exchequer (thesaurie). Betalingen zouden geschieden door de Bank of England.
Alle pensioenen zouden door den exchequer worden voldaan en te
zamen hoogstens 60.000 pond 's jaars beloopen, een vaste, controleerbare som dus. Tot nog toe was het bedrag van de pensioenen,
voorzoover het was na te gaan, meer dan 100.000 pond per jaar.
De groote erfelijke ambten van den exchequer, (the great patent
offices in the exchequer) allen sinecures, zouden vast gesalariëerd
worden. Uitvoerig betoogde BURKE, dat zij noodzakelijk waren om
groote verdiensten, den lande bewezen, te honoreeren, ook in het
nageslacht. Limitatie van het aantal achtte hij ongewenscht. Deze
ambten waren alle in handen van aanzienlijke Whig-families en hiervoor hield BURKE'S bezuinigingscampagne eerbiedig halt.
Verder stelde hij voor afschaffing van den third secretary of state
en den board of trade and plantations als instellingen, die geen nut
meer afwierpen.
Aan dit "plan of reduction" voegde BURKE nu nog toe een "plan of
arrangement". H ij verdeelde n.l. de ambten in negen klassen; de eerste
waren de voor den publieken dienst belangrijkste, die het meest
recht hadden op geregelde betaling en het minst in staat waren die
rechten te doen gelden door de afhankelijkheid van hun positie of de
afgelegenheid van hun standplaats en de laatste waren de functies
van de minste beteekenis, wier bezitters echter mannen van aanzien
en invloed waren. In die laatste zat o. a. de first lord of the treasury
zelf en een paar hooge financiëele autoriteiten. Betaling van de hun
toekomende salarissen zou klassegewijs geschieden, te beginnen bij
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klas en zoo naar boven. Bij wanbeheer of verkwisting, als de hem
ter beschikking gestelde gelden niet toereikend waren, sneed de verantwoordelijke financiëele hoogste ambtenaar zichzelf het eerst in de
vingers en haalde zich den haat op den hals van alle ambtenaren van
rang, die eveneens van betaling verstoken bleven 65).
Het doel van dit plan was versteviging der financiën, die door den
oorlogstoestand in deplorabelen toestand waren geraakt. De bezuiniging zou in totaal ruim 200.000 pond 's jaars bedragen. Maar dat
toch niet in de eerste plaats; het ging vooral om de Kroon en de regeering een groot gedeelte van de "influence" te ontnemen, waardoor zij
een aanzienlijk aantal parlementsleden van zich afhankelijk maakten.
Dit voorstel zou o. a. meer dan 50 posten opruimen, die door parlementsleden konden bezet worden. BURKE handelde "on state-principles", zooals hij het zelf uitdrukte. Dit gaf juist het eigenaardig
cachet aan zijn bill; geen bloote bezuinigingsactie, maar deze actie,
geboden door den noodzaak der tijden, werd een middel om bestaande
politieke misstanden te cureeren.
Zoo zou men de herziening van het budget van Nederlandsch-Indië
in de crisisjaren ook kunnen zien als gegrond op "state-principles":
de uitgavenlast in overeenstemming brengen met de normale draagkracht van het land en een naar verhouding meer gebruik maken van
inheemsche krachten.
De voorstellen van het plan had zich vaste grenzen gesteld, waarbinnen hij zich nauwkeurig hield.
In de eerste plaats was dat de rechtvaardigheid: wat iemand bezat
door een wettelijken titel, bleef onaangetast.
Ten tweede: billijkheid en barmhartigheid (mercy); indien er onschuldigen waren, die het slachtoffer zouden worden ("the sacrifice
of our penitence"), terwijl de schuld lag bij de verkwisting der departementen, dan zouden ook dezen gespaard blijven.
"If I cannot reform with equity, I will not reform at all."
Ten derde: de staatsdienst; geen ambt werd opgeheven, dat werkelijk van nut was voor het algemeen belang.
Ten vierde: het fonds tot belooning van buitengewone verdienste
zou voldoende sterk blijven.
Ten vijfde: de kroon zou een inkomen hebben, ruim genoeg om
in vorstelijke waardigheid te kunnen leven 66).
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Binnen deze perken nu zou het financiëel beheer allereerst bevrijd
worden van Middeleeuwsche banden, die centrale verantwoordelijkheid en centraal toezicht beletten en corruptie mogelijk maakten, om
vervolgens een algemeene regeling tot stand te brengen, die administratief uitgewerkt tot verdergaande bezuiniging zou leiden. "An economical constitution is a necessary basis for an economical administration" 67). Met dit nieuw te scheppen apparaat zou een rationeele
organisatie der financiën mogelijk zijn, zooal.s Frankrijk onder NECKER
en Pruisen onder FREDERIK DEN GROOTEN tot stand gebracht hadden.
BURKE beriep zich hier op de twee ambtelijk-hierarchisch bestuurde
staten, terwijl toch anders zijn meest geliefde thema was de voortreffelijkheid van Engelands constitutie. Dit heeft zijn oorzaak. Wellicht nooit is zijn denken zoo koel en gematigd geweest, zoo nuchter
objectief, wellicht nooit beheerschte hij de bijna chaotische materie
zoo volkomen als bij het ontwerpen van dit plan en dit bracht hem
er toe om den eersten stoot te geven tot een modern, zakelijk beheer
van de financiën. Er heerschte zoo'n hopelooze verstarring in de
verschillende departementen, in het bijzonder op het Pay-office, dat
niemand deze zaak nog had durven aanpakken 68). BURKE bewees
echter, dat er een oplossing mogelijk was en hervormde het beruchte
Pay-office in 1782 volgens zijn plan. Hij was toen zelf Paymastergeneral en het kostte hem de vette emolumenten van dezen post.
Overigens kwam er weinig van het plan tot uitvoering 69). Men kan
dus moeilijk beweren, dat BURKE het financiëel beheer van den staat
op rationeelen voet organiseerde. Maar dat hij de oogen opende voor
een mogelijkheid, die in de volgende eeuw voor Engeland werkelijkheid werd, dat stempelt dezen man tot een persoon, die de eischen
van den tijd begreep.
Het was geen conservatisme, zonder meer, wat dezen staatsman
dreef. Het was geen romantische opvatting van den staat en het volk,
die zijn handelen bepaalde. Zoo vatten het zijn volgelingen in Duitschland in het begin der negentiende eeuw op. Zeker, er was bij hem een
stuk besef van de mystieke factoren, die den staat in zijn geboorte
en in zijn groei beïnvloeden. Maar dit werd nooit tot een leer, tot
een stelsel bij dezen man van de practische politiek. Doch zijn diep
doordringen tot de wortelen van het staatsleven hadden in hem de
overtuiging gewekt, dat de Sovereign Disposer zijn merkteekens had
geplaatst aan den weg der historie van het Engelsche volk. Eerbied
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voor dit goddelijk bestel was de eerste plicht van ieder, in het bijzonder van hem, die geroepen werd tot een taak in den staat.
Maar als goddelijk bestel werkt in de historie, dan is ook de situatie,
hier en nu, een resultaat mede van boven-menschelijke factoren en
daarom van richtinggevende beteekenis; de handelende staatsman
heeft uit deze situatie de stappen te bepalen, die behooren te volgen.
Het koel en zakelijk wikken en wegen van de toestanden van het
oogenblik, de volharding, waarmee hij alle kennis verzamelt om inzicht te krijgen in het heden - zij behooren consequent bij de overtuiging, dat een goddelijke wil ook in de gangen van het volksbestaan
werkzaam is. Dit kan alleen tot conservatisme leiden, als de situatie
van het heden beschouwd wordt als een politiek eindproduct, dat de
volmaaktheid heeft bereikt; anders volgt uit deze beschouwing slechts
de conclusie, dat het plicht is om voort te schrijden, maar met eerbied,
want ook de weg der historie is heilig land.
Alleen, met alle beslistheid wordt afgewezen iedere richting, die
op "abstract principles" een nieuw staatsgebouw wil optrekken, die
volkomen opnieuw wil beginnen zonder rekening te houden met wat
geworden is. Deze "visionary politicians" missen die "filial reverence"
voor de constitutie, die eenheid en kracht in de natie bewaart, omdat
er voortgearbeid wordt aan wat de geslachten hadden gebouwd.
BURKE'S speech over de economical reform, door tijdgenoot en
nazaat, door vriend en vij and geprezen '7'0), is een specimen van die
sterke, overtuigde zakelijkheid, die verantwoordelijkheid ten volle
aanvaardt, terwijl het onnoodig is te spreken van het diepere beginselfundament, omdat dat kennelijk de geheele levensopenbaring, ook in
het publiek optreden, beheerschte. Zij moge in oratorische vlucht beneden de beste van BURKE'S redevoeringen blijven, toch weet zij een
droge spijs op onnavolgbaar pikante wijze op te dienen. Zij bezit
niet de breedheid van blik en de diepte van inzicht, die de redenaar
toonde in zijn verhandelingen over de Amerikaansche kwestie bijvoorbeeld. Maar daartegenover bewees de voorsteller van het plan tot
economical reform welk een kracht er uit ging van zijn beginselen,
. die hem in staat stelden om wetgevende gestalte te schenken aan
grondideeën, die ordening in een verwarden en verstarden staatsdienst
poogden te scheppen. En zoo gezien kan men deze speech en de heele
campagne van BURKE voor deze hervorming als een hoogtepunt van
zijn parlementaire loopbaan beschouwen. Immers, hij bewees hiermee,
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dat de man der oppositie, niet slechts hoog in de lucht zwevende
staatstheorieën kon verkondigen, die gelukkig nooit den toets der
aardsche werkelijkheid behoefden te doorstaan, maar dat zijn principes kiemkracht hadden en op de praktijk van het staatsleven regenereerend konden inwerken.
Hier bereikte BURKE de hoogte van zijn ideaal: de politicus moet
zijn de staatsfilosoof in actie. Ware de houding van oppositie, waarin hij vrijwel zijn geheele leven stond, hem zoo tot een tweede natuur
geworden, dat hij alle gelegenheid tot positieve, scheppende actie voorbij hadde laten gaan, dan zou de geschiedschrijver hem later kunnen
waardeeren als staatkundig denker, maar hem den naam van staatsman kunnen betwisten. Nu echter had BURKE het recht met het oog
op zijn optreden in deze jaren en in het bijzonder op zijn economical
reform te schrijven: "I do not say 1 saved my country; 1 am sure 1 did
my country important service."
1) Works, 11, p. 482; Speeches, 11, p. 162, 163.
2) Een duidelijk voorbeeld van dit laatste geeft zijn rede over de "Duration

of Parliaments (Works, 11, p. 481, v.v.; Speeches, 11, p. 160, v.v.), waarin hij
uit de historie aantoont, hoe gevaarlijk herhaalde verkiezingen voor het volksleven zijn.
3) Life of the Right Honourable Edmund Burke by James Prior 5 , London,
1854, p. 213, 214.
4) In: Letter to a noble Lord, Works 11, p. 258, V.v.
5) Zie bijv. het artikel van Dr J. C. H. DE PATER in Stemmen des Tijds,
lle jrg. (1921-1922), p. 156, V.V.: Edmund Burke's strijd tegen de Fransche
Revolutie en zijn invloed in Nederland. Vgl. dezelfde in: Antirev. Staatkunde,
Oct. 1926.
6) Stemmen des Tijds, l1e jrg., p. 178, v.v. Zie ook het art. van
Ds. H. BERGEMA in Antirev. Staatkunde, 1937, tweede stuk, p. 158 V.V.; Enkele
opmerkingen over het Rassenvr.aagstuk in Nederlandsch-Indië, waarin hij verband legt tusschen BURKE'S inzichten in het koloniaal probleem en die van
de Antirevolutionaire partij.
7) The Works of the Right Hon. Edmund Burke by Henry Rogers, London,
1850 (in deze noten aangehaald als Works), vol. I, p. L (lntroduction).
8) A letter from the Right Hon. Edmund Burke to a noble Lord in Works,
11, p. 261. Hierin verdedigde hij de aanvaarding van een pensioen, dat hem
door den Koning was aangeboden, tegen twee Lords, die hem daarover in
het Hoogerhuis hadden aangevallen, omdat zij meenden, dat zulks strijdig was
met de beginselen van zijn Economisch Reform.
9) Cursiveering van mij. Works, 11, p. 260, 261.
10) Voor de geschiedenis van Engeland in dezen tijd zie men: The Cambridge
Modern History, Cambridge, 1909, vol. VI, p. 417, v.v. Voor BURKE'S biografie,
behalve het genoemde werk van Prior, Dictionary of National Biography,
vol. VI, i. v. BURKE, EDMUND, met bibliographie.
11) RICHMOND LENNOX. Edmund Burke und sein politisches Arbeitsfeld,
München und Berlin, 1923" p. 149, v.v.
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12) N.!. The Speech on American Taxation (April 19, 1774); the Speech on
Conciliation with America (March 22, 1775); the Letter to the Sheriffs of
Bristol (1777).
13) BURKE bij ]OHN MORLEY, London, 1879 (English men of Letters),
p. 82, 83. Op p. 80, v.v. vindt men de teekening van BURKE'S houding ten
opzichte van de Amerikaansche kolonisten.
14) Citaten bij MORLEY, a.w., p. 84.
15) Letter to a noble Lord. Works, 11, p. 263. Zie over het proces tegen
WARREN HASTINGS MORLEY, a.w., p. 127, V.V.
16) Geciteerd bij MORLEY, a.w., p. 134, 135.
17) MORLEY, a.w. p. 131 en p. 132.
18) LENNOX, a.w., p. 124.
19) LENNOX, a.w. p. 122. Hoeveel wijder van inhoud het woord constitution
is bij BURKE dan het woord grondwet blijkt wel uit di,t citaat, MORLEY, a.w.,
p. 51 v.v. The laws re ach but a very Iittle way. Constitute Government how
you please, in finitely the greater part of it must depend upon the exercise
of powers, which are left at large to the prudence and uprightness of ministers
of state. Even all the use and potency of the laws depends upon them. Without
thems, your Commonwealth is no better than a scheme on paper; and not
a living, active, effeclive constitution."
20) LENNOX, a.w., p. 124. Het werk van MONTESQUIEU had op BURKE grooten
invloed uitgeoefend, MORLEY, a. W., p. 49 V.V.
21) Over het geval WILKES ziet uitvoeriger MORLEY, a. W., p. 41, V.V., waar
nog een tweede geval van machtsoverschrijding van het Lagerhuis wordt
gereleveerd.
22) Bij MORLEY, a.w., p. 44, geciteerd.
23) MORLEY, a.w., p. 56.
24) LENNOX, a.w., p. 128 v.v. en p. 58 V.V.
25) Zie bijv. MORLEY, a.w. p. 57.
26) Letter to a noble Lord, Works, 11, p. 260.
27) Correspondence of the Right Honourable Edmund Burke, edited by
Charles William, Earl Fitzwilliam and Sir Richard Bourke, London 1844 (aan
te halen als Correspondence), vol. 11, p. 120.
28) Deze "Speech on a Bill for shortening the duration of Parliaments" te
vinden in Works, 1I, p. 481, v.v. (Zie ook noot op p. 481) en in Speeches, 1I,
p. 160, v.v. waar als datum wordt opgegeven 8 Mei 1780; deze laatste datum
noemt ook PRIOR, a.w., p. 188.
29) Works, 1I, p. 481, Speeches, 1I, p. 161. Vgl. Correspondence, 1I, p. 340.
30) Works, 1I, p. 482, Speeches, 1I, p. 164.
31) W orks, 1I, p. 430.
32) Works, 1I, p. 482; Speeches, 1I, p. 164. Vgl. MORLEY, a.w. p. 56, 57:
"On Burke's theory, the people, as a rule, were no more concerned to interfere
with Parliament than a man is concerned to interfere with somebody whom
he has voluntarily and deliberately made his trustee." Vgl. ook Corresp., 11,
p. 195, 196, 197.
33) Works, 1I, p. 482; Speeches, 1I, p. 163.
34) Zie daarover verschillende brieven in Correspondence, vol. 1I.
35) Works, II, p. 482; Speeches, 1I, p. 164.
36) Works, II, p. 481; Speeches, II, p. 161, 162.
37) Works, 11, p. 483; Speeches, 11, p. 166.
38) Works, 11, p. 484, V.V., Speeches, 11, p. 168, V.V.
39) Works, 1I, p. 484, v., Speeches, 1I, p. 168, v.v.
40) Works, II, p. 481; Speeches, II, p. 161.
41) To the Chairman of the Buckinghamshire Meeting; Works, II, p. 429.
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42) Dit waren comité's, benoemd door graafschappen, eities en groote steden
van Engeland, belast met het indienen van petities tot herstel van grieven en
verbetering van misstanden, waartoe zij ook de noodige correspondentie voerden;
in dezen tijd organiseel'den zij soms ook vereenigingen voor constitutioneele
hervormingen.
43) In een brief aan JOSEPH HARFORD, Sheriff van Bristol, 4 April 1780.
Correspondence, 11, 339, 340.
44) Correspondence, 11, p. 383.
45) Correspondence, 11, p. 340, 384.
46) Correspondence, 11, p. 383.
47) Works, 11, p. 429.
48) Works, 11, p. 429, 430.
49) Correspondence, 11, p. 364.
50) Correspondence, 11, p. 383. Vgl. voor BURKE'S opvattingen over verkorting van den Parlementsduur, LENNOX, a. W., p. 141, v.v.
51) MORLEY, a.w., p. 55. Vgl. ook Correspondence, 11, p. 385.
52) Volledige titel in Works, vol. 11, p. 486v.v.: Speech on a motion in the
House of Commons, the 7th of May 1782, for a oommittee to enquire into the
state of the representation of the Commons in Parliament.
In Speeches, vol. m, p. 43 v.v. wordt als datum, waarop deze rede is uitgesproken, genoemd 16 Juni 1874, naar aanleiding van een motie van Alderman
Sawbridge van denzelfden inhoud; het onvolledige verslag werd gevonden onder
BURKE's manuscript-papieren.
53) Works, 11, p. 486; Speeches, lIl, p. 45.
54) Works ,11, 'P. 487,; Speeohes, lIl, p. 47. Zie ook LENNOX, a.w. p. 120,
126, 127. Correspondence, m, p. 145.
55) Works, 11, p.487; Speeches, lIl, p. 46, 47. In verband hiermede haal ik
nog aan een verhelderende uiteenzetting van MORLEY, a.w., p. 52; volgens hem
beschouwde BURKE "the body politie as a complex growth, a manifold whoie,
with c10sely interdependent relations among its several parts and divisions.
It was this conception from which his conservation sprang. Revolutionary
polities have one of their sourees in the idea that soeieties are capable of
infinite and immediate modifications, without reference to the deep-rooted
conditions that have worked themselves info every part of the sodal structure."
56) Geciteerd bij LENNOX, a.w., p. 121, noot 1. Over "prescription" en
"presumption". Zie vooral LESLIE STEPHEN, EngHsh Thought in the Eighteenth
Century, 1876, vol. 11, p. 228, v.v.
57) Works, 11, p. 488; Speeches, lIl, p. 49.
58) Zoo bijv. Works, 11, p. 489; Speeohes, m, p. 52.
59) Vgl. o. a. Correspondence, 11, p. 387; Works, 11, p. 488.
60) LENNOX, a.w.; p. 133, 134; over de termen "actually"
en "virtually"
bijv. Speeches, m, p. 52; Works, 11, p. 489.
61) Vgl. over de Parliamentary Reform: LENNOX, a. W., p. 133, 134. Deze
heeft het over "Reform der Wahlkreiseinteilung, maar' wij hebben gezien, dat
de wenschen van sommige hervormers veel verder gingen.
Alle aanhalingen in het voorafgaande zijn uit de Speech on Parliamentary
Reform, zie noot 52.
62) Zie MORLEY, a.w., p. 55 V.v.; LENNOX, a.w. p. 134, maar vooral: Correspondence, 11, p. 194 v.v., over de wisselwerking tusschen volk en vertegenwoordiging. "Believe me, it is a great truth, that th ere never was for any
long time, a corrupt representative of a virtuous people; or a mean, sluggish,
careless people that ever had a good government of any form."
Ik kan niet nalaten, ook deze prachtige passage over te nemen, handelende
over den publieken geest v.an de burgers in een vrij en in een niet vrij land
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(p. 196, 197): "In a free country, every man thinks, he has a concern in all
public matters; that he has a right to form, and a right to deliver an opinion
up on them. They sift, examine, and discuss them. They are curious, eager,
attentive, and jealous; and by making such matters the daily subjects of their
thoughts and discoveries, vast numbers contract a very toierabie knowledge
of them, and some a very considerable one. And this it is that filis free countries with men of ability in all stations. Whereas, in other countries, none but
men whose office call them it having much care or thought about public
affairs, and no.t daring to try the force of their opinions with one another,
ability of this sort is extremely rare in any station of !ife. In free countries,
there is often found more real public wisdom and sagacity in shops and
manufactories, than in the cabinets of pri,nces in countries where none dares
to have an opinion until he comes into them."
63) Deze heele beschouwing over de periode van 1780---1782, met alle in dit
deel van het artikel gebruikte citaten, is te vinden in: Letter to a noble Lord,
geschreven in 1796 (Works, 11, p. 260-262).
64) MORLEY, a.w., p. 93.
65) De beroemde speech, die BURKE hield ter verdediging van zijn plan (11
Februari 1780) is gedrukt in: Works, I, p. 228v.v. en Speeches, 11, p. lOv.v.
Een korte schets van de voorgestelde maatregelen: Correspondence, 11,
p. 321 v.v.
De aankondiging van de indiening van de bill (Speech van 15 Dec. 1779):
Speeohes, 11, p. 1 V.V.; hierin ook belangrijke principiëele uiteenzettingen.
De bill for the better Regulations o.f his Majesty's Civil Establishments, etc.
is volledig afgedrukt in: Speeches, 11, p. 91 v.v. Uittreksels uit de debatten
over de Economical Reform: Speeches, 11, p. 116 V.V.
66) Speeches, 11, p. 8, 9.
67) Speeches, 11, 7. 28.
68) Zie bijv. Letter to a noble Lord, Works, 11, p. 260.
69) MORLEY, ,a.w., p. 97 v. PRIOR, a.w., p. 217 v. berekent de totale besparing
op het Paymaster-office op 47.000 pond 's jaars. Bovendien werden 37 posten
opgeheven, die gewoonlijk toevielen aan Parlementsleden. De andere voorstellen
echter kregen voor verreweg het grootste deel geen kracht van wet.
70) Getuigenissen van PRIOR, a.w., p. 184 v.v.; vgl. MORLEY, a.w. p. 94.
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As all other questions put before our Congress the subject we are
dealing with to-day is one of the greatest practical importance.
This practical importance appears in a clear light, when we look
back to the 16th century. At its first appearance as such the Reformed
Faith was involved in a sharp conflict, precisely on the duty of the
christian towards the state, with currents, which, if they had prevailed,
would have proved fatal to the cause of the Reformation. This conflict, deeply rooted in fundamental convictions, dominated at the same
time the entire practice of political life. The Anabaptism, which formed
the cent re of the sects living in opposition against existing civil order,
can certainIy not be held responsible without more for the horrors
perpetrated under millenarian inspiration by THOMAS MONZER (1524)
and JAN VAN LEYDEN (1534). But in various forms in sundry countries
it rejected existing public institutions. The atrocities of Münster made
Europe shudder. Not onIy did they lead to bloody persecution of
Anabaptists in many countries, but they were also a motive, or a
pretext, of persecuting all those who turned away from the Pope
and turned blOod and His Word. In his famous Epistie to the French
1) The Calvinistic Congress, held in Edinburgh July 1938, had .as its general
topic: the Reformed faith and its ethical consequences. The author was asked
to read a paper on the ethical consequences in the state. Connected subjects were
treated by him in .a contribution to the Paris conference of 1935 and in a paper
in view of the Oxford conference of 1937, both published in this review
("Le Calvinisme et l' Etat Chrétien", 1935 pp. 185 sqq. and "Der Christliche
Glaube und die zeitlichen Ordnungen"; 1937 pp. 266 sqq.).
Some pages of the present paper are reproduced form these contributions or
are borrowed substantially and sometimes verbally from Bavinck and other
Dutch theologians; specific indication of these sources seems superfluous for
those who read Dutch theology, and useless for others.
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King FRANCIS I to whom he dedicated his Institution CALVIN complains
of the false calumnies by which the true religion is daiIy defamed in
the King's eye. It is represented as crime and sedition; it tends to
ruin reigns and policies, to trouble peace, to abolish laws, to dissipate
estates and properties, to subvert everything. The exposition of the sound
doctrine in the Institution is presented to the King as a defense of the true
religion against these accusations. Thirty years later, several of the Thirtyni ne Articles are dire~ted against the Anabaptists. "The Laws of the
Realm may punish Christian men with death, for heinous and grievous
offences. It is lawful for Christian men, at the commandment of the
Magistrate to wear weapons and to serve in the wars." Again, "The
Riches and Goods of Christians are not common as touching the right
title and possesion of the same, as certain Anabaptists do . falsely
boast;" and so also in regard to a Christian man's oath.
The deeply rooted divergences concerning the authority of Kings
and magistrates and the appreciation of the existing civic order did
not lead subsequently to outbursts as the early years of the Reformation
witnessed. The Anabaptists and numerous kindred persuasions turned
to a quiet existence, secluded in their communities from national life,
objecting to accept public offices and to go into military service,
refusing "blood taxes" for the payment of the executioner or for
buying off military service, of ten persecuted and wandering from
one country to another; until they arrived at a compromise between
their rigid principles and the obligations ensuing from their belonging
to a national community. Once landed there, entering civiI service,
asserting their rights before tribunals, they had in fa ct abandoned
their initial protest against temporary power.

** *
The conflict between Anabaptism and Reformed Faith, however,
is by no means a bygone issue. Does it not sound like an echo of
the Anabaptist doctrine of the 16th century when the fourth International Congress of Antimilitarist Ministers and Clergymen held in
this city a year ago declares: the bearing of arms is from the standpoint of Christianity to be rejected as incompatible with the Gospel
of Christ? In fact in the propaganda fr om th at quarter, in the
contentions of conscientious objectors against military service, the
vestige of the anabaptist doctrine can of ten be recognized.
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It would certainly be unjust to put BRUNNER'S monumental work
on ethics on the same level with antimilitarist propaganda. It offers,
however, features, which remind of the 16th century controverses;
BRUNNER'S standpoint shows an affinity to the attitude of LUTHER,
who never came to the clear and scriptural doctrine exposed by
CALVIN on the relation between nature and grace. So when he writes
(p. 110): "There is nothing real in this worId, which is not in accordance with the wiIl of God; but there is also nothing real in this
worId which is not in discordance with the will of God. He wiIls it,
in so far it is Bis creation; He wiIls it not, in so far the creational
shape in it is perverted and corrupted by sin." And elsewhere (p. 431) :
"Coercion in itself is opposed to love, is sinful." As a historical reality
the state is the product of collective sin; it is organised egoism (p. 446).
The state primarily is not a moral institution, but an irrational product
of history (p. 449). Playing the ethical schoolmaster with it is ineffective and can only ruin it (p. 450). Every state maintains itself by
means which in themselves are morally iIlicit (p. 447). For the
believer a conflict arises: he has to co-operate with a system which
is not in harmony with the commandment of love, the only commandment which he can acknowledge as being supreme (p. 207). In the
other-ness of the necessary order as compared with the claims and
duties of love, he sees his own evil, and the evil of mankind (p. 210).
WiIl not the true believer feel keenly the injustice, the brutality, the
life-destroing hardness of all those orders at all times;· the believer
who weighs them against the law of love; love that gives to every
man what he, just he is in want of (p. 210). The believer cannot
refrain from co-operating with the existing orders, although they appear
to him as a chastisement and a penitence (p. 432). He does not reject the duties involved by his office as a parent, or a teacher, or a
magistrate, or a citizen (p. 210), but he knows that not faith, but
the rational nature of man created the orders-from a hu man point of
view (p. 207); his co-operation, in conformity to the rational rules
drawn from their purpose, is not wh at is specific for christian life
(p. 207/210). Christian policy is an impossible thing. To live in the
state as a christian means before everything to hope for a new world
beyond the term of history (p. 469).
When BRUNNER at the same time qualifies the co-operation with
existing orders as the first service of love which is demanded from
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the believer (p. 207), and states that even proceedings which seem
in direct contradiction with every kind of love may be necessary for
love's sake with regard to the naHon as a who Ie (p. 209/210) he thereby does not withdraw any other assertion but only shows the
paradoxical character of his theology. He even goes so far as to admit
th at the statesman has to ask after the wiIl of God, - but this remains his private concern (p. 451), and BRUNNER abstains from giving
any answer to this question.
On more than one occasion BRUNNER marks his difference of opinion
on these points with CALVIN. In fact the latter purposely refrains from
laying stress upon the historical sinful origin of existing governments;
what he takes in view is the divine institution of authority, the providential guidance of history by God, Who put magistrates in their
places. He certainly does not overlook the abuses of power, the evils
with which politics abound; but far from inferring from this to the
mcongruity of politics with christian life, he reminds magistrates and
citizens of the divine commandments for the political sphere of life
As always, the doctrine of CALVIN is strictly scriptural.

*

*

*

As in the sixteenth century the Reformed Faith to day must take
a tirm stand on the solid rock of Holy Scripture, must unflinchingly
assert the unlimited sovereignty of God, not shrinking from any
consequence .therefrom. The world to its full extent is created by
God. The "world of sin" is a world in this world, not equivalent nor
comparable with the world as God's creation. Sin does not create
anything; it entered into the wOrld, which remains God's world,
expres sion of His will, led by Him to the destination He assigned to it.
The world being God's creation, it is likewise maintained by Him.
Through innumerable manifestations of His common grace He
checks sin, tempers its consequences. He promised the restoration
of the world through Jesus Christ, and will completely realise
it at the end of days. Meanwhile He makes possible the continuanee
of human life, its development, the unfolding of the faculties of
mankind, the progress of civilisation, the course of history. The
common grace maintains the order of nature, the operation of
its laws. The curse which sin brought on creation is held within
bounds. It is common grace, that since the deluge seedtime and
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harvest, cold and heat, summer and winter, day and night do not
cease. Common grace maintains in man a certain natural knowledge
of divine Iaw. Common grace brought into being magistrates and
laws; maintains science and art.
Commongrace, however, has not its aim in itself. Not the provisional preservation of this fallen world, but its total redemption is
the primary object of God's dealing with it. God sent forth His Son,
when the fulness of time had come (Galat. 4 : 7), i. e. when His
providence had led the world to the condition, in which He would
realise His plan of salvation; this condition included the apogee of
the Roman empire. And Iikewise, in the dispensation of the fulness
of times God wiII gather together in one all things in Christ (Efes.
1 : 10). Then it wiII appear th at the development of this world under
the common grace has an eternal purpose: the glory and honour of
the nations wiII be brought into the new Jerusalem (Revel. 21 : 26).
In the meantime, the world is the theatre of the struggle of the
forces of evil against the Kingdom of heavens. What, in this struggle,
ought to be the attitude of the believer towards the things of this
world? Must he withdraw from them as far as possible, abandon them
as belonging to the kingdom of the flesh? That would be the opposite
of what Scripture teaches us. Our Lord did not pray that those who
we re given to Him should be taken out of the world, but that they
should be kept from evil (Joh. 17 : 15). God loved the worId and
sent His Son not to condemn the world but that the world through
Him be saved (Joh. 3 : 16/17). He came for the purpose not that
He might destroy the works of the Father, but the works of the
devil (1 Joh. 3 : 8). His disciples must not go out of the world (1 Cor.
5 : 10), but abide in the same caIling wherein they were called (1 Cor.
7 : 20), be subject unto the higher powers (Rom. 13 : 1), consider
all things as theirs (1 Cor. 3 : 21), hold every creature of God as
good, and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving
(1 Tim. 4 : 4), and to esteem godliness as profitable unto all things,
having promise of the life that now is, and of that which is to come
(1 Tim. 4 : 8). The Gospel never fights nature as such, but fights
sin, down to its most secret hiding pI aces, always and everywhere.
The world does not belong to Satan, but to God, its Creator, Who
placed man in it. The natural things do not receive their consecration
- as Rome teaches - from a c1ergy, God's representative. Their
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consecration lies in the word of the Almighty by which they are
created to be His property. Christian faith has to realise fully this
consecration, which for the believer contains avocation. Whether
therefore ye eat or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of
God (1 Cor. 10 : 31). Calvinism always recognised the proper value
of natural things, and gave it a clear and firm expression. We believe,
says the Dutch confession of faith, that the Father through His word,
th at is through His Son, has created from nothing heaven and earth
and all creatures... and that He maintáins and rules them all even
now according to His eternal providence and by His infinite power,
to serve man in order that man may serve his God.
The calling of the christian is in this world. God does not need
him, but He uses men as His instruments. It is true th at the best
of them are unprofitable servants (Luc. 17 : 10), slaves who bring
more loss than profit: and nevertheless Scripture affirms again and
again that man will be judged after his acts (Matth. 12 : 37;
15 : 19-20; 2 Cor. 5 : 10; Revel. 22 : 15).
Man will be judged af ter his acts. Moral judgement certainly cannot
abstract from the disposition, cannot limit its scope to external acts.
But this may not lead to the conclusion that it is the disposition
alone which enters into consideration. It is true that Paul teaches us
the redeeming of the believer from the curse and from the bondage
of the law (Gal. 3 : 13; 5 : 1). But his freedom is far remote from
all arbitrariness, it is a voluntary submission to the law of God.
The end of the commandment is charity (1 Tim. 1 : 5); but not so,
th at the commandment is abolished by love, but so, that love is the
fulfilling of the law (Rom. 13 : 10). The law must not be seen as
an abstract, natural moral law, but as the expression of the will of
the living God. In the concrete decision of every moment the question
is not whether any abstract norm is followed up, but always whether
God and His living commandment are obeyed. Divine law is not
abstract. Throughout the Holy Scripture, again and again, we see the
preaching of the law, by the prophets, by Christ Himself, by the
apostles, applied to the concrete data of life. But it is do ne in such
a way, th at the unity, the continuity of the law is clearly maintained.
The commandments are not disparate, now pointing in this direction
and then in another. Behind the concrete directives lie principles,
which are not of one time.
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We get our knowledge of the divine law not from the scriptural
revelation only. There is an innate knowledge of the lawj an intuitive
understanding of duty according to the nature of the relations in which
man is placed. Man is created with this understanding; his nature
and faculties are fitting to the world, as the world is created to fit
men. This natural knowledge is darkened in many respects by sinj
it is a grace of God th at it did not totally disappear, and that men
still show the work'of the law written in their hearts, their conscience
also bearing witness, and their thougths the mean while accusing or
else excusing one another (Rom. 2 : 14, 15). This natural understanding of the law is defective, and does not acquaint man with God's
commandments as such nor to their fu11 extent. Insight in their source
and their bearing can only be obtained by the light of Scripture, when
the eyes are opened by the Holy Ghost. Only then we understand
what it means that love is the fulfilling of the law.
So there are laws relating to the behaviour of the christian in this
world. Then, it is necessary to realise their contents. So we have
to form an idea of our moral obligations in relation to the state, and
to obtain it we must in first line investigate the teachings of Holy
Scripture on the subject. It is not enough to act according to the
dictates of conscience; our conscience is not the standard of our obligations, it gets its standard from elsewhere; when this standard is false
owing to deficient knowIedge, conscience urges us in the wrong way.
Conscientious objectors against military service are not to blame on
account of their acting according to the dictates of their conscience;
what is wrong with them is their false conception of a christian's duty,
and of the relations in the political sphere.
We must not expect to find in Scripture an elaborate code of our
obligations in rel at ion to the state. That would be against the nature
of scriptural teaching. Wh at we find are general principles, the
application of which varies according to the circumstances of given
periods and nations.
The New Testament concerns itself primarily with the position not
of the magistrate, but of the subject. The men, to whom Christ and
the apostIes addressed themselves, as a rule did not belong to government circ1es. Their admonitions on the duties of subjects, however,
imply teachings on the nature of government and the duties of
magistrates. The Old Testament speaks more explicitlyon the latter
A. St. 3-m. Xli
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'subject; but here it must be observed th at much relates to the absolutely exceptional position of the people of Israel and its kings, and
is not applicable to other nations.
When we survey the teachings of scripture on the duties of
magistrates and subjects, we find instruction on origin, purpose, nature
and fundamental rule of state and law.
1. The origin of state and law: divine institution.
2. Their purpose: preservation of mankind, • development of its
faculties.
3. Their nature: magistrates are qualfied by their power to exact,
and, if necessary, to coerce.
4. Their fundamental rule: justice.
1. The divine origin and fundament of government is explicitly
affirmed not only in the thirteenth chapter of the epistIe to the Romans,
but in a number of other places in Scripture. The state does not
belong to the creational order; it came into existence after the faIt.
But it is .not the sinfulness of man which produced the state; its
institution is an act of God's mercy, Who by His inscrutable providence
brings magistrates to power and Who invests them with authority.
As it is said in the Dutch confession of faith: We believe that our
God on account of the depravity of mankind has ordained Kings,
Princes and magistrates, wishing th at the world be governed by laws
and policies in order that the dissoluteness of men may be constrained,
and that all things be done among them according to a good
ordinance.

*

*

*

2. So th is is the purpose of the divine institution of government:
a good ordinance; th at we may lead a quiet and peaceful tife, in all
goodliness and honesty, writes Paul to Timothy (1 Tim. 2 : 2). The
common grace of the Lord maintains such a condition of life for
mankind th at in spite of man's apostasy hu man tife may continue,
the dominion of man over the works of God's hands (Ps. 8 : 6)
may subsist, sciece and arts may progress. This grace is not
limited to the elect, but extends over mankind as a 'Yhole. Our
Father Which is in heaven makes His sun to rise on the evil and on
the good; when Paul enlarges on the blessing of government, it is
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the Roman empire which he has in mind. The Lord bestows His
common grace on mankind as a whoIe; it is not conditioned by any
act of obedience from man's side.
lts immediate blessings are of a temporal character. Common grace
does not bring salvation, nor work conversion. The Kingdom of God
is not coming through the work of common grace. Neither is the state
an instrument for executing the plan of salvation. This is done by
spiritual means, not by the sword of magistrates.
What, then, is the value of comman grace and of the state? One
thing is needful (Luk. 10 : 42). The world passes away and the
lust therof (1 John 2 : 17). Peace and order and civiIisation, things
of this world, have they any real objective value? The answer is, th at
God placed us in this world, and wiIls th at we attach value to the
things of this life. To despise them is against the nature of man as
he is created, an excess of spiritualism which is not scriptural. God
will be served by man in this life. Let every man abide in the calIing
wherein he was called (1 Cor. 7 : 10).

* * *
3. The specific feature of government and state is the power of
the sword. In the word of God to Noah: "Whoso sheds man's blood,
by man shall his blood be shed" we have the first proc1amation of the
institution of government. In a number of other places scripture
mentions the power of coercion of magistrates, and teaches that this
power has been granted to them by God Himself. In front of this
explicit mandate it can not be sustained th at coercion in itself is
sinful. Force, and the use of force, is not condemnable, as long as
force remains subservient to justice.
It is evident that here we touch upon a crucial point from the
ethical point of view. By virtue of their office magistrates are entitled,
and eventually obliged, to a number of acts which, as a rule, for a
private citizen are flatly contrary to the commandment .of love.
Magistrates deprive men of their liberty, and, in the way of taxation
or expropriation of forfeiture, of their goods; they compel them to
military service; they inflict on them corporal and even capital
punishment. Such is the duty of magistrates as ministers of God. This
is the way in which the commandment of love operates for them. Af ter
aH its main object is not to please the neighbour. Whom the Lord
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loves, He corrects, says Solomon (Prov. 3 : 12), even as afather
the son in whom he delights. For magistrates, love means the
maintenance of peace and order, the promotion of prosperity, the
administration of justice, though it be not always easy to recognize
the working of love in those acts, confused as this world is by sin. On
the other hand it is evident that not every just measure taken
by magistrates can be said without more to be in harmony with the
commandment of love; even if a measure is inevitable or necessary, if
it cannot be challenged by human justice, its moral appreciation
depends on the spirit in which it is taken. Good works are done in
obedience to God's commandments and are fruits and evidence of
a true and living faith; works done by unregenerate men, says the
Westminster Confession (XVI - 2, 7), although for the matter of
them, they may be things which God commands, and of good use
both to themselves and to others, yet because they do not proceed
from a heart purified by faith, nor are done in a right manner according
to the Word, nor to a right end ~ the glory of God - they are therefore sinful and cannot please God.

m

!

* * *
4. The passage just quoted from the Westminster Confession deals
with works which are sinful "aIthough for the matter of them they
are things which God commands." External conformation to the law
lin itself never satisfies the ethical standard. This, however, does not
mean that the law does not exist or is not binding. Now in the political
sphere the law, the fundamental rule for all activity in the state both
of magistrates and citizens, is justice. (I do not use the word in its
theological, but in its juridical sense).
This is not a truism, but it is of the highest importance to establish
the fact emphatically. Throughout the ages this fundamental rule has
been opposed by men who judged force, and force only to be the
base of state and government. So the old Sophists considered the right
of the strongest as the only natural right; according to them all other
right and morality reposed on arbitrary regulations, established by
those in power for their own benefit. Similar conceptions we re put
forward by MACCHIAVELLI, SPINOZA, HOBBEs, and many others in later
times. In all countries and at all times politicians have been found, who
have exaIted utility or power above justice, either in theory or in practice.
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It would carry us too far to trace the historical development of the
fatal concept of State expedience - wh at the French call "raison
d'état" - , or to sketch the contemporaneous nationalist theories which
look upon power as the constitutive element and ultimate aim of the
state. But we try to answer the question: is it true, th at state and
law are nothing but dictates of force, - and therefore moral, some
say; therefore sinful, says BRUNNER? Or are they determined not by
force but by an idea? From the very first another conception of
justice had been maintained against the theories I just mentioned,
a conception which asserts the ethical character of justice. In primitive
society religion, ethics and justice are not yet differentiated and later
on an inti mate connection subsists between them. With the Greeks
politics were a part of ethics. In the various conceptions of the law
of nature the obligatory character of justice is maintained. Now if this
obligatory character will not be a human imagination, a dream, an
illusion, it must be rooted in an objective reality. Indeed the rule of
justice is based on the moral order, which is part of the world order
established by the Creator of all things. In the sovereign will of God
justice finds its firm foundation.
Justice and ethics are not identical. The ethical judgment can never
abstract from the religious ground in which only true morality can
thrive. Justice is the ideal to which all hu man law and right and
jurisdiction should respond. Now the administration of justice in a
state shows a number of features which put in evidence the difference
between justice and ethics. As a rule human justice occupies itself with
the external behaviour; it sets rules for the conduct of men, which deal
with another province than the commands of ethics, owing to their
objective and external character. Besides, the scope of human justice
is necessarily restricted on account of the limitations of the power of
governments. The magistrate protects property and gives social legislation, but it cannot assure good administration by every proprietor.
He prevents manslaughter and assault, but not unkind treatment. He
punishes bigamy and adultery, but not all sorts of immoral conduct.
Moses because of the hardness of the heart of the Israelites suffered
them to put away their wives. (Matth. 19 : 8).
The content of the justice which at a given moment is to be realised
in a nation is in a large measure dependent on the prevailing moral
conceptions and usages. How will a christian government enforce
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monogamy or sabbath observance on mohammedan or heathen populations under its rule? So in many respects human justice widely differs
from the prescripts of ethics, even if it reaches the highest standard
which in given circumstances is attainable. All the same there is an
intimate connection between them. The commandments of the second
table of the decalogue form directives by which hu man justice has to
orientate itseIf, in such a manner that it does not try to constrain men
to good works in the ethical, religious sen se, but aims at maintaining,
to the limits of the possible, the civil justice which is necessary to keep
up an orderly human society.
This human justice, by no means coinciding with the general
prescripts of ethics, constitutes the fundamental rule in the political
sphere; magistrates and subjects have to conform to it. Now what can
be said of its demands?
The first principle, cIearly expressed in Holy Scripture, is the respect
due to authority. The duty of obedience towards the higher powers is
not only pronounced, but motivated too. Paul argues (Rom. 13 : 4)
from the utility of power: it is a minister of God to thee for good;
from the awe-inspiring coercion which it can exercise: if thou do th at
which is eviI, be afraid. These arguments can be found out by natural
reason; in fact they play a considerable part in the theories of a number
of political philosophers. With Paul they are raised to a higher level
by his primary argument: The powers th at be are ordained of God;
whosoever therefore resists the power, resists the ordinance of God
(Rom. 13 : 1, 2); you must needs be subject, not only for wrath, but
also for conscience sake (Rom. 13 : 5).
A nu mb er of other pI aces can be mentioned contributing towards
giving a firm scriptural base to the authority of magistrates. This
does not mean that Scripture might be invoked in support of the
theory of the divine right of kings propagated by Roman Catholic
advocates of absolutism. The rights of the magistrate are not holier
than the rights of the people. It is not true that government is the
supreme power with unlimited competence, and that no right exists
that is not derived from th at power. The state is a remedial scheme,
instituted to temper the devastating consequences of the fall, in the
first instance by the administration of justice. Government while fulfilling its own task has to respect the rights of other domains of
human life. But it would carry us too far to work this further out now.
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One point, however, must be mentioned: the teaching of Holy
Scripture concerning the limit of the duty of obedience. We ought
to obey God rather than men, said the apostles to the Jewish council
(Acts 5 : 29). An unjust law shall neverthelss be obeyed; what human
law responds perfectly to the ideal of justice? But there is a limit:
the duty of obedience ceases when obeying men leads to
disobeying God. Here the axe is laid unto the root of the
theory of the divine right of kings, which makes the prince an
absolute rul er, vicar of God, whom the people have to obey unconditionally; to the root also of the all-absorbing state absolutism in its
manifold appearances.
We can no more than slightly touch up on some other principles
of justice which can be derived from Holy Scripture.
International relations are based upon the mutual recognition by
governments of their power and authority, each within its own domain.
They all have to recognise justice, not force, as the supreme rule of
the community of nations. They have to remember that peace, not war with
its unspeakable horrors, is the relationship between nations which must
be sought as corresponding to the will of God. The scriptural conception of man, created af ter God's image, corrupted by sin, is determinative for the government of men and the regulation of their
relations; it brought about the revolution of thought, by which slavery
was swept away, and had its influence on social legislation. The
biblical conception of marriage, indissoluble and in monogamy, in the
past determined the attitude of governments in their legislation, and
will continue to determine it. The duties and rights of parents, again
and again accentuated in Scripture, ought to be taken into account
in the regulation of instruction and education. Sabbath observance
should not be furthered on social motives only, but in view of rendering
possible the sandification of the Lord's day. Criminal law must
maintain the fundamental idea of wh at Blackstone called the vicious
will, the juridical reflex of moral guilt, and retribution as the ground
for punishment.
So the Holy Scripture teaches us principles of justice. Justice has
to dominate the entire political life. Every right, every competence,
every office, every power contains avocation; no talent may be left
unused, or be used at pleasure.
The power of government is not a spoil, but a sacred trust. The
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magistrate may neither surrender nor abuse it. The franchise is not
a spoiI, but a sacred trust, not to be used to promate own private
interests, to proteet own landed property, or own privileges, or own
dole. Cola nies - not a spoH, but a sacred trust. Military power, - not a spoiI, but a sacred trust. Every statesman, every eleetor will
have to render account of his stewardship.
There is one point more which I have to mention. How far can justice
be realised in the policy of the state? Magistrates are men, liable to
error and to every sin. Human justice never reaches the ideal it ought
to have in view. How far then is the service of the state compatible
with the service of God? It is not a sufficient answer to say: politics
are a dirty business. What makes the business dirty (and what makes
every human occupation without any exception dirty) is not the
vocation, but is the sinful way in which the vocation is followed up or
not followed up. Abstention from politics is not in itself holier; it may
be an act of desertion. The circumstances may be such th at co-operation
of a christian man with the government is manifestly excluded. Such
will be the case under the reign of the beast of which is spoken in
the Revelation of St. John, when no man will buy or sell save he
th at has the mark of the beast (Revel. 13 : 17). History, past and
present, shows periods of persecution of the Church by governments,
with which it seems impossible for any christian man to co-operate.
On the other hand, the examples of Obadiah, the governor of Ahab's
house (1 Kings 18), and of the prop het Daniel prove that even under
a godless government a godfearing man may keep governmental office
and serve God with a free conscience.
Justice is the guiding principle of political ethics, but coincides by
na means with their complete contents. The standard of justice cannot
give the final ethical verdict. In sa far as specific principles of justice
do not vary the application of the general prescripts of ethics, these
remain in force. Nor is it sufficient that the private life of the
politician should not show blemishes such as led to the downfall of
Mary Queen of Scats and of Parnell; or that he reaches the highest
comman standard of truth, disinterestedness, honesty. Each of his
acts is judged by the commandments of the Lord in the fulness of their
spiritual meaning. Even if for the matter of them they are things which
God commands - to use once more the words of the Westminster
Confession - but are inspired by or tainted with hate, or envy, or
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illegitimate ambition, or lust of power, they are sinful and cannot
please God.

***
Within the limits of the time aIlotted it was not possible to give more
than a sketch in outline of the considerations and conclusions to which
the study of our subject of to-day has brought me. Resuming, I hope
you will aIl agree with me on these points:
For the believer light is thrown by Holy Scripture on origin, nature,
aim and rule of the state.
By this light rules of conduct in the political sp here can be ascertained, must be investigated.
The knowledge of these rules alone is of no use; error and sin
threaten at every step; external legality cannot redeem our acts in the
eyes of Him with Whom we have to do. Here, as everywhere, love is
the fulfilling of the law.

WILLIAM ]BNNINGS BRYAN
(AMERIKAANSCH CHRISTEN.STAATSMAN, DE VADER VAN
DE VOLKENBONDS.GEDACHTE, DE MAN VAN HET: NffiT
DOOR GEWELD, MAAR DOOR OVERLEG.)
DOOR

DR. J. VAN LONKHUYZEN.
"Als de pen der historie de geschiedenis van de Vereenigde Staten
van de laatste decennia der 1ge en de eerste der 20e eeuw zal schrijven,
en daarin de namen zal noemen van de groote mannen die het lot en
het leven hunner natie hebben helpen vormen, dan zal onder die namen
die van WILLIAM JENNINS BRYAN een eerste plaats innemen." Z66
schreef terecht de hoofdredactie van een der groote dagbladen van
Chicago 1), een blad dat zeker niet op den naam van Christelijk aanspraak maakt en ook niet tot BRYAN'S partij behoort, toen op 26 Juli
1925 BRYAN, te midden van een strijd welke de aandacht van heel
de natie gevangen hield, een strijd tegen de toelating van evolutionistische leeringen op de openbare school, onverwacht door den dood
werd weggenomen.
"De geschiedenis zal zeggen -zoo gaat bedoeld blad voort - dat
hij aan wien zijn tijd den eere-titel van de Great Commoner gaf, dat
hij in den tijd waarin hij leefde een leider was, in drie fundamenteele
zaken, in de politiek, in sociale hervorming en in den godsdienst." Ook
dit is juist. Alleen zou ik het willen omkeeren en den godsdienst willen
voorop stellen. Want èn BRYAN'S politiek èn zijn sociale hervormingen
werden door den godsdienst, door de Christelijke beginselen, zooals hij
deze verstond, beheerscht. Heel het leven was voor BRYAN een dienen
van God.
Een man als weinigen! Drie malen candidaat voor het hoogste
ambt der U. S. A., en daar door de millioenen die hem volgden heel
dicht bij gebracht, daarna eerste minister en minister van Buitenlandsche Zaken, onder Woodrow Wilson, die zijn plaats voor een
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aanmerkelijk deel aan BRYAN dankte, gevierd als de grootste redenaar
van zijn tijd, leider in machtige sociale reformaties, onverdroten kampioen in woord en geschrift voor de Christelijke beginselen zooals deze
door millioenen in Amerika nog beleden werden, vader van de volkenbondsgedachte, een gedachte uit BRYAN'S Christelijke politiek ontstaanzocht BRYAN in alles zijn Christelijk geloofte doen uitkomen. Daarbij een
man die in de corrupte Amerikaansche politiek voorbeeldeloos eerlijk
was, en kampioen voor Christendom en waarheid die van geen trans igeeren wist, een man die niet zichzelven zocht maar het heil van de zaak
welke hij voorstond en van het Amerikaansche volk dat hij liefhad en op
beter paden zocht te leiden. Een man van beginsel - helaas zoo
zeldzaam in Amerika I Van Christelijk beginsel helaas nog zeldzamer.
De "great Commoner" was naar waarheid een eeretitel voor hem. Hij
was steeds aan de zij de van het gewone volk, van "de kleine luiden".
Hij gevoelde wat zij gevoelden en wist met zijn buitengewone welsprekendheid onder woorden te brengen wat diep in hun zielen leefde.
Een Democraat niet alleen in naam, maar ook in werkelijkheid, en
in den edelsten zin van het woord. De naam van "silver-tongued orator"
was een andere eerenaam welken men hem gaarne gaf, met een tribuut
niet alleen voor zijn gave van welsprekendheid maar ook voor zijn
onvermoeiden strijd voor herstel van het bimetallisme, het zilver naast
het goud als standaard voor nationale en internationale verkeersmunt.
Er was een tijd dat millioenen en millioenen met hem dweepten,
maar er is ook zelden een man geweest die zulke bittere vijanden had als
WII.LlAM JENNINGS BRYAN. De politieke "bosses" gewend om op politiek terrein de baas te spelen en dat met middelen bij welker keuze zij
met hun onderhandsch geknoei en geschacher niet kieskeurig waren,
haatten BRYAN. Zij vreesden en benijdden hem. Want hij kon door zijn
beroep op het gewone volk hun plannen en hun invloed overhoop
werpen. Het volk luisterde naar BRYAN en veegde de bosses op zijde.
En dat "saloon-keepers" (kroeghouders) en de drankhandel (in Amerika
ook op politiek gebied van beteekenis) hem, den leider in den strij d
voor prohibitie haatten - is te gissen. BRYAN stierf zooals hij zou hebben
willen sterveri. Midden in een nationalen strijd van het ongeloof tegen
de geopenbaarde waarheid, een strijd waarin BRYAN tot verdediging
van het geloof vooraan stond. Terwijl de trompetten op het slagveld
nog weerklonken en hij het zwaard der gerechtigheid nog in zijn
zinkende hand hield, blies hij den laatsten adem uit.
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Onbesmet heeft hij zijn blasoen bewaard in zijn 30 jarigen strijd.
Een dapper man, riep heel Amerika en ieder, vóór- of tegenstander,
boog eerbiedig het hoofd toen op dien snikheeten Zondagmiddag uit
Tennesee, het bericht van BRYANS plotseling heengaan zich als een
electrische schok door Amerika verspreidde. Hem hier te gedenken is mij een eer en een genoegen. WILLlAM jENNINGS BRYAN werd geboren op den 1gen Maart 1860.
En wel uit een godvruchtig geslacht, zoowel van vaders zijde als van
die zijner moeder. Beider geslacht behoorde tot dat van de pioniers
die uit Virginia of van de Atlantische kust naar Illinois, naar het
"Westen" - zooals dat toen nog heette - verhuisd waren. Ook deze
pioniers-karakter-trek verliest zich in het geslacht van BRYAN niet.
Degelijke harde werkers, die van aanpakken weten, van doorzetten,
en van alleen-staan, bij wie het woord "compomis" in hun woordenboek niet geschreven staat. BRYAN'S vader - SILAS BRYAN - had
zich als pionierszoon, door nu eens te studeeeren, dan weer met
handenarbeid of door onderwijs te geven zich de middelen verschaft om
verder te kunnen studeeren en de graad van advocaat weten te behalen.
Straks werd hij aangesteld tot rechter. In 1852 huwde SILAS BRYAN
(de vader) MARIA EUZABETH jENNINGS, die de moeder van een gezin
van 9 kinderen zou worden (enkelen zijn jong gestorven) van welke
WILLlAM jENNINGS BRYAN de vierde was. Eerst wilde hij predikant
worden, later een advocaat "als vader". De familie woonde toen in
Salem. Toen de zoons opgroeiden kocht de vader, heel verstandig, een
groote boerderij, even buiten het stadje, waar de jongelui naar hartelust zich konden vermaken in de buitenlucht en konden werken in hun
vrijen tijd. De vader hield van orde. Ieder had zijn werk. WILLIAM
moest de herten voeren, welke in een kamp op de plaats gehouden
werden, alsook voor de varkens en de kippen zorgen. In zijn vrijen
tijd mocht hij met de honden konijnen jagen in de bosschen op de
groote plaats.
BRYAN'S vader was godsdienstig. EIken dag als de klok twaalf sloeg,
al was hij midden in een zaak, hield de rechter eenige oogenblikken
stil en boog het hoofd en bad. Zij waren eigenlijk Baptisten. Maar de
zoon sloot zich reeds vroeg bij de Presbyterianen aan, toen deze
campmeetings in zijn buurt hielden. Hij was toen 14 jaren oud.
Op 15 jarigen leeftijd verliet hij Salem en ging naar het college
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te Jacksonville. Reeds toen brandde in hem de begeerte naar de politieke arena, waarin hij zijn vader had zien strijden, maar evenals deze
alleen voor waarheid en zedelijkheid, voor reformatie der Amerikaansche politiek. Daar, op het college, waar hij zes jaren bleef, ontwikkelden zich zijn oratorische talenten. Hij kwam in huis bij Dr JONES, een
familielid van zijn vader, die met zijn geleerdheid een uitnemenden
invloed op den jongen BRYAN uitoefende. Het gezelschap SIGMA PI (in
Amerika dragen de disputeer-gezelschappen, tevens clubs, vaak met
eigen gebouwen, de letters van het Grieksche alphabeth) zag hem onder
zijn leden. De man die later door zijn "Gouden Kruis" redevoering in
nationalen roem zou komen hield daar zijn eerste speeches en debatten.
Vandaar ging hij zijn studies aan Illinois Coll~ge (Universiteit) voltooien. BRYAN zou een van de beroemdste alumni dezer universiteit
worden, later een harer bestuurders. Hij zou dan zijn positie als
trustee neerleggen omdat de universiteit een .gift van $ 50.000 van
CARNEOIE aannam, welk geld voor BRYAN "tainted money" was 2).
BRYAN'S leven is één lijn. Ook aan de Universiteit. Als zijn medestudenten hem wel eens uitnoodigden tot wat zij noemden een onschuldig kaartspel, antwoordde hij kort en zakelijk: "Toen ik van huis ging
vroeg mijn vader mij of ik zoo iets niet doen wilde. Ik beloofde het
hem en ik denk die belofte te houden." Hij was een man van beginsel
en won daardoor reeds aan de universiteit veler respect. Ook als
redenaar en debater steeg zijn roem voortdurend. Hem viel daar dan
ook de groote eer te beurt om voor degenen die met hem in zijn jaar
aan de universiteit hun studie voltooid hadden de "valedictorian" te
zijn (degene der studenten die in naam van allen in een rede afscheid
neemt). Zijn oratie ging over het voor hem zoo karakteristieke onderwerp "Ducamus, non sequamur" (Laat ons leiden en niet volgen).
Zie hier een paar zinnen die ons den jongen man met zijn diepere opvattingen teekenen: "Karakter is het beginsel, de individualiteit van een
persoon. Het schijnt door elke opening van de ziel. Het zij als een
straal van licht, of als een donkere straal ,verradende de onreinheid
daarbinnen. De strijd tusschen licht en duisternis, recht en onrecht
gaat door _. en dit is de allesbeheerschende vraag, welke in steeds
zwakker accent tot ons komt als wij reizen van de wieg naar het graf:
Zullen deze karakters goed zijn of slecht?"
Op het college (universiteit) volgde nu naar Amerikaansche gewoonte een twee jarige studie in de School voor rechtsgeleerdheid. Hij
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koos die te Chicago. Dat was in 1881. BRYAN had haast om klaar te
komen. Want in dezen tijd had hij een meisje studente ontmoet, dat
zijn geheele hart ingenomen had. Het was MIss MARY BAIRD, dochter
van een rijk koopman uit Perryn en studente aan de jackson Vrouwelijke Seminary. Zij zou straks deelen in BRYANS geweldige overwinningen, maar ook in zijn diepe nederlagen, in zijn groote vreugden
maar ook in zijn smartelijke teleurstellingen. Zij zou hem trouw ter zijde
staan, tot hem het zwaard uit de hand viel. De studie in de Rechten
was BRYAN een genot. Na twee jaren was hij klaar en in juli 1883
hing hij zijn naambordje met aanwijzing van zijn advocaten-professie
aan de deur van een compagnon "met lessenaarsruimte in het kantoor"
- voor de eerste 6 maanden niet veel meer, voegt hij zelf er laconiek
bij. Maar in het begin van het volgende jaar begon het beter te gaan
en WILLlAM jENNINOS BRYAN bouwde voor zich een huis. Geen groot
huis, maar groot genoeg voor twee. In October 1884 werden de twee
in den echt verbonden.
Drie jaren later ~ op den dag af - vinden we BRYAN weer bezig een
huis te bouwen. Voor zijn nog klein gezin. Het is verrijkt met een
baby-dochter. BRYAN bouwt nu in Nebraska, en wel in de hoofdstad
Lincoln, waar hij compagnon van een vriend is geworden. Dus veel
verder West. De drie jaren in jacksonviIle waren voorspoedig en
gelukkig geweest. Maar op een zaken-reis naar het verre Westen een
studie-vriend bezoekende, die in de hoofdplaats van den staat Nebraska
woonde, wist deze hem de schoonheden van die plaats en kansen op
vooruitgang zóó op het hart te binden, en tot deelneming in zijn
advocaten-firma zóó dringend uit te noodigen, dat BRYAN, na het
thuis met zijn vrouw overlegd te hebben, aan de uitnoodiging gehoor
gaf en naar Lincoln, Nebraska, verhuisde. Zijn vrouw voltooide daar
haar academische studiën en werd er evenals haar man tot de balie toegelaten. Ze deed het om haar man in moeilijke vraagstukken ter zijde te
kunnen staan. Inderdaad BRYAN was - als hij zelf zegt - een gelukskind van zijn jeugd af aan. Daar in Nebraska was het dat hij
- de jonge advocaat - den naam verwierf van "The Boy Orator of
the Platte". De "Platte" is de rivier die door het droge Nebraska
stroomt. Eerst ging het niet al te best, maar weldra had hij een goed
inkomen. Geen wonder, want hij bezat een meer dan gewone kennis
van de wet, en door buitengewone oratorische gaven had hij een geweldigen invloed op de jury, de jury-leden winnende zoowel door zijn
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argumenten als door zijn welsprekendheid. "Naast het predikambt weet
ik geen edeler professie dan die van de rechtspraak. Hetgeen waarop
men doelt is gerechtigheid, gelijk en precies, en indien het aan dat
doel niet toekomt, dan is het omdat de stroom afgeleid wordt door zelfzucht of door onkunde," zoo getuigt BRYAN van zijn professie, die in
Amerika in niet al te besten reuk staat.
BRYANS huwelijk werd gezegend met 3 kinderen t. w. RUTH, WILLIAM
JENNINOS en GRACE. Het was een zeer gelukkig huwelijk. BRYAN had
veel steun van zijn vrouw. Haar aantrekkelijke figuur deed veel om
menschen voor BRYAN te winnen. Als ze thuis was stond ze op om
5 uur, dan, na de noodzakelijke huiselijke werkzaamheden gedaan te
hebben, een uur naar de universiteit, dan verder was ze haar mans'
secretaresse. Des namiddags ging zij naar de stad voor vergaderingen,
of voor zaken voor haar man.
Ook BRYANS huiselijk leven droeg een positief Christelijk stempel.
Gelijk het Christelijk levensgedrag naar Amerikaansche opvatting
geldt. BRYAN rookte niet, evenmin gebruikte hij sterken drank rooken en gebruik van sterken drank worden in het Methodistisch gekleurd Amerika beschouwd als zaken den Christen niet
voegende. Daartegenover was hij lid van de "Elks" (een geheim met
eede verbonden genootschap zooals de Vrijmetselaars) waar wij wel
bezwaar tegen zouden hebben. En toch zocht hij Christus op elk terrein
te dienen. Hij was herhaaldelijk als afgevaardigde van zijn classis lid
van de Presbyteriaansche synode, eenmaal bijna, op enkele stemmen na, haar voorzitter. Daar streed hij met alle macht tegen den
invloed der modernen. Door zijn toedoen was het dat in de proponents
formule opgenomen werd de verklaring dat de candidaat geloofde
in de "Virgin Birth" van Christus, d. w. z. dat Jezus Gods Zoon is.
BRYAN hield eIken morgen huiselijke godsdienst-oefening in zijn gezin
en bad voor eIken maaltij d (een zeldzaamheid in Amerika!). Hoe
.ouder hij werd des te meer werden de politieke verschilpunten voor
hem religieuse en zedelijke geschilpunten. Zijn redevoeringen, ook zijn
politieke, waar ook, in den senaat, of op andere politieke vergaderingen,
zijn vol van argumenten uit de H. Schrift genomen. Zijn hartstochtelijke strijd voor den staat Tennesee voor het recht om een wet te
maken waarin evolutionistische leeringen in de lagere of hoogere
scholen in dien Staat verboden werden - kostte hem het leven. Zijn
werken "God or Gorilla" (tegenover de evolutie over den oorsprong

446

DR.

J.

VAN LONKHUYZEN

van het menschelijk geslacht), of zijn wereldbekende redevoering
"Prince of Peace" getuigen van zijn oprecht Christendom, zijn rotsvast
geloof in de H. Schrift, zijn Christelijk belijden en dapper strijden op
elk gebied. Hij onderwees - en ook dat is weer typisch "AmerikaanschChristelijk" - een Zondagsschoolklas vanaf zijn bekeering (op 14
jarigen leeftijd) tot aan zijn dood. Men weet dat in Amerika ook
volwassenen ter Zondagschool komen.
In later dagen toen hij om zijn vrouw's gezondheid naar Florida
moest verhuizen, onderwees hij een klas van honderden in een bosch
bij zijn huis. Als het congres op Zondag vergaderde ging hij - al was
het in het drukst van het debat - een uur ter kerk. Hij weigerde
immer, zelfs in het drukst van de campagne, op Zondag de politieke
campagne voort te zetten. Hij sprak gaarne tot jongelui's vergaderingen. Het volgende is tot de studenten in een Billy Sunday campagne.
Deze bekende evangelist was een groot vriend van hem.
BRYAN sprak tot de jongelieden: "Ik deel in de vreugde welke gij
bereidt aan de oudere generatie door hier vanavond te komen om Uwe
harten te plaatsen onder den invloed van een krachtige roepstem.
Studenten! Indien gij de boeken zoudt tellen welke gij moet bestudeeren aleer gij de u voorgeschreven cursus voleindigd hebt, dan zuIt
gij uitvinden dat er een menigte boeken voor noodig zijn om den menschelijken geest te oefenen. En wanneer gij ze alle bestudeerd zult hebben, zoo is bij dit alles de geest of het verstand slechts het instrument
van iets grooters dan die geest of het verstand. De geest of het verstand
is slechts een instrument, gebruikt door het hart, en er is maar Eén Boek
voor noodig om dat hart in de juiste richting te leiden en meester van
het verstand te doen zijn. Al uwe schoolboeken kunnen uw leven niet
redden van mislukking als het hart verkeerd gaat. En indien het hart
de juiste richting neemt kan het een hoofd, hoe dom ook, nog zeer
nuttig voor de maatschappij maken. Geleerdheid heeft geen macht om
een menschelijk wezen van zonde te redden. Gij zijt hier vanavond
gekomen om te overwegen de eisch van een Boek dat u redden kan, dat
kan toevoegen aan iedere vreugde, welke door het lichaam of den geest
tot u komt, dat ieder plezier van den physieken of den verstandigen
mensch kan verbeteren. Gij zijt hier vanavond gekomen om te hooren
van dat Hoogere Leven, waartoe de groote Evangelist u uitnoodigen
wil als Hij u voorstelt het Boek dat altijd goed en overal goed is. Het
Boek dat uwe voetstappen wil richten terwijl gij jong zijt, dat licht
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wil werpen op uw pad in latere jaren, het eenige Boek dat iemand
bij zich wenscht te hebben als de avond des levens nadert."
BRYAN behoorde tot de Democratische politieke partij. In die partij
zou hij dan ook zijn lauweren behalen. Zijn eerste groote politieke
speech hield hij in 1888 te Seward. Een paar weken later ging hij
als afgevaardigde van zijn district naar de Staats-conventie zijner
partij. En op de Staats-conventie was hij weldra het middelpunt en
werd afgevaardigd naar de nationale conventie. Het volgend jaar bedankte hij voor de hem aaI:tgeboden plaats van vice-gouverneur van
zijn Staat. In 1890 werd hem de belangrijke plaats aangeboden van
U. S.-senaats-candidaat voor de Democratische Partij. Wegens de
groote overwinningen der Republikeinsche Partij in zijn Staat, was de
situatie hopeloos. Maar juist dát trok BRYAN aan. Hij was nog nauwelijks 30 jaren. Zijn Republikeinsche tegenstander was een man met een
schitterende reputatie en groote ervaring, daarbij reeds sinds geruimen
tijd vertegenwoordiger van het district. Na zijn aanneming van de
candidatuur daagde BRYAN dezen tegen-candidaat tot een debat uit.
Deze nam de uitdaging aan. De avond kwam. Een enorme menschenmassa had zich vergaderd. BRYANS rede was een meesterstuk. Zelfs
zijn tegenstanders moesten dit erkennen. Niet minder dan elf van zulke
debatten werden er in den Staat (Nebraska) gehouden. Immer op
hoffelijke wijzen werd het debat gevoerd. Toen de verkiezing geschied
was en de stemmen geteld werden had BRYAN gewonnen met een groote
meerderheid. En schier zonder kosten. Zoo nam de jonge redenaar dan
in 1891 voor het eerst zijn zetel in den senaat te Washington. D. C. in.
Daar waren vele beroemde mannen in Washington in die dagen.
HARRISON was president, THEODORE ROOSEVEL T had reeds grooten
roem in staatszaken geoogst. TAFT, HARDING, WILSON waren aan het
hoofd van Staatszaken, of zouden dit weldra zijn. HUGHES en ELI HU
ROOT zaten nog in hun advocatenkantoren, maar zouden spoedig de
buitenlandsche betrekkingen der U. S. A. leiden.
Door middel van een senator, dien hij in een vroegere verkiezing
veel dienst bewezen had, kwam BRYAN reeds aanstonds in een zeer
invloedrijke Senaatscommissie. Maar BRYANS roem was gevestigd toen
hij in een voor de Democraten zoo het scheen hopelooze zaak, in
den Senaat het spreekgestoelte beklimmende, uitgelachen door de tegenpartij als de "Boy Orator of the Platte", zulk een redevoering hield,
dat toen hij aan het eind was, niet alleen zijn partijgenooten hem in
A. St. 3-m. XII
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enthousiasme van den grond op hun schouders beurden, maar zelfs
de tegenstanders van de overzijde kwamen en hem feliciteerden met
zulk een speech. Meer dan 100.000 ex. van de speech werden op
kósten van het congres gedrukt en door het land verspreid! Het ging
er over of van grondstoffen belasting moest worden geheven, of niet.
Hoewel het laat werd, terwijl hij sprak, riep men hem van alle zijden
toe om voort te gaan. De speech werd door alle bladen een meesterstuk
genoemd.
BRYANS district werd door de oppositie, die in de meerderheid was,
verknipt, zoodat het een Republikeinsch district zou worden. Wij kennen deze methode uit den liberalen tijd. En het district scheen nu ook
Republikeinsch te zullen zijn. En toch, tegen alle verwachting en met
een zeer gezienen Republikeinschen tegencandidaat, werd BRYAN herkozen voor de volgende zitting van het congres. In dit congres kwam
BRYAN uit als voorstander van den twee-voudigen geld-standaard. Niet
enkel de gouden standaard, maar daarnaast ook de zilveren. Vrije
aanmunting van zilver dus. BRYAN had het punt in het verkiezingsprogram van zijn Staat gekregen maar niet in dat van de nationale partijorganisatie. Desniettegenstaande gaf hij geen kamp.
BRYAN werd steeds meer de vrij-zilver-kampioen. Hij weigerde een
presidenteelen candidaat te ondersteunen die alleen den gouden
standaard voorstond, al was die candidaat van zijn eigen partij. De
strijd werd hevig. Het voorstel van bimetalisme kwam op in den senaat.
Daar heeft BRYAN toen zijn beroemde speech gehouden die hem slechts
een stap van zijn candidatuur voor het presidentschap zou brengen en
hem een nis zou geven in Amerika's zaal van beroemde mannen.
De president (een Democraat) had toegegeven in zij n oppositie tegen
den gouden standaard. Zie hier enkele aanhalingen uit BRYAN'S
Senaatsspeech tegen toegeven aan de voorstanders van den gouden
standaard.
"Er zijn nog duizenden, tienduizenden, ja zelfs millioenen, zoo zegt
die hun knie voor het gouden kalf niet gebogen hebben. Laat
de President moed vatten! De schrijfster Mühlbach vertelt een geschiedenis uit het leven van den grooten militairen held van Frankrijk:
Napoleon, die bij Morengo droevig en ontmoedigd terneer zat, meenende dat de slag voor de Franschen verloren was. Hij riep een jongen
trommelslager en beval dezen den terugtocht te slaan. Maar de jongen
antwoordde hem: "Sire, ik weet niet hoe ik dat doen moet. Generaal
BRYAN,
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DESSAIX heeft mij nooit geleerd den terugtocht te slaan. Ik kan wel
den aanval slaan en ik kan een roffel slaan die zelfs de dooden in slagorde zou doen vallen. Ik heb dien aanval geslagen bij de brug van
Lodi, ik heb hem ook geslagen bij den berg Thabor en ook bij de
Pyreneeën. Mag ik hem hier slaan?" NAPOLEON beval hem toen
den aanval te slaan en de jongen sloeg, en de strijd werd gewonnen.
En Marengo werd toegevoegd aan de overwinningen van NAPOLEON.
Laat onze dappere leider de inspiratie vatten van dezen straatjongen
van Parijs! In het aangezicht van den vijand, die trotsch en vol zelfvertrouwen was, heeft de President gewankeld. Betrokken in een
koninklijk gevecht tusschen de geldrnacht en het gewone volk, heeft
hij den terugtocht ondernomen. Laat hij echter niet ontmoedigd zijn.
Hij heeft grootere overwinningen behaald dan NAPOLEON, want hij is
een strijder die gewonnen heeft zonder zwaard. Laat hij voortgaan
met dit groote gevecht voor de vrije aanmunting van goud en zilver,
waartoe 3 Nationale programma's hem verplichten. Laat zijn klaroenstem de legerscharen der partij te wapen roepen! Laat bevel gegeven
worden tot den aanval en de lucht zal weerklinken van de voetstappen
van mannen bedekt met litteekenen uit de gevechten voor de rechten
van het volk. Laat dit bevel gegeven worden en dit Marengo zal onze
glorie beteekenen en niet onze schande ...
Vandaag staat de Democratische Partij tusschen twee groote machten. Aan den eenen kant de belangen van de financiëele corporaties van
de natie, van haar financiëele instellingen, van haar verzamelingen van
weelde en kapitaal; zij staan daar commandeerende, arrogant, zonder
barmhartigheid. Zij vragen speciale wetten, gunsten, privilegies, en ontheffingen. Zij kunnen groote sommen bijdragen voor hun propagandafondsen. Zij kunnen met hun alles doortrekkenden invloed de oppositie
neerslaan en dengenen, die hen vleien en naar de oogen zien, gemak
en overvloed schenken. Zij eischen dat de Democratische Partij hun
dienaar zal worden. Om hun genadelooze besluiten uit te voeren.
Aan den anderen kant staan de onmetelijke scharen, die hun naam
gegeven hebben aan de Democratische Partij en waarvoor deze partij
op zich heeft genomen te spreken. Uitgeput door het werk, zwart van
stof, uiten zij hun droeve klacht. Zij hooren van mateloozen rijkdom,
die aan alle kanten toegenomen is en zij voelen de ongelijkheid van de
verdeeling daarvan. Zij zien de overproductie van alles wat maar gewenscht kan worden omdat er is een onderproductie van koopkracht ...
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Hoewel zij de meeste zorg van de regeering noodig hebben kloppen
echter hun smeekbeden tevergeefs tegen de buitenmuren van het
regeeringshuis, terwijl vele anderen die het minder noodig hebben gemakkelijk gehoor vinden tot de binnenste kamers van de wetgevende
lichamen. Dit leger, nu reeds groot en eIken dag grooter wordende,
smeekt de partij om zijn kampioen te zijn in het tegenwoordige conflict.
Het kan zijn aanspraken niet opdringen te midden van groot feestgedruisch. Het kan geen groote parades· houden of groote vlaggen op
de vleugelen van den wind uitspreiden. Het heeft maar één strijdkreet
waarmede hij ten strijde trekt n.l. "Home, sweet home" en maar één
oproep tot den strijd: "Gelijkheid voor de wet" ...
De Democratische Partij moet tusschen beide zijden kiezen. Wat zal
de keuze vandaag zijn? De Democratische Partij heeft het grootste
succes in de geschiedenis behaald. Zij staat op een met overwinning
bekroonden heuvel. Zal de Partij het aangezicht keeren naar de opgaande of naar de ondergaande zon? Zal zij kiezen zegening of vervloeking? Leven of Dood? Wat?"
In 1894 faalde BRYAN in zijn herkiezing door de tarief-kwestie en
werd de Rekublikein verkozen. BRYAN ging nu, waar immer zijn hart
naar uitging, zich meer geven aan het houden van lezingen. Bovendien
accepteerde hij een hem aangeboden plaats als hoofdredacteur van
de Omaha World-Herald, het groote dagblad van de stad Omaha in
Nebraska. Waar hij kon daar bracht hij immer het punt van zijn
toenmalige politiek, zooals hij dat zag voor het heil van Amerika,
• waren die redevoeringen die hem
n.l. de zilverkwestie, ter sprake. En het
deden afgevaardigd worden naar de groote Democratische nationale
conventie (deputaten-vergadering) van 1896 in Chicago waar BRYAN
zijn "Kruis van Goud" speech leverde, welke hem de candidaat der
Democratische Partij voor het presidentieele ambt in de V. S. deed
worden. Op 8 Juli 1896. Na slechts twee jaren van betrekkelijk politieke rust. Hij was toen 36 jaren oud.
We behoeven deze door geheel Amerika als "Gouden-Kruis redevoering" beroemd geworden redevoering van BRYAN hier niet in den
breede weer te geven. We hebben reeds het voornaamste van zijn
argumenten gehoord. Maar de argumenten werden met zulk een
scherpte en zulk een welsprekendheid naar voren gebracht - dat heel
de conventie in lichte laaie voor BRYAN'S voorstel ontstak! Alle andere
amendementen werden verslagen en BRYAN'S voorstel werd met groote
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meerderheid aangenomen. De speech ontleent haar naam aan het slot.
"Wij die staan voor de produceerende massa, ondersteund door de
zwoegers en de slavers en de werkers van heel de aarde, wij zullen
hun eisch (die van de geldmagnaten) voor den enkelen gouden standaard beantwoorden met deze leuze: Gij zult op het aangezicht van
den arbeid deze doornenkroon niet drukken; gij zult de menschheid niet
kruisigen op een kruis van goud." Zijn tegenstanders hadden enorme
sommen uitgegeven om presidenteel candidaat te worden of hun man
te zien gekozen, BRYAN mocht later gaarne verhalen, dat de heele
conventie hem nauwelijks $ 100.- gekost had. En dat zegt wat voor
Amerika.
Toen het uitbundig enthousiasme over was, werd BRYAN met groote
meerderheid tot presidentieel candidaat der Democratische Partij gekozen.
Zoo was dan BRYAN in 1896 de presidentieele candidaat van de
Democratische Partij. Geen candidaat vóór hem heeft zooveel menschen
toegesproken als BRYAN deed. Want zulk een verkiezingscampagne
is in Amerika een geweldig ding. BRYAN reisde in de 212 maand der
verkiezingscampagne niet minder dan ruim 180000 mijlen, sprak tot
5.000.000 menschen en hield groot en klein 600 verkiezingsspeeches.
Soms 20 op een dag. Aan elk station waar zijn trein stilhield. De
enkele standaard (gouden standaard) óf de dubbele standaard (goud
en zilver) was de "issue".
BRYAN had een enorme werkkracht. Vaak was hij veertien uren per
dag aan het werk, in een groote verkiezingscampagne soms 16 en eens
zelfs 24 uren. Correspondenten van dagbladen werden zóó vermoeid,
dat zij hem niet bij konden houden in het maken van stenographische
verslagen zijner speeches. Hij zat vaak op in den nacht op de rand
van zijn bed in de Pullmann-wagen om hen te helpen in het achterstallige.
Hij had een wonderbare mooie en sterke stem, doch soms na
een speech werd zij des avonds heesch, maar was den volgenden morgen
weer in orde. Zijn dokter beval hem soms niet meer dan één groote
speech per dag te houden, en hij deed het, n.l. van des morgens half
acht tot middernacht, verdeeld in 20 deelen. Maar hij was wijs, hij
dronk bij elke gelegenheid minstens één glas water, en hanteerde het
zoo dat hij een aardigheid zeide, dan lachtten de menschen, en hij had
ruim den tijd om zijn glas water te drinken, geheel of gedeeltelijk, en
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zoo weer verder. Soms werd hij door de buiten wachtende menigte
gedrongen het raampje van zijn Pullmann open te doen en een slaperig
hello te roepen en een hand uit te steken, die dan gevat werd voor een
tij d door de honderd of zoo die buiten stonden.
Na het einde van zijn verkiezingscampagne van 1896 beantwoordde hij persoonlijk met behulp van zijn vrouw niet minder
dan 60.000 brieven. Het kostte hem anderhalf jaar om dit werk
tusschen zijn drukken arbeid in klaar te krijgen.
Daar was een voordeel voor BRYAN in deze campagne voor het presidentschap in 1896. De Republikeinen (zooals men weet heeft men in
Amerika twee groote politieke partijen, de Republikeinsche en de Democratische) waren eveneens verdeeld over de gouden-standaard kwestie.
Vele hunner, die eveneens voor bimetalisme waren, voegden zich onder
de Democratische banier, dus vóór BRYAN, de kruisridder voor den
dubbelen standaard. Natuurlijk stond daartegenover dat BRYAN een gedurig gevecht had met de Democraten welke voor den enkelen standaard
waren, waarvan er ook een aantal de Democratische Partij verlieten.
BRYAN werd niet moede hun er aan te herinneren, dat zij z. i. niet voor
het welzijn van het land, maar voor zichzelven streden. Daaronder
waren de bankiers, en degenen die in dienst waren van syndicaten,
trusts enz. BRYANS humor in de bestrijding van zijn tegenstanders is
onuitputtelijk.
Hij verwees bijvoorbeeld naar het beeld van den eikenboom, dat
de gouden-standaard-Democraten (partijgenooten die het niet met
hem eens waren) voor zich tot embleem genomen hadden. Hij zeide
er dit van: "Waarom nemen zij niet iets meer toepasselijks voor hen
zelven, waarom niet bijvoorbeeld het portret van een uil? Niets kan
meer toepasselijk zijn dan dat. Dat beest kijkt wijs en doet zijn werk
in het duister. Of indien zij het beeld van den uil niet wenschen, laten
zij dan nemen dat van de mol. Dat is een heel lief, zacht beest, maar
het werkt altijd ondergronds."
Zie hier iets uit zijn redevoeringen,
Het gouvernement gaf aldoor maar nieuwe Staatsobligaties uit.
Nieuwe Staatsleeningen dus. BRYAN betoogde dat daardoor het geld
in waarde verminderde. Dat het volk met die inflatie-methode bedrogen
werd. Men was toen nog niet zoo op de hoogte van deze methode.
"Er is maar één middel, zegt BRYAN, om de voortdurende uitgifte
van staatsobligatiën, dus van inflatie, te doen ophouden en dat is
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terug te keeren naar gezonder finantiëele politiek van het beginsel van
den dubbelen standaard en de regeering toe te staan het papieren geld
in het zij goud of zilver, in te wisselen. Als ik zie hoe zij (de bankiers
en financiers) naar de schatkist loopen, het goud er uit weg halen, en
dan Staatsobligatiën vragen, en dan weer goud vragen om de Staatsobligatiën te betalen, en zoo door, zonder einde, word ik herinnerd
aan een poets die een moeder jegens haar jongen uithaalde. De jongen
nam medicijnen in en het volgende gesprek ontspon zich eens tusschen
den jongen en een bezoeker: "Hou je van die medicijn?" vroeg de
bezoeker. "Neen, mijnheer." "Nou, je schijnt het anders aardig graag
in te nemen." "Mama, zoo zeide de jongen toen, geeft mij eIken keer
vijf cents als ik de dosis inneem." "En wat doe je met dat geld?"
"Dat zet ik op een bank, mijnheer." "En wat doen je dan met al het
geld op de bank?" "Dat gebruikt Mama om meer medicijnen te koopen,
mijnheer." Een kleine oplichter wordt gestraft, maar in het groot schijnt
het een respectabele business te zijn - besluit BRYAN - . "
Toen Jezus kwam verkondigen: "Vrede op Aarde, in de Menschheid
een Welbehagen" werd Hij niet verwelkomd, gaat BRYAN voort, door
hen die de huizen der weduwen opaten, onder den schijn van lang te
bidden. Dat waren de financiers van dien tijd. Door wien werd Hij verwelkomd? De Schrift zegt ons, dat het gewone vo,lk Hem gaarne
hoorde.
BRYAN was vast overtuigd, dat de enkele standaard noodzakelijk moest
leiden tot versterking van het kapitalisme en tot schade voor de boeren
en voor den kleinen man en voor de arbeiders. "De gouden standaard
verlaagt de prijs van het land en de produkten daarvan, alsmede de
loonen van den arbeid," zoo klinkt het dan ook gedurig in zijn
speeches. Die standaard maakt het geld duur. Het is als met de kinderen op de wip. Het eene eind gaat op, even noodzakelijk gaat dan
het andere eind naar beneden. De waarde van het geld gaat door den
beperkten voorraad van goud op en de prijzen der goederen gaan naar
beneden. Door een bepaalde vast te stellen verhouding van zilver tot
goud (de Democratische Partij bepaalde het als 1 tot 16) kon, zoo
oordeelde hij, alleen voorspoed tot de massa van het Amerikaansche
volk gebracht worden.
Keer op keer, ik wees er reeds op, haalt BRYAN in zijn speeches
plaatsen uit de H. Schrift aan. Ze mogen niet allen even sterk bewijsmateriaal voor zijn stelling zijn, het enkele feit dat hij met de Schrift
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tot het volk kwam is toch iets zeer opmerkelijks voor een politicus in
Amerika. En soms ook is zijn argument raak. Zoo b.v. sprak hij in zijn
groote Labor Day redevoering voor duizenden en nog eens duizenden
arbeiders in Chicago als volgt:
"Duizenden hier vergaderd! Laat mij u voorlezen de woorden van
iemand die den titel heeft van den meest wijzen man der wereld te zijn.
Ik spreek van Salomo: Israëls wijze koning. Hij zeide: "Geef mij noch
armoede, noch rijkdom, voed mij met het brood mijns bescheiden deels
opdat ik, zat zijnde U niet verloochene en zeg: "Wie is de Heere?
Of dat ik, arm zijnde, niet steel en den Naam mijns Gods aantaste."
Salomo begeerde noch armoede, noch rijkdom. Hij zag terecht de
gevaren welk in ieder van de beide uitersten gelegen zijn, en hij verkoos, wat ik zou willen noemen, niet den gouden of den zilveren, maar
den tusschenstaat, het gouden èn zilveren middel. Noch groote weelde,
noch verschrikkelijke armoede levert de grond waarop de beste beschaving groeit. Zij die terneer gedrukt worden door armoede verliezen
den moed en de inspiratie en het hooge doel, hetwelk den mensch tot
groote daden leidt; terwijl zij die te groote rijkdommen bezitten de
noodzakelijkheid missen voor dien arbeid, welks opbouw noodig
is voor de ontwikkeling van alles wat nuttig is. Salomo had derhalve wel
gelijk toen hij de middelklasse prees want de groote middelklassen
,zijn het bolwerk der beschaving en van hen komt steeds het goede
dat het menschelijk geslacht gezegend heeft."
Trots zijn ijver verloor BRYAN de campagne. McKINLEY, de candidaat
der Republikeinen, ontving 7,107,822 stemmen en BRYAN 6,511,073.
BRYAN was geslagen, maar gaf den strijd niet op. Direct na zijn
verkiezing publiceerde hij een verklaring om den strijd voor den tweevoudigen standaard voort te zetten en dankte bijzonder het "eenvoudige volk" voor het vertrouwen in hem gesteld.
Hoewel BRYAN de stemming voor het presidentieele ambt in 1896
verloor, - gaf hij de politiek niet op. Hij besloot in de politiek
te blijven. Dies bleef zijn advocaten-kantoor gesloten en BRYAN
ging, om in contact met het volk te blijven, weer lezingen houden
en artikelen schrijven. Een nieuwe politieke "issue" kwam weldra op
waarin BRYAN wederom een eigen positie innam. Het punt waarom het
thans ging wordt van BRYAND'S standpunt uit dat van het anti-imperialisme genoemd. Het ging om de kwestie of de Vereenigde Staten buitenlandsche kolonies onder hun bestuur zouden nemen, of niet. Met andere
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woorden, of de Philippijnen en Cuba, welke door de Vereenigde Staten
in den Spaanschen Oorlog gewonnen waren, Amerikaansche kolonies
zouden zijn, dan wel onafhankelijke gebieden. BRYAN was voor het
laatste.
BRYAN had persoonlijk deel genomen aan den oorlog tegen Spanje.
Op den dag dat de oorlog met Spanje verklaard werd had hij zich
in een telegram tot president McKINLEY (BRYAN'S tegencandidaat
in de verkiezing van 1896) die als president de Oppercommandant
van leger en vloot was, gericht en zich ter beschikking van het gouvernement gesteld.
De gouverneur van Nebraska (BRYAN'S Staat) verzocht hem daarop
een regiment vrijwilligers uit Nebraska saam te stellen, waarover BRYAN
kolonel zou zijn. Het "derde vrijwilligers regiment van Nebraska"
was weldra het zijne. In den strijd zelf heeft het regiment geen deel
genomen (de strij d werd immers door de vloot beslecht) maar wel
werden BRYAN en zijn regiment voor 6 maanden in een training kamp
in Florida en Savannah (twee Zuidelijke Staten) geoefend om, als
het noodig was, over zee dienst te kunnen doen. In die oefenkampen
hadden zij heel wat te strijden tegen ziekten. BRYAN zelf had een aanval van malaria en van typheuse koortsen te doorstaan. Toen de
vrede geteekend was, vroeg en verkreeg BRYAN eervol ontslag uit
den dienst.
Gedurende den oorlog met Spanje en kort daarop ontwikkelde
zich bij een groot deel der Amerikaansche natie de begeerte om "kolonies" te hebben. Hiertegen nu koos BRYAN beslist partij. Hij achtte
het door en door on-Amerikaansch. Het werd de "issue" voor de
presidentsverkiezing van 1900. McKINLEY en ROOSEVELT, de Republikeinsche candidaten waren sterk voor het behouden der eilanden in den
oorlog gewonnen, BRYAN was er tegen. Zijn eigen partij was het nauwelijks met BRYAN eens in dit stuk. Maar BRYAN stond vast.
Zoo begon dan BRYAN'S tweede presidentieele campagne. Weer
maakte hij een groote toer door het land.
De politieke kaart was intusschen wel wat veranderd. De Oostelijke politici (New-York enz.) die tegenover BRYAN gestaan hadden
in de zilverkwestie waren nu met hem, terwijl het Midden-Westen
en Westen van Amerika, welke in de vroegere kwestie het met hem eens
geweest waren, nu tegenover hem stonden.
Van imperialisme, ook zooals sommigen onder schoonen schijn het
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wilden invoeren, namelijk als middel tot beschaving der volken wilde BRYAN niets weten. Hij is tegen "beschaving met het zwaard"
en tegen alle imperialisme, in Amerika opkomend. "Onze natie is
nu in grooter gevaar dan Cuba. De imperialistische idee is
lijnrecht in strijd met de idealen en ideeën die door het Amerikaansche volk gekoesterd zijn zoolang dit een eigen volk is geweest. Geen natie kan bestaan half als vrije republiek en half als
een kolonie. De leer van zelfbestuur ende leer van het imperialisme
staan als vuur en water tegenover elkander. Ook het Christendom
is met het imperialisme in lijnrecht conflict. Indien waar Christendom
bestaat in de toepassing in ons dagelijksch leven van wat Christus
in Zijn woord ons leert, wie zegt ons dan dat wij gedwongen worden
beschaving te brengen met dynamiet en proselieten moeten maken met
het zwaard? Het imperialisme vindt geen steun in den Bijbel. Het
bevel is: Gaat henen en predikt het Evangelie aan alle schepselen."
Trots al zijn ijver bij vernieuwing in de verkiezings-campagne betoond, verloor BRYAN ook dit maal. RoosEvELT had in een rond getal
7.208.000 stemmen en BRYAN 6.358.000. Toch zou straks het Amerikaansche volk BRYAN gelijk geven en eindelijk zelfs aan de Philippijnen volledige onafhankelijkheid toekennen.
Dus ten tweede male geslagen I Maar wie iets van de politieke toestanden in Amerika kent, van de oppermacht van het kapitaal, dat
aan de zijde der Republikeinen was - van de inzinking waarin vóór
BRYAN'S optreden de Democratische Partij verkeerde die staat
verwonderd dat BRYAN tot twee malen toe zóó dicht bij het president-

schap kwam.
En dat beide malen met een politiek programma dat bij den inzet
geheel nieuw was en zeker niet gez~gd kon worden de sympathie van
het Amerikaansche volk in massa te hebben. Dit toont BRYAN'S enormen invloed en het groot respect dat men hem toedroeg.
BRYAN, hoewel andermaal verslagen, bleef ook nu in de politiek.
Hij werd uitgever van een eigen weekblad The Commoner. Het verscheen in Januari 1901. BRYAN was - als men weet ~ reeds lang als
redacteur verbonden aan de Omaha "World-Herald". Bovendien
schreef hij voor onderscheidene nieuwsbladen en tijdschrifte.n. Maar nu
werd hij er uitgever bij. Zijn weekblad "The Commoner" werd over heel
de Vereenigde Staten verspreid. Met groot interesse zagen de dagbladen iedere week naar BRYAN'S hoofdartikelen uit. Af en toe, temid-
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den van een spannende periode in een of anderen strijd waarin BYRAN
gewikkeld was, kon men in de nieuwsbladen lezen: "Morgen zal de
"Commoner" zeggen, enz."
Gedurende 22 jaren was The Commoner een belangrijke verschijning
zoowel in de uitgeverswereld als in de politiek.·
BRYAN'S broeder, CHARLES BRYAN, oud-gouverneur van den Staat
Nebraska, zorgde voor de zakelijke zijde van het blad en der onderneming. Maar het was het orgaan voor BRYAN'S gedachten. Hierdoor
kreeg hij den naam van "De groote Commoner". Voor het gewone
volk te schrijven, voor hen te pleiten, hen te leiden, dát was zijn doel.
BRYAN'S opvattingen omtrent de zedelijke zijde van wat er in zijn
blad verscheen en hoe hij met zijn werkvolk verkeerde kunnen blijken
uit het volgende.
In zijn Chicago speech voor de duizenden in die wereldstad in 1908
verklaarde hijzelf waarom hij dezen naam aan zijn blad gaf.
Omdat hij wilde zijn met de "common people". Het gewone volk.
Christus koos zij n vrienden meestal uit het gewone volk. Datvolk "hoorde
Hem gaarne." Zij zijn het meest belangrijke deel der natie. De "uncommon" zijn lang zoo belangrijk niet als zij denken, zegt BRYAN.
God bemint het gewone volk, zeide ABRAHAM LINCOLN, daarom maakte
Hij er zoo velen van, zoo herinnert BRYAN.
Voor de verkiezingscampagne van 1904 (men weet, dat de Amerikaansche president voor een periode van 4 jaren gekozen wordt) trok
BRYAN zich terug. Hij wilde eens zien "of een ander het beter kon
doen." Hij bleef in zijn drukken arbeid van schrijven, spreken en reizen.
Hij maakte in dezen tijd een reis om de wereld. Waar hij allerwege met
groote onderscheiding ontvangen werd. Reeds in 1903 had hij met zijn
zoon Europa bezocht, maar ditmaal zou het eene reis om de wereld
worden. Zij vrouw, hun zoon en jongste dochter vergezelden hem. Van
September 1905 tot September 1906 waren ze op reis.
Deze reis gaf hem een ruim inzicht in de wereld-condities en deed hem
straks optreden voor nieuwe idealen als "ontwapening", "internationalen
vrede", "volkenbond" e. a. Dit gaf hem straks den naam van "The
Peerles Leader". Een naam dien hij bij de twee andere namen" The Boy
Orator of the Plate" en "The Great Commoner") welke het volk hem
reeds gegeven had, voegen kon.
De reis ging allereerst naar China en Japan. Vele zijn de geschiedenissen en verhalen van deze reis. Bijvoorbeeld op een diner in Tokio
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hield BrYAN, die zoo als men weet prohibitionist was, de volgende toast
met een glas water ter eere van den admiraal die de Russische vloot
verslagen had, als men aandrong dat BRYAN een glas wijn nemen zou:
"Admiraal, gij hebt uwe overwinningen op water behaald en ik drink
uwe gezondheid met water, wanneer gij ooit overwinningen op champagne zult behalen, dan zal ik uwe gezondheid drinken met champagne."
BRYAN'S inzichten voor de onafhankelijkheid der Philippijnen gaven
hem een ruime plaats in het hart der Philippinos. Zoo ging het door
Britsch-Indië, Palestina, vandaar naar het Himelaya-gebergte en
Mount Everest. Toen door Turkije, Hongarije, Duitschland, Italië
enzoovoort.
Op deze reis ontmoette BRYAN den Czaar van Rusland, koning
EDUARD VII van Engeland, en vele beroemdheden. In 1903 had hij
reeds TOLSTOI ontmoet. Die een diepen indruk op hem maakte. BRYAN
spreekt met bewondering over hem.
De ontvangst welke BRYAN bij zijn terugkeer in Amerika had was
buitengewoon. Overal waren er delegaties, recepties enz. BRYAN'S
speeches bij die gelegenheden trokken zeer de aandacht en klonken als
voorboden van de punten voor een volgende presidenteele campagne.
In feite op die thuiskomst-recepties begon reeds voor BRYAN de "boom"
voor "BYRAN de volgende president!" De gedachte rolde als een
sneeuwbàl door het land. Overal waar BRYAN'S expresse trein stil hield
moest hij spreken. In Lincoln zijn vroegere woonplaats stonden 60.000
menschen klaar om hem de hand te geven en het welkom toe te roepen.
Aleer we op deze campagne van 1908 nader ingaan nog een enkel
woord over BRYAN'S persoonlijk en huiselijk leven. Ik noemde daar juist
Lincoln (Nebraska) zijn vroegere woonplaats. Want sinds 1902 woonde
hij feitelijk niet meer in de stad zelve, maar in een dorp genaamd
Normal een uur gaans van Lincoln.
Daar ,had BRYAN allengs land gekocht, meer en meer, totdat het
150 acres waren. In 1901 liet hij er een huis bouwen en in 1902 ging
hij er met de zijnen wonen.
"Ik betaalde, zoo merkte hij laconiek op, $ 250 per acre; t. w. $ 100
'Voor het uitzicht op iedere akker, $ 100 voor het klimaat en $ 50
voor de waarde van den grond." Een breede trap leidde naar de
verandah voor het huis, geflankeerd door 2 Koreaansche leeuwenbeelden, welke hij in Korea bewonderd had, waarvan de een door
uitdrukking van het gelaat zeide: "ja" en de ander even beslist
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"neen". Op de eerste verdieping was o. a. zijn bibliotheek, met portretten aan den wand van Lincoln, Webster, Jefferson, zijn vriend
Tolstoi en anderen. De boeken langs de wanden bevatten politiek,
historie, literatuur en vooral theologie. Overal stonden curiositeiten
uit alle landen der wereld, hem door vrienden gezonden, of van zijn
reis meegebracht. In de billard-kamer was een andere groote ver•
zameling hem door zendelingen van over heel de wereld gezonden. In
een hoek was een heele verzameling hoeden en kleeden van alle landen,
van Oost en West, van priesters en militairen, van beschaafde en onbeschaafde volken. BRYAN had er schik in zijn bezoekers verschillende
kleederen hiervan aan te trekken.
Hier was in vele opzichten zijn trouwe huisvrouw zijn steun. Om zijn
secretaresse te kunnen zijn leerde ze schrijven met de schrijfmachine,
nam zijn door hem gedicteerde brieven op en beantwoordde de
duizenden brieven. Daar waren gemeenlijk ruim 300.000 brieven
welke per jaar tot hem gericht werden. Zij leerde om op de
hoogte te zijn van het buitenland de Duitsche taal. Drie morgens voor
8 uur was ze op de universiteit om er een cursus in die taal te volgen.
Hoe zij BRYAN vergezelde op zijn presidentieele campagne in 1896 zagen we vroeger.
In de campagne van 1904 waarin, zoo als wij zagen, BRYAN geen
candidaat was, ondersteunde hij de candidatuur van senator
COCKRELL van Missouri. De groote zaak in deze verkiezing was,
volgens BRYAN, democratie tegenover plutocratie. Een regeering
van het volk of van de geldrnachten. "De groote geldmannen
gaan vrijuit, de kleine dieven worden gestraft," zegt BRYAN.
Amerika's slagwoord is: "Gelijke rechten voor allen, bijzondere
voorrechten voor geen". Door dit beginsel moet de Democratische
Partij Amerika redden. Het moet op de consciëntie der natie zich
kunnen beroepen en voor gevaren waarschuwen. Voor positieve, agressieve democratische reformatie. Iets om voor te hopen, iets om voor te
vechten."
Op deze conventie komt reeds bij BRYAN uit wat we straks een
beginsel bij hem zullen zien worden, n.l. om het lot van de wereld
niet te beslissen door oorlog maar door overleg. Het militarisme werd
door TH EO DO OR ROOSEvELT, de candidaat der Republikeinen, volgens
BRYAN, voorgestaan.
"Als oorlog het lot der volken beslissen moet, als vrede onder de
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volken een ijdele droom is, een kinderachtige droom, waar vrouwen
om bidden mogen en mannen over droomen, maar orderIijke rechtbanken om kwesties onder de volken te beslissen ledige praat is, dan is
zulk een man gevaarlijk voor ons land", zegt BRYAN.
Vier jaren later (1908) doetBRYAN op de Denver conventie der Democratische Partij een geweldige poging om tegen de trusts den strijd aan
te binden. Hij had dit al eer willen doen, in 1900, maar toen kwam de
Spaansche oorlog en dit deed BRYAN de anti-imperialistische noot
aanslaan. In 1908 werd BRYAN weer de Democratische candidaat voor
het presidentschap. Op zijn leuze: "Een monopolie in private handen
is onverdedigbaar." Het had in het Democratisch program gestaan
in 1904, maar trad nu door BRYAN'S redevoeringen als het verkiezingsmanifest der Democratie naar voren. Zie hier iets uit zijn
speech waarin hij de keuze der conventie als presidentieel candidaat
aannam.
Hij pleit voor den werkman tegenover de trusts en het kapitaal.
"Daar is een goddelijke wet van belooning.
Toen de Schepper van hemel en aarde ons de aarde gaf, met haar
vruchtbaren bodem, met verwarmenden zonneschijn, en haar verkwikkenden regen ,toen sprak Hij, even duidelijk alsof Zijn stem het uit
den hemel gedonderd had: "Ga heen en werk, en naar uw ijver en
uw werk zal uw loon zijn." Deze wet wordt echter door de zonde
der menschen door trusts, bedrog en macht vernietigd. Daar moet de
strijd tegen aangebonden worden." "De trusts is een combinatie van
dollars, de arbeiders een combinatie van menschen."
Taft kreeg 7,678900 stemmen, BRYAN 6,409,100 stemmen. Wederom
verloor BRYAN.
Bij de presidentie-verkiezing van 1912 nam BRYAN een andere
houding aan. De beslissing hiervoor viel op de Democratische conventie
van Baltimore. Daar was het dat BRYAN, die door zijn vorige campagnes vele tegeenstanders verkregen had, zijn partij de triumf wilde
vergemakkelijken door zich terug te trekken. Zoo kondigde hij dan ook
enkele maanden voor die conventie aan, dat hij geen candidaat voor het
hooge ambt was. Wat hij wel wilde, zeide hij, was "een ware Democraat"
in zijn plaats te zien gesteld. En op die conventie was het, dat BRYAN
voor het presidentieele ambt als candidaat wist verkozen te zien WOODROW WILSON. BRYAN gevoelde instemming met WOODROW WILSON
wegens diens geschrift over "progressieve politiek". De Baltimore Con-
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ventie, die tenslotte WILSON als candidaat koos, was een der geweldigste en rumoerigste in de geschiedenis der rumoerige Amerikaansche politieke conventies. Wij hier in Nederland hebben geen idee van zulk een
conventie. Noch van de wijze waarop daar gewerkt wordt. Noch van
het enthousiasme dat zich daar openbaart. En zeker niet van het
geweldig rumoer dat er in critieke oogenblikken op zulke conventies
ontstaan kan. Alle Staten der U nie zenden er hun afgevaardigden heen,
een grooter of kleiner getal, primi en secundi. Deze hebben als afgevaardigden eener souvereine Staat het recht van het voorstellen van een
candidaat, en het uitbrengen hunner stemmen zooals de staatsorganisatie besloot. Iedere Staat zendt zoovele afgevaardigden of
stemmen als overeenkomt met het getal leden der Partij in de organisatie van dien Staat. New Vork b.v. zendt 90 afgevaardigden of "stemmen". En zoo iedere staat naar zijn ledental. Dit brengt reeds aanstonds ruim 1000 primi en evenzooveel secundi afgevaardigden ter
conventie. Dus ruim 2000 menschen (mannen of vrouwen). Dan komen
er nog bij de bezoekers. Dan zijn er familieleden van afgevaardigden,
vooraanstaande personen in de Staten, "locale leiders" enz. enz. Dan
de pers. Zulk een vergadering bevat dus enkele duizenden. Na heel wat
debat over de kansen van een candidaat en zoo noodig na bespreking van
de verschillende door de Staten genoemde candidaten, wordt eindelijk
door een vooraanstaand afgevaardigde, die de lijn der besprekingen
weet te vatten, een der genoemden als candidaat der groote Partij
voor het presidentschap voorgesteld.
Vaak is het een worsteling tusschen verschillende fracties of aanhangers van personen, een worsteling, welke enkele dagen duren kan.
Schrijver dezes heeft het bijgewoond, dat op zulk een groote conventie der Republikeinsche Partij b.v. de flinke en invloedrijke Borah,
kennelijk de gewilde man der vergadering was, blijkens het aanhoudend roepen van "Borah, Borah!" Uren lang, door een groot deel
der vergadering. Dat hij de gewilde man bij de vergadering was bleek
ook uii de eerste stemmingen, toen hij ver de leiding had. Tegenover
hem stond als voornaamste tegencandidaat op die conventie generaal
WOOD. Terwijl het geroep tusschen de beide fracties voortging en de
propaganda door luidruchtige en kleurige parades door de groote zaal
aanhield, werd achter de schermen de nominatie van een "dark horse"
een "onbekende grootheid" voorbereid, en deze werd, om splitsing
in de Partij te voorkomen, na een aantal stemmen, naar voren gebracht,
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en tot candidaat verkozen. Dat was HARDING. Op de Democratische
Conventie van 1912 ging het nog heel anders. Nadat BRYAN zich teruggetrokken had en de besprekingen voor een candidaat zouden beginnen diende BRYAN een motie in waarin de conventie haar afkeer
uitdrukte tegen de verkiezing tot candidaat voor 'het ambt van
president van eenig persoon, die de geldmacht van Pierpont Morgan,
Ryan of Belmont vertegenwoordigde, of daarmee verbonden was, en
verzocht dat alle deputaten, die deze geldmacht vertegenwoordigden,
zich van de vergadering zouden verwijderen.
De indruk welke dit maakte was allergeweldigst. Reeds onder
BRYAN'S spreken kookte de vergadering. Applaus en gejuich aan de
eene zijde, geroep en gesis aan de andere zijde. Na eenigen tijd nam
BRYAN het tweede deel van zijn voorstel terug daar sommigen meenden
dat dit een tekort doen was aan de rechten der souvereine Staten, daar
deze rechten niet toelieten, dat de vergadering aan de delegaties verzocht hun afgevaardigden terug te zenden (RYAN en BELMONT). Maar
het eerste deel der resolutie werd aangenomen met 889 voor en 196
stemmen tegen.
Toen kwam de strijd tusschen de 2 voorgestelde candidaten CLARK
en WILSON. Daar New Vork onder leiding van MURPHY zijn 90 stemmen voor CLARK zeide te zullen uitbrengen, verklaarde BRYAN in
een speech welke 23 minuten werd toegejuicht, geen president
te wiIlen die door New Vork (Wan street) geprotegeerd werd,
en zeide zijn Nebraska stemmen voor WILSON uit te zullen
brengen. Zoo werd WILSON door BRYAN'S toedoen (CLARK had
eerst 440 stemmen tegen WILSON maar 340) de genomineerde
candidaat der Democratische partij. Daar de Republikeinen door
toedoen van THEODOOR ROOSEVELT verdeeld waren in 2 kampen
werd WILSON straks met groote meerderheid gekozen als president
der U. S. A.
En met welk doel werd WILSON door BRYAN naar voren geschoven?
Hoort maar.
"De Vereenigde Staten hebben de grootste kans voor zich welke ooit
aan een natie is geboden sedert de tijd begon. En welke politieke partij
zal de leiding hebben, welke anders dan de Democratische? De partij
die de broederschap der volken slechts stelt na het Vaderschap Gods? Ik
kies de zijde van de Democratische Partij in het verklaren dat we
WOODROW WILSON een kans moeten geven de wereld tot vrede te
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brengen." Zoo drong BRVAN op de Democratische Conventie aan.
Men wilde BRVAN nog als vicepresident tegelijk met WILSON als
president op het stembiljet brengen - maar ook dat wilde BRVAN
niet, daar hij op geen manier de verkiezing van WILSON verhinderen
wilde.
Na zijn verkiezing stelde WILSON uit erkentelijkheid voor wat BRVAN
voor de partij en ook voor zijn verkiezing gedaan had BRVAN aan als
zijn eerste minister en minister van Buitenlandsche zaken (Secretary
of State).
BRVAN was de man die WILSON leidde op het pad om do'or de
vorming van een volkenbond oorlog onder de naties uil te bannen.
Daarover straks.
Gedurende 2 jaren en 3 maanden was BRVAN Secretary of State.
Hij begon zijn functie op 5 Maart 1913.
Nu had BRVAN kans om zijn bijzondere Christelijke politieke beginselen in praktijk te brengen. Welke die waren, zagen we reeds in
het kort. Het waren deze: om niet door geweld maar door overleg
de geschilpunten onder de volken te beslechten, desnoods door een
volken-rechtbank.
Het eerste wat hij deed was dan ook vredestractaten met bijna alle
volken sluiten. De hoofdinhoud dezer tractaten was, dat er geen oorlog
zou zijn tusschen de contracteerende volkeren dan na afloop van een gestelden tijd voor onderzoek. Dit onderzoek moest zich uitstrekken over
alle punten van het geschil en moest door een vaste commissie geschieden
bestaande uit 5 leden, een van eIken kant uit eigen burgers, een door
iedere zij de uit het tegenovergestelde land en een door deze 4 tezamen
te benoemen. Deze commissie moet ten allen tijde klaar staan om
de contracteerende naties van advies te dienen. De commissie mag
ook handelen op eigen initiatief, daar iedere contracteerende partij na
het geheele onderzoek ten slotte vrij is te handelen zoo als zij denkt
te moeten handelen. De beteekenis lag wel vooral in het eerste artikel,
dat in de overeenkomst met Groot-Brittannië als volgt luidde: "De
hooge contracteerende partijen komen overeen dat alle geschillen tusschen hen, van welken aard zij ook mogen zijn, andere geschillen dan
waarover reeds tusschen de bedoelde contracteerende partijen overeenkomsten gesloten zijn, zullen, wanneer de diplomatieke methoden
om tot overeenstemming te komen gefaald hebben, tot onderzoek verwezen worden naar een permanente internationale commissie die zal
A. St. 3-m. XII
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zijn samengesteld als in artikel 2 is omschreven. Zij komen overeen
geen oorlog te verklaren of vijandelijkheden te beginnen gedurende
de periode van zulk een onderzoek en vóór dat het rapport daarvan
aan beide partijen is overhàndigd."
Eer BRYAN zijn ambt beëindigd had, had hij met verreweg het grootste
gedeelte der naties (30) zulk een overeenkomst gesloten. Onder deze
naties bevond zich ook Nederland. Maar Duitschland en Japan weigerden. Zij waren de eenige vooraanstaande naties die zulk een overeenkomst met de Vereenigde Staten niet wilden sluiten. Later, toen de
wereldoorlog aan den gang was en Duitschland dreigde te verliezen,
wilde dit land nog wel een dergelijk contract teekenen, maar toen
was het te laat. Had men voor het uitbreken van den Wereldoorlog
deze gedachte van BRYAN, al was het dan maar geweest met slechts
weinige dagen van voorafgaand onderzoek, toegepast, dan was de
wereldoorlog voorkomen.
Als eigenaardigheid merk ik hierbij op, dat BRYAN aan ieder van
de gezanten van de landen, die met hem zulk een vredestractaat onderteekend hadden, als herinnering bij de teekening van het verdrag
een presse-papier cadeau gaf. Deze was van het nikkelstaal van gesmeedde bajonnetten gemaakt, en de presse-papier had den vorm van
een ploeg. Op de ploegschaar stond geschreven: "Niets is onmogelijk
tusschen vrienden" en aan de andere zijde: "Jesaja 2 vers 4: Zij zullen
hun zwaarden tot ploegscharen maken."
Op Kerstfeest 1914 ontvingen alle diplomaten in Washington van
BRYAN, den secretary of state, een boek, geschreven door hem zelf en
dat tot titel droeg: "Een Boodschap van Bethlehem". In dit boek besprak BRYAN oorlog en vrede tusschen de 30 contracteerende naties.
Onder meer leest men er diUn: "Het is aan beide zijden als waarheid aangenomen, dat deze tractaten oorlog tusschen de contracteerende naties bijkans tot een onmogelijkheid zal maken, want het zal moeilijk zijn voor de naties om een oorlog te beginnen na een deliberatie
van een jaar lang." "De diplomatie is de kunst om koel te blijven
en de periode van onderzoek zal er toe leiden om hartstochten te onderdrukken en vrede te herstellen en vooral geeft deze periode tijd aan
de publieke opinie, die meer en meer het gebruik van geweld veroordeelt en luistert naar de inspraken van hart en verstand. De tijd leert
ons onpartijdig te oordeelen en de dingen vaak in een geheel ander licht
te bezien, geheel anders dan wanneer opwinding en vooroordeel hoogtij
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vieren. In plaats van een ultimatum hebben wij het motto: "Niets
is onmogelijk tusschen vrienden".
In een zijner redevoeringen over dit onderwerp sprak BRYAN als volgt:
"Ieder kent het schilderij "Christus voor Pilatus". Nu, Pilatus vertegenwoordigt de macht van Rome. Vóór Pilatus staat, schijnbaar hulpeloos, en onbewogen, de Zoon der Liefde . .om Zijn liefde nagelde
men Hem aan het Kruis, en konden degenen die rondom Hem stonden, spotten en lasteren en zeggen: "Hij is dood". Maar in plaats
van dat dit het einde was,' was het slechts het begin. In weinige
eeuwen tijds was de macht van Caesar en zijn legioenen voorbij en
vergeten en de macht van Christus groeiende tot duizenden en millioenen van volkeren die Zijn Naam met eerbied op hun lippen nemen.
Millioenen zijn liever gestorven dan het geloof in Hem, dat Hij in
hun harten had geplant, los te laten. Christus is het groote middelpunt van de geheele geschiedenis, de schitterende figuur van alle tijden.
Ook vandaag staan weer tegenover elkaar: Christus en Pilatus, van
aangezicht tot aangezicht. Macht en Liefde streven opnieuw naar overwinning en heerschappij. De Republikeinen vertegenwoordigen macht.
De hoop op den vrede is gebouwd op vrees en dreigementen van geweld. Iedere natie beproefde de andere naties tot vrede te terroriseeren
en in haar pogen verwekten zij legioenen van haat, die eindigden in
oorlog. Indien de naties nu in den oorlog één tiende deel van het geld
dat zij uit gegeven hebben om haat te kweeken hadden besteed om
vriendschap op te bouwen dan zou er van daag geen oorlog in Europa
meer zijn."
Niet zeer lang echter zou BRYAN zijn hoog ambt uitoefenen.
Al spoedig was het duidelijk dat BRYAN en WILSON niet altijd gelijk dachten en dat vroeg of laat een breuk tusschen beide moest komen.
Hun doel was hetzelfde maar hun methoden waren verschillend. En
twee besliste karakters als BRYAN en WILSON beide waren, moesten
vroeg of laat hen bij verschil uit elkander gaan. Die breuk kwam in
Juni 1915 over de Lusitania nota welke aan Duitschland gezonden zou
worden.
De breuk met WILSON ging over twee zaken. BRYAN wilde over de
Lusitania kwestie een uitspraak of een onderzoek door een arbitrage
commissie en ten tweede een waarschuwing aan Amerikaansche burgers om niet te reizen op schepen die ammunitie vervoerden.
WILSON dacht er anders over. WILSON vorderde voor alles Duitsch-
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land's erkenning van het recht voor Amerikaansche burgers om te
reizen op passagiersbooten, en dat deze niet onderworpen waren aan
aanvallen van Duitsche submarines. In de vergadering van het cabinet
van 4 juni 1915 was het duidelijk dat de breuk tusschen beide onvermijdelijk was. Het was duidelijk, dat WILSON'S politiek tot den oorlog
leidde. Schrijver dezes herinnert zich hoe heel het land daarvan overtuigd was. Hij heeft destijds nog een schrijven gericht tot WILSON,
onderteekend door duizenden burgers van Hollandsche afstamming geteekend, den president, die een biddag had doen uitschrijven voor den
vrede, verzoekend om de enorme fabrikatie van ammunitie, welke destij ds
ten gunste van geallieerden in Amerika plaats had (heel het land was één
groote ammunitie fabriek) te verbieden en den uitvoer daarvan stop te
zetten. Schrijver dezes heeft om dat request destijds een groot proces
gehad dat de nationale aandacht trok. Was de eerste Amerikaansche Lusitania-nota tamelijk vriendelijk de tweede, toen in
juni 1915 in voorbereiding, moest naar WILSONS meening scherp zijn.
De president had in een interview onvoorwaardelijke erkenning van
bovengenoemd recht voor U. S. A. burgers, n.l. om veilig te reizen
op de hooge zeeën, geëischt. BRYAN gevoelde dat dit tot oorlog moest
leiden en wilde nog steeds vredelievende woorden en arbitrage.
BRYAN'S nota werd onvoldoende genoemd, en ter zijde gelegd. Dat
bracht de beslissing.
Des nachts liep BRYAN in zijn kamer op een neer, doch hij kon geen
compromis vinden met wat hij zag aankomen dat Amerika noodzakelijk
in den oorlog zou brengen.
De beslissende kabinetszitting werd gehouden op den 8sten juni.
Wetende dat niets de beslissing van den President kon veranderen
was BRYAN thuis gebleven, maar de President riep hem naar het
Witte Huis. Voordat WILSON het kabinet liet binnenkomen hadden
hij en BRYAN nog een lange conferentie, welke meer dan een uur
duurde. Aan het einde daarvan drukte president WILSON op een schel
en riep een oude negerbediende om een glas water te brengen voor
mijnheer BRYAN. WILSON was, als gewoonlijk stil en onbewogen, doch
BRYAN was zenuwachtig en sprak druk. "Mijnheer BRYAN wil een glas
water hebben", zeide de president tot den ouden neger. Deze bracht
het en presenteerde het aan BRYAN. Toen BRYAN het glas opnam
en aan zijn lippen wilde brengen beefde zijn hand zóó erg, dat een
deel van het water over den rand heen spatte.
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Tijdens de kabinetszitting zat BRY AN apart en nam geen deel aan
de discussies. Te 5 uur in den namiddag werd zijn ontslag bekend
gemaakt. Ziehier BRYAN'S brief waarin hij zijn ontslag verzoekt:
"Mijn waarde President! Het is met oprechte smart, dat ik tot de
conclusie ben gekomen, dat ik de functie van Secretary of State, waarmede Gij mij bij den aanvang van Uw bewind hebt vereerd, aan U
terug moet geven. Gehoorzaam aan Uw besef van plicht en geleid
door de hoogste motieven hebt Gij een nota tot doorzending aan de
Duitsche regeering voorbereid,' waarmede ik niet instemmen kan, zonder datgene te kwetsen dat ik een verplichting aan mijn land acht.
Het punt waar het hier om gaat is van zulk een groot gewicht dat
het aanblijven van mij als lid van Uw kabinet unfair zou zijn tegenover U zelven, zoowel als het dat zou zijn voor de zaak welke het
nauwst aan mijn hart ligt, namelijk het voorkomen van oorlog. Hoewel wij beide gelijkelijk een vreedzame oplossing zoeken te verkrijgen
over het gebruiken van oorlogsschepen tegenover passagiersschepen,
zoo bevinden wij ons toch onverzoenlijk in tegenspraak ten opzichte
van de methoden welke hier gebruikt moeten worden."
BRYAN gaat dan voort om in beleefde bewoordingen afscheid te
nemen, en den President verder succes op zijn beleid toe te wenschen.
BRYAN verklaarde later, dat het verschil tusschen hem en den President, niet tusschen personen was, maar tusschen twee systemen
die hier in conflict met elkander komen. Onder de middelen
welke regeeringen gebruiken om met elkander te handelen zijn
er twee die boven alles uit steken en lijnrecht met elkaar in strijd
zijn, n.l.: geweld en overtuiging. Geweld spreekt uit hoogheid en
handelt door ultimata, overtuiging gebruikt argumenten, vraagt onderzoek en bouwt op onderhandeling. Geweld vertegenwoordigt het oude
systeem, het systeem dat voorbij gaan moet. Overtuiging vertegenwoordigt het nieuwe systeem, het systeem dat groeiende is, zij het
dan ook langzaam, maar groeit sedert 1900 jaren. Van het oude
systeem is oorlog de hoeksteen, oorlog die op zij n best niet veel beter
is dan oorlog op zijn slechtst. Het nieuwe systeem doelt op een algemeene broederschap te vormen, gebouwd op het goede voorbeeld."
Nog geen maand tevoren had BRYAN een schare van 100.000 menschen in New York tot het toppunt van enthousiasme gebracht in zijn
speech tègen den oorlog. En tegen degenen die den president tot den
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oorlog aanzetten om hun bijzondere belangen (de geldmannen, die
geld aan Engeland en Frankrijk leenden en de ammunitie fabrikanten).
Het liep nog tot April 1917 aleer Amerika oorlog verklaarde aan
Duitschland. Toen de oorlog eenmaal verklaard was werd BRYAN,
anders dan men verwacht zou hebben, een volkomen ondersteuner van
het gouvernement van zijn land.
De kloof met WILSON werd nimmer geheeld.
De strijd tusschen WILSON en BRYAN werd steeds scherper en op
de Democratische Conventies van 1920 en 1924 kwam dit bijzonder
tot uiting. Het ging voornamelijk over de onderteekening van het vredesverdrag en WILSON'S Volkenbondspolitiek. WILSON stond er natuurlijk
op dat het eerstgenoemde onderteekend werd zonder eenige wezenlijke verandering, en wilde geen algemeene volksstemming er over houden. BRYAN wilde voorbehoud, of uitzonderingen. Op een groot diner
in Washington van de leiders der Democratische Partij, op den 8sten
Januari 1920, kwam het tot een openbare botsing. BRYAN'S rede
werd koel ontvangen, WILSON'S speech of brief (want de bijeenkomst
was zoo groot dat men in twee hotels samenkwam, in de eene vergadering sprak BRYAN en in de andere WILSON) daarentegen met toejuichingen. BRYAN prees WILS ON eenerzijds, gezien het feit dat hij in
VersaiIles alleen stond tegenover de zelfzuchtige geallieerden, en hij
verklaarde dat hij al dien tijd ook aan de zijde van den President had
gestaan tegenover de republikeinen die restricties wilden. "Maar, zoo
rzeide hij, ons plan is verworpen en wij moeten de dingen nemen zooals
zij nu zijn. Wij moeten of zooveel mogelijk ons schikken, Of door een
volksstemming laten uitmaken wat er gebeuren zal en dat zal 14 maanden duren en vereischt 2/3 meerderheid in den Senaat. De Republikeinen hebben de meerderheid in den Senaat en zijn tegen onderteekening en daar wij thans in de minderheid zijn en toestemming van
den Senaat vereischt is, kunnen wij niet eischen dat zij onze beslissing
aannemen waar zij tegen zijn. Wij hebben honderdduizend kostbare
levens gegeven en meer dan 20 billioen dollar om de wereld veilig
voor democratie te maken en de democratie eischt dat de meerderheid
regeert. Dus kan de minderheid geen onderteekening eischen. De meerderheid van het Congres verklaart oorlog en de meerderheid van het
Congres moet de vredesvoorwaarden goedkeuren." Zoo stond BRYAN
dus tegenover WILSON met de Volkenbondskwestie. Maar hier kreeg
BRYAN zijn eerste politieke doodsteek: zijn amendement op WILSON'S
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Volkenbondsprogramma werd met groote meerderheid van stemmen
verworpen.
"Mijn voorstel, zoo zeide hij, zal den wereldvrede tot stand brengen
en WLSON de gelegenheid g~ven om de Vereenigde Staten deel te doen
nemen aan den Volkenbond en WILSON, zoo lang hij nog President
is, den moreelen leider van de wereld maken."
Maar dit werd verslagen door het voorstel om WILSON'S plannen
zonder restrictie aan te nemen. Doch het kwam uit zooals BRYAN gezegd had: deze plannen werden verslagen door de Republikeinsche
Partij en daarmede werden WILSON en zijn Volkenbond, voorzoover
het de Vereenigde Staten betreft, van de baan geschoven. BRYAN'S
pogingen, om nog te redden wat gered kon worden en de Vereenigde
Staten in den Volkenbond te brengen, waren mislukt.
De Democratische Conventies van 1920 en 1924 brachten BRYAN
nog meer teleurstelling. Daar werd BRYAN'S voorstel om de prohibitiekwestie in het Democratische program op te nemen, met groote meerderheid verworpen. Ook zijn voorstel om arbeidskwesties door middel
van arbitrage te beslechten, evenals hij ook voorgesteld had onder de
volkeren te doen, werd verworpen, zoo ook het invoeren van den algemeenen dienstplicht. Het warmst kon hij op die conventies pleiten voor
het instand houden der prohibitie-wet, in de grondwet opgenomen
als het 18e amendement. "Het 18e amendement staat in de Grondwet om er te blijven, riep hij uit. De sterke drankhandel is dood
en onze roeping is het de kwestie te begraven. Zij, die het leven van het
kind zochten, zijn dood." Doch de spreker die in een insgelijks meesterlijke redevoering de verandering van de "Volstead Act" (waarbij deze
wet gemaakt werd) eischte, kreeg de meerderheid der vergadering aan
zijn zijde, en de prohibitie werd niet langer door de Democratische
Partij gesteund.
BRYAN is een man, dien men om zijn vrijmoedig uitkomen voor zijn
Christelijke beginselen - men moge in alles met hem instemmen of
hier en daar zijn reservaties maken, bewonderen moet. We zagen er
reeds menig voorbeeld van. Ook tijdens zijn ministerschap zijn er
zuke voorbeelden te noemen.
Op zekeren avond dat men in een commissie niet verder kon
viel BRYAN op zijn knieën en verzocht zijn medeleden (hij was voorzitter van de commissie) hetzelfde te doen en God om licht en leiding
te bidden.
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Een van zij n meest bekende openbare gebeden is uit deze commissievergaderingen voortgekomen en kreeg den naam van het "Dageraadsgebed" . Den geheelen nacht door had de commissie vergaderd en lid
na lid had gesproken in bitterheid en strijd. Het was zes uur in den
morgen eer men tot een besluit scheen te komen. BRYAN verzocht den
Secretaris om in gebed voor te gaan. Deze antwoordde echter dat hij
Roomsch Katholiek was. BRYAN zeide toen dat zij beiden zouden
bidden: eerst de Roomsch Katholiek en dan de Protestant. De Roomsche afgevaardigde zeide het Onze Vader op, waarop BRYAN volgde
met een gebed van eigen woorden. Het was een roerend gebed dat in
de annalen is bewaard gebleven, een gebed om licht en leiding.
Het gebed luidt als volgt:
"Onze Vader die in de hemelen zijt, wij naderen in uwe tegenwoordigheid, ons bewust er van, dat Gij zijt oneindig in wijsheid, liefde en
kracht, terwijl wij beperkt zijn in kennis en geneigd tot dwalen.
Gij zorgt gewisselijk voor uwe kinderen en hebt beloofd Uzelven
en Uw wil te openbaren aan degenen wier harten open zijn voor Uw
Woord. Wij hebben Uw raad noodig, 0 Heere. Wij gevoelen onze
groote verantwoordelijkheid, alsook dat wij met moeilijke vraagstukken te worstelen hebben, die ons plagen en in de war brengen. Wij
zijn onderworpen aan vooroordeel, aan hartstocht en onbewuste eenzijdigheid. Reinig onzen geest van alle onwaardige gedachten, en
zuiver onze harten van alle kwade begeerten. Toon ons uw weg en
help ons te weten wat Gij wilt dat wij zeggen en doen en zijn zullen.
Wij willen ons geheel aan U en Uw dienst toewijden. Uw koninkrijk
kome, Uw wil gesèhiede op aarde als in den hemel. Help ons om
in onzen tijd en ook heden de broederschap, welke Gij gesticht hebt,
te bevorderen. Dat zij de geheele menschheid moge omvatten. Wil
ons zóó leiden in ons werk dat de menschen van onze partij en van
ons land en van de wereld er beter door mogen worden dat wij in
conventie en als commissie saamgekomen zijn. Zegen ons niet voor
onszelven maar dat wij een zegen voor anderen mogen zijn. Wij
vragen dat in Jezus' Naam. Amen."
Die zelfde onverschrokkenheid komt nog uit in twee andere zaken waar
we nog in het kort de aandacht op willen vestigen. De eerste is die welken
men in Amerika gemeenlijk noemt, de "reform-movements". Dat zijn
pogingen tot verbetering van het nationale volksleven. Tot deze categorie
behoort BRYAN'S boven reeds aangestipte geweldige strij d en schier ongelooflijke overwinning inzake de drank-zonde, of wilt ge vóór prohibitie.
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Het geldt dus de beweging voor geheel-onthouding, in Amerika euphemistisch de "temperance-movement" genoemd. Nu moet men hierbij eerst
voor de aandacht nemen, dat de "saloon", d.i. de kroeg (maar in Amerika
een heel net-er-uitziende kroeg) een macht is onder het volk, een verderfelijke macht. Daar - in de kroeg - wordt het loon aan de
arbeiders uitbetaald - en het blijft voor een groot deel in de kroeg.
De kroegbaas is de leidsman van den arbeider op politiek gebied
en op menig ander terrein. Hij leent geld, geeft raad, enz. Daar
is het tehuis der "gangsters" en der mannen van de onderwereld.
Vandaar de strijd der Christenen tegen de "saloon". Terwijl
men zich tevens moet herinneren, dat het Christendom in Amerika
in Methodistische bedding loopt, in de bedding van een uiterlijk
aflaten van eenige in-het-oog-springende zonden, of die men daarvoor
houdt (waaronder ook het tabaks-gebruik op eenige manier). De
groote revivaIisten strijden dan ook tegen de saloon. Dat was de kracht
van BILLY SUNDAY en anderen. Dat bracht ook BRYAN met BILLY
SUNDAY op hetzelfde platform. En ze overwonnen. Ze verkregen het
geweldige resultaat - men zij het er mee eens of niet - dat een groot
volk, een rijk volk, officieel den verkoop van drank in zijn landpalen
verbood. Ja, zelfs, wederom men zij het er mee eens of niet, het aanmaken of hebben van drank in particulier bezit, tenzij voor medicijn
of kerkelijk gebruik, strafbaar stelde. Als schrijver dezes voor het
Avondmaal wijn noodig had, moest deze langs vele officieele wegen, en
gewapend met 4 officieele documenten, door hem, of zijn gemachtigde,
in een gouvernements bewaarplaats gehaald worden. Het vertoon van
de documenten alleen gaf den wijn en gaf ook alleen verlof om het
te vervoeren. Zonder die documenten was reeds het enkel vervoer van
den wijn strafbaar.
Het begin van BRYAN'S politiek inzake de prohibitie lag lang
voor zijn eerste algemeene uitspraken daarover. Hij was altijd een geheelonthouder geweest en nooit nam hij sterken drank in bescherming.
Maar het was eerst in 1909, nadat hij voor de derde maal als candidaat voor het Presidentschap was verslagen, dat hij weigerde langer
over dit onderwerp te zwijgen. Hij begon het toen naar voren te
brengen als een eisch van de Democratische Partij. Slimme politieke
personen in zijn eigen partij, zoowel als in de RepubIikeinsche, zeiden
dat dit de doodsklok over BRYAN'S politiek zou luiden. Maar hij ging
door en rustte niet voordat het tenslotte door de geheele natie als een
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additioneel artikel (in de Volstead Act) of "Amendement" in de grondwet werd opgenomen. Zeker, thans is dat weer verouderd, maar het
heeft er een tijd in gestaan. BRYAN'S redevoeringen hierover, vaak
vol van humor, zijn talrijk.
Verder behoort tot deze "reform"-bewegingen waarin BRYAN vooraanstond de zaak van het vrouwen-stemrecht. Ook dit moet men weer
van Amerikaansch standpunt bezien. In Amerika vertegenwoordigt de
vrouw in het algemeen genomen - althans zoo was het toen - het
Christelijke en humanitaire element. Terwijl de mannen lid eener
lodge zijn en daar hun vermaak zoeken gaan de vrouwen nog
het meest naar de kerk, zij drijven de zendingsactie, en zij zijn
de leidsters in zedelijke en humanitaire bewegingen. Zij stonden
vooraan in de prohibitie-strijd. Zij zijn voor een "clean" Amerika, terwijl de politiek in vele gevallen corrupt is. Dies bracht de strijd voor
verbetering BRYAN zoowel tot de prohibitie-beweging als tot die voor
vrouwen-stemrecht.
"Moeders recht in mede-invloed op de vorming van de omgeving
waarin haar kinderen zullen optreden" is in de zaak van het vrouwenstemrecht een van BRYAN'S hoofdargumenten.
Last but not least moet nog vermeld worden BRYAN'S strijd tegen de
Evolutie. Om dien strijd blijft hij in Amerika in herinnering tot in verre
nageslachten. Niet het minst daarom, omdat hij in dien strijd zijn leven
liet. Men zou kunnen zeggen, dat hij zijn leven voor die zaak geofferd
heeft. Als geloovig Christen, die vast hield aan zijn Bijbel, was BRYAN
altijd een tegenstander van het evolutioisme geweest, waarvan het
onderwijs in de Amerikaansche scholen en hoogescholen vol is. We
noemden reeds zijn "God or gorilla", een boek in heel Amerika bekend.
Ook in zijn wereld~beroemde rede "De Prince of Peace" (BRYAN
heeft haar in bijna alle landen gehouden) spreekt hij reeds met nadruk
over de evolutie en bestrijdt deze alle scholen en universiteiten doorkruipende en het Christendom ondermijnende leer.
"Ik vraag zoo begint hij deze redevoering geen vergeving als ik over een godsdienstig onderwerp ga spreken,
want de Godsdienst is het voornaamste van alles. Ik stel belang in Staathuishoudkunde en politiek maar meer in den godsdienst. Ik heb veel over politiek gesproken en zal er nog veel meer
over spreken, maar het liefst spreek ik over godsdienst. Ik ben be-
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gonnen met politieke redevoeringen te houden toen ik 20 jaar oud
was, maar ik ben 6 jaren vroeger begonnen in de kerk te spreken toen
ik Belijdenis des Geloofs aflegde. En ik zal van godsdienst spreken en
in de kerk spreken als ik uit de politiek ben. De mensch is een godsdienstig wezen. Het hart zoekt instinctief naar God. Af en toe ontmoet ik
wel jonge menschen, die denken dat het voornaam is om sceptisch
te zijn en dat het beschaafd is om voor godsdienst en kerk den
neus op te trekken. Zij noemen zichzelf "liberaal" zonder te weten
wat zij zeggen. Tot deze jonge menschen richt ik het woord ... Zeker,
er zijn moeilijkheden welke men tegenkomt in den godsdienst, maar,
waar zijn deze niet? Als Christenen somtijds twijfelen en vrees hebben
dan zeg ik: ongeloovigen hebben meer twijfel en grooter vrees. Ik zelf
heb ook een periode doorgemaakt, dat ik verward was in de verschillende opvattingen omtrent de schepping, doch als ik al deze theorieën
onderzocht, vond ik dat zij alle iets aannamen om mede te beginnen
en zoo heb ik het recht om aan te nemen dat er is een ontwerper achter
een ontwerp, een Schepper achter de schepping, laat staan hoe
lang gij het proces der Schepping wil uittrekken, zoolang als God
er achter staat kunt gij mijn geloof in God niet schokken. Wij moeten
met iets beginnen en wij moeten ergens beginnen. De Christen begint
met God. Ik ben nog niet overtuigd... dat de mensch een directe
afstammeling is van de lagere dieren. Wilt gij dat aannemen en er
plezier in hebben om uwe voorouders naar de apen terug te brengen
en daar trotsch op zijn, gij zult mij met uw familie niet verbinden."
Dan gaat BRYAN verschillende argumenten noemen tegen de evolutietheorie en de argumenten der evolutionisten weerleggen om vervolgens
verder den invloed van Christus als Vredevorst in de wereld, onder de
menschen, onder de volkeren en de naties te schetsen, en dit op de
meest welsprekende en overtuigende manier.
Onderscheidene Staten hadden, hun souverein recht gebruikende,
besluiten genomen waarbij evolutionistische leeringen in de openbare
scholen en hoogere scholen in die Staten verboden waren. Tot die
Staten behoorde ook de Staat Tennesee. Een jongeman, SCOPES genaamd, zoo van de school, leeraar in een college, stoorde zich aan
dat verbod niet, en, het zij met opzet of omdat hij niet anders wist,
leerde den oorsprong des menschen en der dingen in den evolutionistischen weg. Een aanklacht tegen hem volgde. De machten van het
ongeloof in dien Staat en ver daarbuiten stelden zich achter dien

474

DR. J. VAN LONKHUYZEN

jongen man en huurden voor zijn verdediging den meest geslepen en
doortrapten advocaat van Amerika, een man die nog pas heel de natie
in haar rechtsgevoel geschokt had, door 2 rijke jongelingen uit Chicago
die een jongetje uit lust-moord gedood hadden van den electrischen
stoel vrij te pleiten. Deze advocaat, CHARLES DARROW, leidde de
verdediging. In de kleine rechtszaal van Dayton, de districtsrechtbank
van den aangevallen leeraar, een boerenzoon uit die omgeving. BRYAN
heeft zich vrijwillig aangeboden den Staat in zijn anti-evolutie-wet
te verdedigen. Hij logeerde ten huize van zijn vriend, de drogist,
RICHARD ROCERS. Het waren snik heete dagen. Zooals dat in de
maanden Juli en Augustus in Amerika zijn kan.
Nimmer had BRYAN zulk een groot gehoor, want de zaak
werd voor de radio uitgezonden en iedereen in Amerika luisterde.
Nooit was er zooveel belangstelling in geheel Amerika. Het
was het toppunt van BRYAN'S openbare leven. Doch het was ook
de uiterste openbaring van 's mans innerlijke leven. In de enkele
weken van voorbereiding voor deze rechtzaak had hij zijn geheele
geloof en al zijn ideën als staatsman, redenaar, schrijver en geloovig
mensch in deze voorbereiding neergelegd.
Nooit bestond er zulk een vijandschap en bitterheid tegen BRYAN
als hier maar ook nimmer had hij zulk een trouwen aanhang.
DARROW, de verdediger van den jongen onderwijzer, nam BRYAN
onder een kruisverhoor. BRYAN had hierin toegestemd onder voorwaarde om op zijn beurt DARROW ook onder een kruisverhoor te nemen.
Daar is zeker zelden zulk een godsdienstig debat in eenige Amerikaansche rechtszaal geweest als dit van geloof tegen ongeloof, BRYAN
tegen DARROW. Wij zullen er hier iets uit mededeelen:
DARROW: Beweert gij dat alles in den Bijbel letterlijk verklaard
moet worden?
BRYAN: Ik geloof dat alles in den Bijbel verstaan moet worden
zooals de Bijbel het verstaan wil hebben. Sommige dingen zijn
blijkbaar als beelden bedoeld, bijvoorbeeld: "Gij zijt het zout der
aarde".
DARROW: Wanneer gij leest dat Jona den walvisch opslokte ... oh,
pardon, dat de walvisch Jona opslokte, hoe verklaart gij dat dan letterlijk?
BRYAN: Ik lees niet dat een walvisch doch ik lees dat een groote
visch Jona opslokte en ik geloof aan een God die een grooten visch
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kan maken en die den mensch kan maken, en die ook kan maken dat
deze beide doen wat Hij wil.
DARROW: Dus gelooft gij dat deze groote visch speciaal gemaakt
was voor jona, om Jona op te slokken en drie dagen in zijn lichaam
te houden en hem dan weer op het land te spuwen?
BRYAN: Dat staat er ook niet. De Bijbel zegt eenvoudig dat het gebeurde.
DARROW: Dus gij gelooft dan dat deze God een visch maakte, groot
genoeg om jona op te slokken?
BRYAN: ja zeker. Het eene wonder is even gemakkelijk te gelooven
als het andere.
DARROW: Even gemakkelijk dus voor u om ook te gelooven dat
Jona den visch zou hebben opgeslokt?
BRYAN: De Bijbel zegt dat niet. Die maakte niet zulke uitersten en
onmogelijke verklaringen zooals gij evolutionnisten doet.
DARROW: De Bijbel zegt ook dat jozua de zon beval stil te staan om
den dag te verlengen en gelooft gij dat?
BRYAN:Zeker doe ik dat.
DARROW: Gelooft gij dat in dien tijd de zon rondom de wereld ging?
BRYAN: Neen, ik geloof dat de aarde om de zon gaat.
Hier kwam de rechter tusschen beide en zeide dat dit geen methode
was om zoo door te gaan met vragen, maar het ging zoo door.
DARROW: Hebt gij eenig idee omtrent het feit dat jozua, die dat
boek schreef, dacht dat de zon rondom de aarde ging?
BRYAN: Ik geloof dat de Bijbel geinspireerd is en dat wat zij zelf
dachten op de tweede plaats komt.
Op deze wijze ging het vragen nog langen tijd voort, maar aan
het einde werd het steeds scherper en bitterder, hetgeen ook wel te
verwachten was, aangezien DARROW ongeloof, spot en smaad in zijn
vragen legde en BRYAN immers nooit voor het ongeloovige verstand de
wonderen God's kon uitleggen.
Steeds heeter werd het debat. BRYAN riep tenslotte over de hoofden
heen: "Het doel is enkel en alleen om diegenen die in den Bijbel gelooven belachelijk te maken, evenals den Bijbel zelf."
DARROW daartegenover riep: "Wij hebben tot doel om te voorkomen
dat bigotten en ignoranten de opvoeding van de Vereenigde Staten
controleeren."
Het was geweldig heet in de natuur, maar nog heeter in de zaal.
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"Het is enkel dit doel, riep BRVAN uit, om het Woord Gods te beschermen tegen den grootsten atheïst en agnosticus in de Vereenigde
Staten," want zoo werd DARROW beschouwd.
Op deze woorden volgde een langdurig applaus in de rechtszaal.
"Ik ben hier gekomen, zoo vervolgde BRVAN, om alle bladen te laten
hooren dat wij niet bevreesd zijn om tegenover hem te komen staan
en hem al zijn streken te laten gebruiken. Ik wil dat het volk weet, zoo
ging BRVAN voort, dat agnosticisten het ongeloof in onze colleges en
scholen trachten in te voeren en het volk van den staat Tennesee zal dat
niet gedoogen. Ik heb al deze vragen laten stellen, opdat deze menschen
niet zullen kunnen zeggen dat ik bevreesd was hen te ontmoeten en
ik wil dat de geheele Christelijke wereld weet, dat een atheïst, agnosticus of ongeloovige mij vragen kan aangaande mijn geloof in God
en ik hem zal antwoorden. Mijnheer de rechter! Zij hebben mij nog
niet één wettelijke kwestie gevraagd en de eenige oorzaak van al hun
vragen is, zooals uit de vragen omtrent Jona blijkt, om een kans te
hebben om dezen agnosticus de gelegenheid te geven om een die gelooft in het Woord Gods te becritiseeren. Ik heb zijn vragen beantwoord om zijn mond te sluiten, zoodat hij niet naar buiten kan gaan
en zijn atheïstische vrienden kan zeggen, dat ik hen niet antwoorden
wilde."
BRVAN was zeer opgewonden en verontwaardigd; hij liep op het
platform voor den rechter heen en weer met zijn vinger in DARROW's
gelaat schuddend. Nimmer in zijn leven heeft hij waarschijnlijk ooit
lZooveel gevoel geopenbaard. De menschen binnen en buiten de zaal
beefden van emotie en toen BRVAN zweeg werd hij luide toegejuicht.
DARROW'S hulpadvocaat MALONE hield daarop een rede die ook weer
toegejuichd werd.
Nog eenmaal had zulk een aanval in de rechtszaal plaats omtrent
onderscheidene zaken uit den Bijbel zooals de schepping van EVA,
de schepping in haar geheel en wederom was er verontwaardiging in
de rechtszaal die bijna gelijkelijk verdeeld was in voor- en tegenstander van BRVAN en DARROW.
Wederom protesteerde BRVAN tegen het belachelijk maken van het
Geloof in de Heilige Schrift en de schepping, wederom brak DARROW
los: "Ik vraag u naar uw dwaze ideeën die geen intelligent Christen op
aarde gelooft." Beide stonden met opgeheven vinger tegenover elkaar,
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tot den hoogsten graad toe opgewonden. Geen stenograaf kon hun
vlugge woorden opteekenen.
Door een handige zet van den verdediger liet deze den onderwijzer
SCOPES veroordeelen en de zaak voor hooger beroep voorbereiden.
Daardoor kon BRVAN zijn groote rede niet houden. Noch zijn ondervraging van zijn kant doen.
Toen de rechter zijn hamer liet vallen eindigde een der meest merkwaardig rechtzittingen welke ooit gehouden zijn. En voor BRVAN
eindigde daar niet alleen die strijd, maar ook den strijd welken hij
vele jaren lang voor zijn Koning gestreden had. Thuis komende, het
was Zaterdag, gevoelde hij zich niet wel. Den Zondagmiddag daarop
stierf hij ten huize van zijn gastheer met zijn Bijbel in de hand. Hij
had zich na het middagmaal op zijn slaapkamer voor wat rust teruggetrokken, sliep in om nimmer op aarde te ontwaken. Een hartziekte
brak het leven af. Op 26 Juli 1925.
Een groote schok ging door geheel Amerika. Hij had den moed
gehad om tegenover de scherpste exponenten van het ongeloof,
het geloof in de Schrift en Zijn God te verdedigen.
Wel mocht de predikant bij BRVAN'S begrafenis spreken over het
woord des Heeren: "Welgedaan, gij goede en trouwe dienstknecht."
Met dit woord vertolkte hij het gevoelen van de geheele Amerikaansche
Christenheid. BRVAN ging, maar zijn beginselen werken nog na. Ook
op het terrein der internationale politiek, en we zien ze juist daar steeds
meer tot uiting komen. De beginselen door BRVAN ontleend aan het
Christelijk geloof. De beginselen van: "Niet door geweld, maar door
overtuiging en overleg."
1) Chicago Daily News, Z1 juli 1925.
2) Zoo noemt men in Amerika geld dat verkregen is door middelen waartegen

men van ethisch standpunt bezwaar kan maken, b.V. door drankhandel, enz.
3) Uitvoerig verslag van dit merkwaardige rechtsgeding vindt men in "The
Jife of WILLIAM jENNINGS BRYAN by Geneveve Forbes Herrick and john
Origen Herrick", Chicago 1926, p. 346---409. Uit dit werk zijn de meeste
bijzonderheden over BRYAN's leven in dit artikel genomen.

GEZINSPOLITIEK
DOOR
PROF. MR. P. A. DIEPENHORST.
Kort en krachtig is de omschrijving van het onderwerp, dat in behandeling komt. Gezinspolitiek is aan de orde. Gezinspolitiek alleen,
zonder nadere aanduiding, zonder eenige richting of beperking. Het
onderwerp bekoort door de vrijheid, die het den referent laat, vooral
ook door de sympathie welke in antirevolutionairen kring het gezin
omgeeft.
Van den beginne af aan werd de actie der antirevolutionaire partij
gedragen door haar diep besef van de waardij en eere der familie.
Nauwelijks is zij georganiseerd of Dr. KUYPER voegt aan Ons Program
toe zijn verhandeling Antirevolutionair óók in uw huisgezin met zinsneden als deze: "Het huisgezin is een prachtig kunstproduct van den
Oppersten Kunstenaar. Majestueus vooral door den onnavolgbaren
eenvoud, waarmee in het huisgezin door de allereenvoudigste betrekkingen de grootste, Staat en maatschappij en wereld omvattende betrekkingen verkregen worden". "Het beginsel van ons antirevolutionair
Staatsrecht wortelt in het huisgezin".
In den strijd voor het gezinshoofdenkiesrecht - onder meer in de
Nota, door Or. KUYPER gevoegd bij het Verslag van de Staatscommissie in zake de Grondwetsherziening van 1910 (zie Antirevolutionaire Staatkunde, deel 5, blz. 276 en vlgg.) wordt telkens naar de
fundamenteele beteekenis van het gezin voor maatschappij en staat
teruggegrepen. Hoe sober en beknopt ook het laatste program van
actie, dat van 1937, werd opgesteld - voor "de versterking van het
Christelijk huwelijks- en gezinsleven" werd een plaats ingeruimd.
Gezinspolitiek is een vraagstuk, dat allengs in het practisch staatkundig beweeg werd ingedragen. Herhaaldelijk brak in de Tweede
Kamer Mr. TEULINGS voor haar een lans. De rede door den heer FLES-
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KENS in de Eerste Kamer gehouden op 19 Februari 1937 (zie Handelingen Ie Kamer 1936/1937, blz. 137 en vlgg.), waarin hij vroeg om
"een complex van maatregelen, welke er op zijn ingesteld, om de verschillende vormen, waaronder het groote gezin wordt gedrukt, en
meer in het bijzonder het kind van de rekening wordt, nauwkeurig
onder de loupe te nemen, te verlichten en zoo mogelijk geheel te eli mineeren" , gaf den stoot tot de instelling eener Regeeringscommissie,
onder zijn presidium, die de vragen van gezinspolitiek tot voorwerp
van haar onderzoek heeft.
Leidend beginsel van die gezinspolitiek noemde de heer FLESKENS
in zijn Eerste Kamer-rede de gedachte dat "de Staat verplicht is het
gezin bij het vervullen van zijn taak krachtig bij te staan en voorwaarden te scheppen, waardoor het in zedelijk, maatschappelijk en
economisch opzicht tot volle ontplooiing kan komen".
Een andere omschrijving troffen wij aan in het geschrift Gezinspolitiek door de gemeente, uitgegeven door den Nederlandsch Roomsch
Katholieken Bond voor groote gezinnen, aldus aanvangend: "Onder
gezinspolitiek verstaan we een politiek, die er rechtstreeks op aanstuurt
om in een beter ingerichte Maatschappij het gezin krachtig te beschermen en weder tot volle waardeering te brengen".
Omschrijvingen als deze geven reeds een voorloopigen indruk van
de wijze waarop in Nederland het probleem van de gezinspolitiek wordt
benaderd. Tot verheuging stemt het dat deze wijze verschilt van den
gang van zaken in menig ander land.
Meermalen - Frankrijk, ook Duitschland en Italiê hier ten voorbeeld - is inzet van de gezinspolitiek: het beramen van middelen van
staatswege, die de geboorte van kinderen aanmoedigen, teneinde de
ramp van ontvolking te bezweren of machtsvergrooting van den staat
door de veelheid der onderdanen te bewerken. Zeer uiteenloopende
middelen zijn aangewend om den bevolkingsaanwas te bevorderen:
Frankrijk loofde "primes d' encouragement à la natalité" uit, omringde
de moeder, die veel kinderen ter wereld brengt, met eerbetoon als het
verleenen van ridderorde, prijzen, omhelzing door den President der
Fransche republiek. Mits dit in eer en deugd geschiede - een vrij
onschuldig en niet antipatiek bedrijf.
Onschuldig en sympathiek is ook in de maatregelen van het Rassenpolitisches Amt in Duitschland het voorschrift dat op schilderijen,
beeldhouwwerken niet langer familietafereelen met twee kinderen als
A. St. 3-m. XII
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het normale mogen worden afgebeeld maar grooter gezinsformatie
dient te worden geboetseerd.
Van heel wat bedenkelijker dingen echter moet worden gewaagd in
Duitschlands rassenpolitiek. Welbewust wordt alles op de glorie, op
het versterken van het eene en eenige Germaansche ras ingezet. Rasverheerlijking bezorgde de steriliseeringswet, de gedwongen onvruchtbaarmaking van mannen en vrouwen, wier voortplanting het ras in
gevaar brengt. Rasverheerlijking dreef den leider van de Duitsche
cultuurbeweging tot vergoelijking van de vroegere veelwijverij, zonder
welke nooit een krachtige Germaansche volksgemeenschap zou zijn
ontstaan. Rasverheerlijking doet ROSENBERG uitroepen dat gebroken
moet worden met de huichelachtige minachting van de ongehuwde
moeder. "Het Duitsche rijk der toekomst zal de kinderlooze vrouw onverschillig of zij al dan niet gehuwd is - als een niet volwaardig
lid der volksgemeenschap beschouwen". Rasverheerlijking doet NORDLAND, het "Kampfblatt für Gottgläubiges Deutschland" opkomen voor
een buiten-echtelijk verkeer der gehuwde vrouw voor het geval zij in
haar huwelijk kinderen heeft gekregen, die aan gebreken zijn gestorven.
Dan mag zij zich aan een "vriend" toevertrouwen en het leven schenken
aan gezonde kinderen. Trotsch mag zij dan haar man toevoegen: Ziet
ge, het is niet mijne schuld dat onze kinderen niet konden leven".
Door anderen geest dan dezen wordt gedreven de gezinspolitiek in
Nederland gemeenlijk verdedigd en ook door ons voorgestaan. Zij is
niet openbaring van een populionistische of van een imperialistische
machtspolitiek met als inzet uitbreiding der bevolking. Onder gezinspolitiek verstaan wij niet het beleid der Overheid met betrekking tot
de bevolkingsvermeerdering maar het complex van maatregelen dat
zich ten doel stelt mogelijk te maken de gezonde ontplooiing van het
gezin, het fundamenteel instituut van maatschappij en staat.
Handhaving, erkenning van het gezin in zijn zegenriJke W'aardij is
het eerste, niet zijn kwantitatieve uitzetting. Al moet hieraan direct
worden toegevoegd dat dergelijke gezinspolitiek, die de eer van het
gezin hooghoudt, ook ten goede zal komen aan den stand der Nederlandsche bevolking, voor wier saamstelling en ontwikkeling bezorgdheid niet misplaatst is.
Schijnbaar dreigt in Nederland het gevaar voor overbevolking sterker dan dat van onderbevolking. Immers Nederland behoort met zijn
242 inwoners per K.M.2 tot de dichtst bevolkte landen der wereld. In
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veertig jaren tijds ging ons bevolkingscijfer van vijf millioen tot acht
en een half millioen omhoog. De vrees voor overbevolking in Nederland schijnt door deze en andere cijfers gewettigd en leidde onder
meer Prof. BONGER tot zijn herhaald betoog dat beperking der geboorten primordiale eisch is.
Dieper doordringen in de statistische gegevens leidde evenwel tot
andere conclusie. Prof. L. VAN VUUREN gaf zijn Een waarschuwend
woord aan het N ederlandsche volk. Naar aanleiding van W. A. Bonger
- "De stand van het bevolkingsvraagstuk in Nederland" (Utrecht,
1936), waarin hij de alarmklok luidde over de schrikbarende toename
der geboortebeperking. "Met toenemende snelheid is ons volk bezig te
verouderen" - zoo luidt de conclusie uit welsprekend cijfermateriaal
getrokken. Ook het proefschrift van Dr. J. MEERDINK, De achteruitgang der geboorten in 1937 aan de universiteit te Utrecht verdedigd
geeft sombere gegevens. Vooral de studiën van den Rotterdamschen
arts A. HVMANS bevatten een ernstig vermaan. (Zie diens Gezinspolitiek in Stemmen des Tijds, 26e jaargang, 1937, blz. 528 en vlgg.;
Een waarschuwend woord in Algemeen Weekblad voor christendom en
cultuur van 6 Mei 1938, Beneden de twintig in De Nederlander van
11 Juni 1934). Dat de blanke volkeren immer senieler worden, dat
het volkslichaam vergrijst is een waarheid, die ook voor Nederland
volgens hem angstige beteekenis krijgt.
Het oppervlakkig moedgevend cijfer van de bevolkingsuitbreiding
- door vermindering van het sterftecijfer verkregen - kan niet verdoezelen het kwaad dat ook in Nederland snelle uitbreiding kreeg.
Wat nood doet is de regelmatige daling van het geboortecijfer. Genomen per duizend zielen der bevolking bedroeg het geboortecijfer in
1876 37,1. Na 1879 ging het regelmatig in dalende richting. Aldus
zijn de cijfers der laatste jaren:
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

23,1
22,2
22,0
20,8
20,7
20,2
20,2
19,8
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Evenals in vele Europeesche landen is dus ook in ons land het geboortecijfer beneden de 20 komen liggen.
Het voortdurend dalend geboortecijfer moest de aandacht der officieele instanties trekken in verschillende studiën over den zgn. "net
reproduction rate", "netto vervangingsfactor" verschenen. Belangrijk
is de publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek over De
vruchtbaarheid van het Nederlandsche volk (Mededeelingen, No. 2,
Januari 1937). Belangrijk is ook in dit verband de verhandeling van
T. VAN DEN BRINK, Het bevolkingsvraagstuk in Nederland in Economisch-Statistische Berichten van 10 Februari 1937.
De beteekenis van deze bestudeering van den vervangingsfactor gaf
Dr. HVMANS in zijn verhandeling duidelijk aan. Voor de beoordeeling
van de bevolkingsverhouding is in laatste instantie niet beslissend
sterfte en geboorte van een volk in zijn geheel, maar wel wat de geboorte betreft de voortplantingsverhoudingen in die laag der bevolking
op welke krachtens haar leeftijd de voortplantingsfunctie rust. Zal de
bevolking in getalssterkte gelijk blijven dan moet een bepaald aantal
in het leven getreden vrouwen een gelijk aantal vrouwen voortbrengen,
dan moet dus voor ieder pasgeboren meisje weer een meisje in de
plaats komen. Nu is de vraag door hoeveel meisjes bij de bestaande
sterfte en vruchtbaarheid 1000 pasgeboren meisjes vervangen zullen
worden. Om die voortplantingsverhouding uit te drukken wordt de
net reproduction rate, de netto vervangingsfactor benut. Zij wordt
weergegeven door een breuk, waarvan de noemer bestaat uit
1000 en de teller uit het aantal mesjes dat bij de - bestaande
sterfte en vruchtbaarheid uit 1000 nu pasgeboren meisjes geboren
zal worden.
Zullen er 1000 geboren worden, dan is de netto vervangingsfactor 1;
zullen er 1100 geboren worden, dan is 1,1,900 dan is hij 0,9. Die vervangingsfactor, waarin de sterftekans en geboortecijfer per leeftijdsklasse worden verwerkt, is het hulpmiddel om den natuurlijken bevolkingsaanwas in verschillende landen en tijden te vergelijken. Zal
de bevolking op den duur niet achteruitgaan, dan moet de vervangingsfactor tenminste 1 zijn. Met Nederland schijnt het nog goed te staan:
immers in 1935 is de net reproduction ra te 1,10; van de West- en
Noord-Europeesche landen is Nederland het eenige met een vervangingsfactor grooter dan 1.
Echter hoe lang nog? Bij de volkstelling van 1910 was zij nog
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1,48, in 1930 1,25, in 1935 1,tO. Jaar op jaar gaat zij naar beneden.
In Amsterdam waren de cijfers:
1908---.1911
1930-1931
1935

1,08
0,82
0,73

De officieele publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek
concludeert dan ook niet ten onrechte: "Hoewel Nederland thans nog
een gunstige plaats inneemt" valt te verwachten dat bij voortzetting
van den geboorteachteruitgang de "net reproduction rate" binnen korten tij d ook hier te lande onder 1 zal komen te liggen".
De jeugd is niet langer de basis voor de zoogenaamde bevolkingspyramide; de bevolkingspyramide wordt topzwaar door het overwicht
der ouden. Zoo zijn dan de klachten over de "vergrijzing van het
volkslichaam" door de exorbitante daling van het geboortecijfer geen
schrikbeeld eener verhitte verbeelding. Dat vooral den protestant deze
gang van zaken tot nadenken moet brengen leert de sobere herinnering
van Mr. TERPSTRA op de vergadering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs aan dit cijfer: van alle kinderen beneden 1 jaar in Nederland
waren in 1920 Hervormd 38,14 %, Gereformeerd 8,8 % maar in 1930
waren deze cijfers 29.47 % en 8,5 % terwijl de R.K. van 32,8 % in
1920 tot 41,69 % in 1930 stegen.
Het aangevoerde is voldoende om te overtuigen dat een krachtige
gezinspolitiek aanbeveling verdient ook om haar gunstigen invloed
op de ontwikkeling der bevolking.
In hoeverre ten deze de gemeenten haar invloed kunnen doen gelden
vormt thans voorwerp van nader onderzoek, waarbij met name de
gedragingen van de gemeente als werkgeefster en als belastinghefster
aandacht vragen.

*

*

*

Het verband tusschen gezinspolitiek en loonregeling door gemeentebesturen brengt ons aanstonds in contact met het vraagstuk van den
kindertoeslag. Het vraagstuk geniet thans bijzondere actualiteit door
Minister ROMME's voorontwerp betreffende de kinderbijslagverzekering
(zie H. AMELINK, Het voorontwerp-kinderbijslagverzekering in Antirevolutionaire Staatkunde, Mei 1938).
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Afgewezen moet worden het verwijt dat kindertoeslag in de loonregeling is een specifiek Roomsch-Katholiek instituut. Het valt niet te
ontkennen, dat vele R.K zich hebben betoond warme strijders voor
een loonregeling, waarbij de gezinssterkte mee de hoogte van het loon
bepaalt. Echter is de motorische kracht niet van R. K. alleen uitgegaan.
Ook in protestantsch-christelijken kring bestaat over het algemeen
voor dezen loonvorm groote waardeering. Dat op uitzonderingen als
Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN en Prof. FABIUS kan worden gewezen
verandert niets aan het feit dat de heerschende strooming in protestantsch-christelijken kring den kindertoeslag sympathiek· bejegende.
Op voorstel van den antirevolutionair Mr. RUTGERS kwam indertijd
in de gemeente Hilversum het eerst in een Nederlandsche gemeente de
kindertoeslag in de loonregeling van het gemeentepersoneel voor. In
de verschillende colleges, Provinciale Staten en gemeenteraden, werkten
als regel christelijk-historischen en antirevolutionairen broederlijk saam
met de R.K tot verwezenlijking van den kindertoeslag. Het Christelijk
Sociaal Congres 1919 - na warme verdediging van den praeadviseur
Mr. J. SCHOKKING - schonk unaniem zijn adhaesie. De motie door
Mr. VAN DER LAAR, 8 Februari 1919 ten gunste van den kindertoeslag
in de Tweede Kamer voorgesteld, miste onder de voorstemmers van
de Christelijk-Historischen slechts twee leden, de heeren DE SAVORNIN
LOHMAN en SNOECK HENKEMANS en van de antirevolutionairen één,
Mr. DE WILDE.
Sterke verbreiding kreeg allengs de kindertoeslag in de loonregeling
van het personeel in dienst van publiekrechtelijke lichamen.
Kort saamgevat was de ontwikkelingsgang aldus: In 1912 voerde
Minister REGOUT den kindertoeslag in bij de salarisregeling van postambtenaren; spoedig werd hij uitgebreid tot het onderwijzend personeel. In verband met het tegen dezen loonvorm gerezen verzet werd
bij KB. van 11 April 1917 ingesteld de Staatscommissie STORK, die
moest onderzoeken "of en zoo ja, in hoeverre het toe te kennen salaris
verband dient te houden met de sterkte, in dat verband met de behoeften der gezinnen". Beslist afwij zend was de conclusie dezer Commissie (zie DI]SSELBLOEM, t. a. p., blz. 129).
Bij die afwijzing bleef het niet. Tegen de uitspraak der Commissie
STORK lokte Mr. BOMANs een andere uitspraak uit door in het zittingsjaar 1918/1919 eene motie in te dienen, die met 35 tegen 22 stemmen
werd aangenomen. Zij luidde aldus: "De Kamer van oordeel dat bij de
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bezoldiging der rijksambtenaren mede rekening moet worden gehouden
met de groote gezinnen, gaat over tot de orde van den dag".
In hetzelfde zittingsjaar werd bij de behandeling der salarieering
van het spoorwegpersoneel een motie aangenomen, ingediend door
Mr. VAN DER LAAR, van dezen inhoud: "De Kamer van oordeel, dat
bij de verhooging van het loon van het spoor- en tramwegpersoneel
met het kindertal krachtig rekening moet worden gehouden, gaat over
tot de orde van den dag".
Het Bezoldigingsbesluit 1920 stelde den kindertoeslag voor alle
Rijksambtenaren vast. Wat de werklieden betreft werd de kindertoeslag
het eerst ingevoerd bij K.B. van 7 Juli 1920 voor werklieden in de
Rijksmunt; hierin schuilt een aanwijzing voor de gezonde deugdelijkheid onzer muntpolitiek.
Thans verleent het Bezoldigingsbesluit 1934 over heel de linie aan
de beambten een toeslag vanaf het Ie kind van 3 % der wedde met
een minimum van f 60.- en maximum van f 216.- per kind, terwijl
voor werklieden het minimum is f 1.15 per week en per kind of f 5.per maand en per kind.
Ook de meerderheid der provincies nam den kindertoeslag op;
slechts Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Holland hielden zich
afzijdig.
In de loonregeling van gemeenten en particulier bedrijf is de tegenstand veel grooter.
Antirevolutionaire gemeenteraadsleden hooren in de rijen dezer
tegenstanders niet thuis.
De principieele grondslag toch is aannemelijk; afgewezen moet worden de oppositie, die zich vooral openbaart in sociaal-democratisch en
en feministischen kring en termen als "ruifpaardenstelsel" , "fokpremie"
niet versmaadt om den afschuw kenbaar te maken.
Van den kant der zgn. moderne vakorganisatie is met verbeten heftigheid tegen dezen loonvorm, ook om zijn "loondrukkende werking"
geageerd. In 1921 werd op initiatief van het Nederlandsch Verbond van
Vakvereenigingen en het Algemeen Vakverbond zelfs een grootscheeps
opgezet anti-kindertoeslagcongres belegd, dat met een klinkende resolutie van veroordeeling werd besloten. Op 7 Juni 1937 werd in de
vergadering van Hoofdbesturen der bij het N. V. V. aangesloten
organisaties die veroordeeling opnieuw bezegeld (DIJSSELBLOEM,
blz. 10).
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Van zoogenaamde feministische zijde is de tegenstand eer meer dan
minder bitter.
Dergelijke houding past in het kader van hen, die gering schatten
den zegen van het groote gezin. Die leven in den gedachtengang van
Mr. S. v. HOUTEN, die uitsprak: "zorg dat er geen kind geboren
wordt, als gij er geen plaats voor hebt bereid", die juist erkennen
BOLLAND'S roepstem dat allereerst moet worden gebroken met de
anarchie van de kinderproductie, die sympathie koesteren voor de visie
van den liberalen Engelschen econoom STUART MILL, die zegevierend
den tijd tegemoet zag, waarin op iemand met een groot gezin met
evenveel minachting zou worden neergezien als op een onverbeterlijken dronkaard. Dergelijke houding past in de gedachtensfeer van
den schrijver in het Gedenkboek van De Dageraad, die straf wenschte
te zien bedreigd tegen dengeen, die bij het verwekken van kinderen
een bepaald aantal, voorIoopig 3 à 4 overschrijdt. Voor allen deze
moet sympathiek zijn een loonregeling, welke den vader van een groot
gezin feitelijk achteruitzet.
Dergelijke bestrijding past evenzeer in het kader dergenen, die in
den a:rbeid een waar zien, van denzelfden aard als andere waren. Zij
klagen dat het groote economisch beginsel: "loon is de prijs voor de
waar arbeid", "loon naar werk" wordt uitgeruild voor het "loon naar
behoefte" .
Zij klagen ten onrechte. Arbeid is niet een ijle, op zich zelf staande
grootheid, losgemaakt van den mensch, die arbeid verricht. Arbeid is
onlosmakelijk belichaamd in den menschj daarom is loon voor den
arbeid gelijk aan loon voor den arbeider. Wie meent dat op den arbeid
moet worden gelet, zonder de persoonlijkheid van den arbeider daarbij
te betrekken, valt terug in de oude dwaling: arbeid is een waar. Dan
geldt het Kaïnietisch beginsel: wat gaat de arbeider met vrouwen
kinderen mij aan! Dan is de arbeid een waar, die men koopt gelijk
men koffie, thee, zout koopt, zonder dat zedelijke verplichting bindt
an den verkooper.
Dan is voor kindertoeslag geen plaats. Evenwel is voor dezen ruimte
in de beschouwing, die de arbeidsverhouding ziet als een zedelijke gemeenschap, welke den patroon dwingt, voorzoover hem dat mogelijk
is, voor den economisch afhankelijken voorwaarden te scheppen, welke
het bestaan van hem en zijn gezin mogelijk maken. Kindergeld behoort
met ziektegeld, pensioen-, invaliditeitsuitkeering, wachtgeld thuis in
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eene regeling, die gedragen wordt door de gedachte dat de arbeid in
loondienst het aangewezen middel is, dat den arbeider in staat moet
stellen met God en met eere zijn· gezin groot te brengen en zich in
het gezins- en maatschappelijk leven overeenkomstig zijn roeping te
ontplooien.
De kindertoeslag moet element van het loon zijn. Hij is niet een
middel tot bevordering der bevolkingsvermeerdering, niet vergoeding
voor diensten aan de gemeenschap bewezen, niet bedeeling, niet uitkeering van de gemeenschap.
Het is de fout van onderscheidene Roomsch-Katholieke verdedigers
van den kindertoeslag, van PALLON in zijn Les allocations familiales
en Belgique et en France, van KOENRAADT en anderen, dat zij door de
gemeenschap aansprakelijk te stellen den band met het arbeidsloon
doorsnijden en daardoor de positie van den kindertoeslag ondermijnen.
Een der verdiensten van het proefschrift van Dr. W. J. J. DIJSSELBLOEM, De gezinstoeslag en zijn toepassing in Nederland is de beslistheid waarmee tegen deze dwaling wordt positie gekozen en het loonkarakter wordt gehandhaafd.
Kindertoeslag is element van de loonsbepaling. Minister ROMME
zal dan ook bij de uitwerking in zijn ontwerp alles hebben te vermijden
wat het opnemen van den kindertoeslag in de loonsbepaling, in de
loonsonderhandelingen zou kunnen belemmeren.
Ook de gemeentebesturen zullen zich daarvan hebben te doordringen.
Groote variatie bestaat in toepassing. Sommige reeds van het Ie kind,
andere van het 2e of 3e, weer anderen als Amsterdam van af het 4e kind.
Soms een vast bedrag - veelal een percentage, uiteenloopend van 2,
2 Y2, 5 % van het loon, in een enkel geval treft bij zondere royaliteit als
Sittard 6 % van af het 5e kind. Een procentsgewijzetoepassingverdient
naar onze meening de voorkeur boven het stellen van een vast bedrag
mede omdat daardoor de wezenseenheid van loon en gezinstoeslag
het best bewaard blijft.
Aan de gemeente in de wijze van toepassing vrijheid te laten schijnt
geraden. Over de vraag in hoeverre de gemeenten de bevoegdheid moeten blijven bezitten al dan niet tot invoering van den kindertoeslag over te gaan loopen de meeningen uiteen. De commissie
ingesteld door de R.K. Staatspartij ter bestudeering van den kindertoeslag komt in'haar Rapport over Het vraagstuk van den kindertoeslag
('S Hertogenbosch, 1935) tot de conclusie dat door wijziging van art.
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125 der Ambtenarenwet 1929 aan de gemeenten de verplichting tot
opname van den kindertoeslag in de bezoldiging zal worden opgelegd.
De Commissie belast met het adviseeren omtrent toetsingnormen
voor de beoordeeling van de bezoldiging van het personeel in dienst
van Provinciën, Gemeenten enz. ('S Gravenhage, 1933) oordeelt echter
dat de Regeering geen gebruik moet maken van hare bevoegdheid om
aan de lagere publiekrechtelijke organen op dit punt eene regeling
voor te schrijven.
Op de vraag moet de salarisregeling rekening houden met den
status van den ambtenaar en zoo ja, op welke wijze? geeft de Commissie dit antwoord:
"Het is bekend, dat de meen in gen op dit punt zeer sterk uiteenloopen.
Dit is ook in den boezem der Commissie het geval. Zij acht het niet
noodzakelijk eene opsomming te geven van de voornaamste principieele
en practische opvattingen, welke ter zake gehuldigd worden.
Het kan, gegeven de verscheidenheid der zienswijzen, niet verwonderen, dat de salarisregelingen der lagere publiekrechtelijke organen,
wat dit belangrijke onderdeel betreft, groote verschillen vertoonen met
de Rijksregeling en ook onderling zeer sterk afwijken. De ongehuwdenaftrek, welken de Rijksregeling kent, schijnt bij geen dezer organen
voor te komen. De huwelijkstoelage, eveneens een bekende figuur in
de regeling van het Rijk, komt overigens niet of slechts zeer sporadisch
voor. Wat de toekenning van een kinderbijslag aangaat, is er in de
regelingen groote differentiatie. Verschillende provinciën, tal van grootere en kleinere gemeenten, waterschappen enz., wenschen blijkbaar
met het verschil in behoeften, dat een gevolg is van het niet dan wel
met weinig of veel kinderen gezegend zijn, niet afzonderlijk rekening
te houden in de regeling der bezoldiging. Daarnaast is er een aantal
regelingen, waarin de kinderbijslag een plaats gevonden heeft, zij het
op zeer uiteenloopende wijze. De verschillen blijken niet alleen uit
het bedrag of percentage van den kinderbijslag, maar hebben ook betrekking op het aantal kinderen, waarvoor deze bijslag verleend wordt.
In het eene geval heeft de toekenning van dezen bijslag plaats, evenals
bij het Rijk, reeds voor het eerste kind, in andere gevallen wordt hij
eerst verleend voor het tweede, derde, soms zelfs vierde kind.
Uit een en ander volgt niet alleen, dat eene communis opinio ontbreekt, maar dat de opvattingen ter zake zoo sterk divergeeren, dat
er van een eenigszins elkander naderen der overtuigingen nog geen
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sprake is. In die omstandigheden is de Commissie van oordeel, dat de
Regeering van hare bevoegdheid krachtens de Ambtenarenwet geen
gebruik moet maken om aan de lagere publiekrechtelijke organen op
dit punt eene regeling voor te schrijven, welke overeenkomt met of
gaat in de richting van de Rijksregeling. Dit zou, naar het haar wil
voorkomen, niet strooken met het karakter, dat de Regeering zelve naar de meening der Commissie terecht - aan deze bevoegdheid toekent, maar het zou bovendien tot gevolg hebben, dat op dit naar het
oordeel van velen zeer belangrijke punt, waarbij principieel uiteenloopende overtuigingen in het geding zijn, de vrijheid dezer organen geheel zou worden opgeheven. In ieder geval zou meer centralisatie op
dit onderdeel niet langs dezen weg moeten worden nagestreefd.
Uiteraard zal, indien eene bepaalde salarisregeling naar het oordeel
der Regeering aanmerkelijk verlaagd moet worden, het daarbij betrokken publiekrechtelijk lichaam hebben te overwegen, of het bij deze
belangrijke verlaging den achteruitgang in bezoldiging niet minder
schrijnend behoort te maken door het toekennen van een kinderbijslag enz.
Eveneens kan het geval zich voordoen, dat een lager publiekrechtelijk
orgaan door omstandigheden de bezoldiging van zijn personeel zoo
laag heeft moeten stellen, dat deze naar het oordeel der Regeering te
laag geacht moet worden voor een gezin met eenige kinderen. In
dat geval ~an er aanleiding zijn, het aanbrengen van eenig redres te
bevorderen door aan te dringen op het toekennen van een kinderbijslag.
Wanneer de Kroon zelve eene bezoldigingsregeling moet vaststellen
voor een lager publiekrechtelijk orgaan, wijl dit orgaan in gebreke
blijft zijne regeling te wijzigen overeenkomstig het oordeel der Regeering, dan zulilen, het ligt in den aard der zaak, in deze regeling tot
uitdrukking kunnen komen de beginselen, welke het Rijksgezag aan
eigen salarisregeling heeft ten grondslag gelegd.
De conclusiën waartoe de Commissie op dit punt is gekomen, zijn
de navolgende:
1e. de Regeering dient bij de toetsing van de salarisregelingen der
lagere publiekrechtelijke organen en bij de daarvoor noodzakelijke
vergelijking, zoowel onderling als met eigen regeling, te letten op den
invloed, welke op het salarispeil wordt uitgeoefend door het al dan
niet rekening houden met den status van den ambtenaar in den
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vorm van ongehuwden af trek, huwelijkstoelage en kinderbijslag;
2e. de Regeering dient van hare bevoegdheid tot ingrijpen in de
salarisregelingen der lagere publiekrechtelijke organen, behoudens het
geval sub 3 genoemd, niet een zoo danig gebruik te maken, dat zij de
in hare regeling opgenomen elementen in verband met den status van
den ambtenaar, aan deze organen oplegt;
3e. de Regeering dient, wanneer de Kroon zelve tot het vaststellen
van eene salarisregeling voor eenig later publiekrechtelijk orgaan moet
overgaan, rekening te houden met de samenstellende deelen van haar
eigen salarisregeling en kan aan deze geheel of ten deele· eene plaats
geven in de door haar vast te stellen regeling."
Verkieselijk ware indien hier de weg der vrijheid zou kunnen blijven
betreden. Groot is het aantal gemeentebesturen, dat den kindertoeslag
niet opnam. De sombere slotbeschouwing in DIJSSELBLOEM'S proefschrift, dat "nog steeds 3,4 der Nederlandsche gemeent~n afwijzend
tegenover den kindertoeslag staat" (blz. 237), zou in zooverre verkeerden indruk kunnen wekken als de weigerende gemeentebesturen
veelal de kleine gemeenten vertegenwoordigden, voor welke de invoering finantieel het moeilijkst is.
Met dit al is veel nog te doen. De ministerieele circulaire van den
Minister van Binnenlandsche Zaken Mr. J. A. DE WILDE, waarin hij
zich 15 Mei 1936 tot de Burgemeesters en Wethouders der onderscheidene gemeenten wendde en hun aanbeval tot invoeriog van een
kindertoeslag, aanvangende met het derde of vierde kind, over te gaan,
verdient dan ook volle overweging.

*

*

*
Slechts voor een deel der gemeentenaren, voor hen die in dienst
der gemeente staan, heeft deze gezinspolitiek beteekenis. Voor allen
is van belang de finantieele politiek, vooral het systeem van heffingen,
door de gemeente gevolgd 1).
Verlichting van finantieelen druk door Overheidsmaatregelen vormt
van de gezinspolitiek een belangrijk bestanddeel. Regel is dat die verlichting wordt gezocht door middel van mildere belastingheffing, maar
ook vinden verdediging directe uitkeeringen uit de schatkist bij vermeerdering van het gezin.
Van het laatste geeft Duitschland een voorbeeld. Ehestandsdarlehen
worden verleend aan meisjes, die op bureaux of fabrieken of als dienst-
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bode werkzaam zijn, van ten hoogste 1000 R. M. bij het sluiten van
een huwelijk. Bij de geboorte van ieder in het huwelijk geboren kind
wordt 25 % van het oorspronkelijk geleende geld kwijtgescholden. Ook
het instituut der Kinderbeihilfen vond toepassing. Einmalige Kinderbeihilfe - het gezin dat 4 of meer kinderen, stiefkinderen of aangenomen kinderen beneden den leeftij d van 16 j aar telt, kan ten behoeve
van een gepaste inrichting van het huishouden een bijdrage van
100 R.M. per kind ontvangen met een limiet van 1000 R.M. per gezin.
Laufende Kinderbeihilfen :........ voortdurende kinderbijslagen worden
toegestaan voor het vijfde en ieder volgend kind, dat nog geen 16 jaar
oud is. Zij bedraagt 10 R.M. per maand voor ieder kind, dat recht op
bijslag heeft.
Typeerend voor den geest dezer bepaling is dat ouders en kinderen
vrij moeten zijn van erflijk-geestelijke of lichamelijke gebreken.
Een meer algemeen denkbeeld, dat ook in andere landen sympathie
vond, is het scheppen van een kinderrentefonds, waarvoor de benoodigde gelden in hoofdzaak zullen worden opgebracht door ongehuwden en door kinderlooze gezinnen. De finantieele toestand van Duitschland gedoogt echter op dit oogenblik niet de verwezenlijking van dezen
eisch. De wet bepaalt dat de regeling vóór 1940 van toepassing moet
zijn of zooveel eerder als de Rijksfinanciën dat toelaten. Aanwijzing
dat dit tijdstip aanmerkelijk zal worden vervroegd bestaan niet.
Ook in andere landen, waar deze gedachte ingang vond, staan
practische moeilijkheden aan de verwezenlijking in den weg. België
vaardigde reeds in 1930 een wet uit houdende veralgemeening van de
gezinsvergoedingen. Zij werd aangevuld door de wet van 10 Juni 1937
van Minister DELATTRE. Art. 10 dezer wet bepaalt: "Deze wet zal
van 1 Januari 1938 af trapsgewijs toepasselijk worden gemaakt. De
trapsgewijze uitvoering zal bij organisch koninklijk besluit worden bepaald." De eerste trede van de trap is echter - hoewel de fatale
datum verliep - nog niet bestegen - j voor geen enkel onderdeel nog
is de wet in werking getreden.
In ons land werd propaganda voor dergelijke uitvoering gevoerd
in den kring van den N ederlandschen R. K. Bond voor groote gezinnen. Een speciale bestemmingsheffing wordt begeerd van ongehuwden en kleine gezinnen, waarvan de opbrengst dan zou ten goede
komen aan gezinnen met meer dan 3 kinderen. Gezinnen met drie
kinderen betalen niets en ontvangen niets.
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Practische zoowel als principieele bezwaren doen ons weinig sympathiek staan tegenover dergelijke uitkeeringen uit de staatskas, wier
bedenkelijke gevolgen reeds in de oudheid zich openbaarden.
Veiliger weg wordt betreden indien in het belastingsysteem aan het
gezin welwillende aandacht wordt geschonken.
Onmisbaar is daartoe niet de vrijgezellenbelasting, die feitelijk bestaat in Italië, Frankrijk, België, Oostenrijk, Duitschland, Polen.
Engeland kent de vrijgezellenbelasting niet in naam, wel in wezen
daar het belastingvrije minimum daar is opgevoerd tot ~ 180 voor
gehuwden en een minimum-aftrek van ~ 60 per kind.
In Nederland kwam de kwestie ter sprake in het Voorloopig Verslag der 2e Kamer 1936-1937, blz. 6: "Eenige leden zouden gaarne
vernemen of het onderzoek naar de mogelijkheid van de invoering van
een vrijgezellenbelasting, dat, naar de Minister bij de behandeling
van de begrooting voor 1936 aan de Eerste Kamer heeft meegedeeld
is ingesteld, reeds tot een conclusie heeft geleid." Daarop zegt de
M. v. A.: "Het vraagstuk van de belasting van ongehuwden is thans
nog in onderzoek bij eene op 11 Juni 1936 door den ondergeteekende
ingestelde commissie." 13 November 1936 verklaarde daarop Minister
OUD in de Tweede Kamer dat de vrijgezellenbelasting in vergevorderd
.stadium van voorbereiding verkeerde.
Verder vernamen wij niets. Alleen heeft de arts KATTENBURG zich
deze voorbereiding ten nutte gemaakt om in een merkwaardig pamflet
zijn bezwaren te publiceeren.
AI kennen wij niet het drastisch middel der vrijgezellenbelasting
toch is gezinsreductie in ons belastingstelsel geen onbekende. De
directe belastingen komen hier uiteraard aan de orde, waar het beginsel naar draagkracht het zuivert kan worden doorgevoerd. Op deze
concentreert zich het meest de belangstelling.
Toch zijn het vooral de indirecte belastingen, die onevenredig zwaar
op het groote gezin drukken. Het jongst gepubliceerde budget-onderzoek voor het Bureau voor Statistiek der gemeente. Amsterdam leert
dat de druk, dien de indirecte belastingen op den verbruiker leggen,
voor een gezin met een gemiddeld inkomen van f 2.000.- bedraagt
7,4 pCt van het totale gezinsbudget, terwijl inkomsten-, gemeentefonds- en personeele belasting slechts 4,4 pCt vorderen. Meermalen
werd dan ook een goed woord gesproken, dat van meedoogen blijk
gaf. Zoo verzekerde o.a. Minister DE WILDE in zijn M. v. A. op het
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V. V. der 2e Kamer aangaande de Omzetbelasting dat bij regeling
van de vrijstellingen het groote gezin voorwerp van aanhoudende zorg
zou zijn. Tijdens de openbare behandeling in de Eerste Kamer,
3 Augustus 1938, werd ietwat uitvoeriger op deze materie ingegaan
en verklaarde Minister DE WILDE:
"Ten aanzien van die groote gezinnen moet men toch billijk en
voorzichtig blijven. Er wordt voor de groote gezinnen reeds veel gedaan. Wanneer men nagaat het tarief van de inkomstenbelasting en
den kinderaftrek, dan blijkt, dat een eenigszins groot gezin bij inkomen van 1500 of 1600 gulden geheel vrij is, waarbij nog komt,
dat een zelfde gezin de kinderen kosteloos onderwijs, ook middelbaaren voorbereidend hooger onderwijs, kan doen genieten, allemaal voorrechten, waarvan het groote gezin kan profiteeren. Ik geef aanstonds
toe: zoolang er accijnzen zijn en invoerrechten zal natuurlijk ook het
groote gezin en de kleine man daardoor gedrukt worden, en het is
inderdaad de taak van de Regeering om daarmede zooveel mogelijk
rekening te houden. Op het oogenblik is de commissie-FLEsKENS bezig
daarover een rapport te maken en ik zelf bemoei mij er ook voortdurend mede. Ik heb een studie gemaakt den laatsten tijd hoe de
druk van de omzetbelasting is, van de invoerrechten en de andere
indirecte belastingen op de personen in Nederland en ook op de groote
gezinnen en in het algemeen op den kleinen man. Het is het voornemen van de Regeering om binnen zoo kort mogelijken tijd het belastingstelsel eens onderhanden te nemen en wij zijn er druk aan
bezig. Ik ben bezig te zoeken naar een methode om, waar eenerzijds
in geen enkel land, dus ook hier niet, accijnzen en invoerrechten gemist kunnen worden en anderzijds geconstateerd moet worden, dat
ten gevolge daarvan wel eens een ongelijke druk kan worden gelegd
op het groote gezin, daaraan te gemoet te komen. Ik weet, dat het
werk van de commissie-FLEsKENS den laatsten tijd zeer opgeschoten
is en binnenkort nieuw licht daarover zal schij nen.
Reeds in de omzetbelasting zelf is zeer sterk gerekend met de
draagkracht van het gezin. De voornaamste levensmiddelen, brood,
groenten, aardappelen, zijn vrijgesteld en ieder weet, dat deze zaken
in het groote gezin, vooral wanneer dit het niet te breed heeft, de
grootste uitgaven vormen. Daarom herhaal ik, hetgeen ik al eerder
aan de overzijde heb gezegd: die omzetbelasting werkt progressief.
Wanneer men in staat -zou zijn na te gaan wat iemand met een in-
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komen van f 20.000.-, die dit bedrag ook uitgeeft, aan omzetbelasting betaalt tegenover iemand met f 2.000.- en hetzelfde gezin,
zou men tot de conclusie komen, dat die man met f 20.000.- progressief betaalt in de omzetbelasting, want niet alleen spelen de eerste
levensbehoeften bij hem niet zulk een groote rol als in het meer arme
gezin, maar ook de weelde-artikelen zijn niet met 4, doch met 16 pCt
belast. En daarom houd ik vol - al ontken ik niet, dat ook deze
belasting drukt in het algemeen op de groote gezinnen - , dat in
de wijze, waarop deze belasting is opgezet, zit een zekere progressieve strekking."
Practische moeilijkheden aan de invoering der gezinsreductie bij
accij nzen en ander indirecte heffingen verbonden doen het oog bij
voorkeur slaan op de indirecte heffingen.
Hier is het niet bij woorden gebleven.
Niet in de structuur van alle directe belastingen evenwel is de kinderaftrek opgenomen. Hij ontbreekt in de vermogensbelasting en verdedigingsbelasting, en zijn ontstentenis wordt niet al te sterk betreurd,
al vinden wij den voorslag verdedigd om ten faveur evan de beter
gesitueerde groote gezinnen een bedrag per kind b.v. f 10.000 van
belasting vrij te stellen.
Het denkbeeld is verdedigd met een beroep op Duitschland. Het
belastingplichtig vermogen wordt daar zoowel voor de echtgenoote
als voor ieder minderjarig kind, dat tot de huishouding van den belastingplichtige behoort, met 10.000 Mark verminderd. Deze vrijstelling
wordt ook voor meerderjarige kinderen tot aan het 25e levensjaar
toegestaan, indien deze kinderen op kosten van den belastingplichtige
voor een beroep worden opgeleid. In dit geval wordt niet geëischt
dat het kind tot zijn huishouding behoort.
Gelijksoortige vrijdom geldt voor de Erbschaftsteuer; voor kinderen
bedraagt het belastingvrije bedrag 30.000 R.M. en voor kleinkinderen
10.000 R.M.
Belangrijk is voor Nederland de kinderaftrek in de Inkomstenbelasting. Het belastbaar inkomen wordt, alvorens het tarief daarop wordt
toegepast, voor ieder minderjarig eigen of aangehuwd kind of pleegkind, dat niet zelf in de inkomstenbelasting wordt aangeslagen, verminderd met een bedrag naar een in de wet vastgelegde schaal.
Wanneer het inkomen minder dan f 1.400.- bedraagt, zal de
aftrek f 100.- per kind bedragen. Deze aftrek stijgt naar gelang
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het inkomen stijgt. Zoo zal per kind f 150.- worden afgetrokken
bij een inkomen van f 1.800.-. Voor een inkomen van f 3.000.- of
meer wordt f 200.- per kind in mindering gebracht.
De progressie in den aftrek is derhalve niet bijzonder groot, althans niet voor een gezin met 4 of minder dan 4 kinderen. Bedraagt
het aantal kinderen echter meer dan 4, dan wordt de vermindering
voor ieder kind boven genoemde 4 gesteld op 2~ maal het bedrag.
dat voor ieder kind van het eerste viertal wordt afgetrokken. Zoo
wordt voor een gezin met 5 kinderen, dat van een inkomen leeft van
1.400.- of minder, een aftrek verleend van 4 X f 100.1 X f 225.= f 625.-. De grootste vermindering, die voor een kind kan worden
gegeven is dus 2 ~ X f 200.- = f 450.-.
Voor de Gemeentefondsbelasting geldt dezelfde aftrekregeling als
voor de Inkomstenbelasting. Bij de berekening van den kinderaftrek
blijven hier buiten aanmerking de kinderen, die, hoewel niet aangeslagen wordende in de Rijksinkomstenbelasting, niettemin zelf worden
aangeslagen in de Gemeentefondsbelasting. Dit laatste komt nogal
eens voor als gevolg van den ongehuwden- en classificatie bij slag.
Dat hiermee het gezin een aanmerkelijke verruiming wordt geboden
vindt vrij algemeen erkenning. Deze wint nog aan beteekenis als men
denkt aan de velerlei opcenten van deze belastingen geheven. De heer
FLESKENS roemde dan ook in zijn Ie Kamerrede van 19 Februari 1937
de verzachtende werking van deze regeling, terwijl eveneens in het
geschrift van den R. K. Bond voor groote gezinnen Een volk dat
leeft bouwt aan zijn toekomst erkend wordt dat een billijke verhouding
is geschapen.
Enkele verbeteringen zouden nog kunnen worden aangebracht. Zoo
is bepleit reeds bij het 3e of 4e kind den aftrek per kind hooger te
stellen, terwijl ook verhooging van de grens van· f 3.0000.- tot
f 4.000.- verdedigd is.
Een sympathiek element schuilt in verhooging van den aftrek voor
levensverzekeringspremie, die nu tot f 100.- beperkt is. Voor een
groot gezin is het sluiten van verzekeringen meermalen practisch het
eenig middel voor kapitaalvorming. De Engelsche wetgeving laat veel
aanzienlijker aftrek - hoogstens 1/6 van het inkomen vrij. Een aftrek met een limiet van hoogstens 5 % van het inkomen ware zeer
wel te verdedigen.
Natuurlijk gaat dit alles buiten de gemeentebesturen om, door.,.
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dien alleen de rijkswetgever hier handelend kan optreden. Meer bevoegdheid bestaat met betrekking tot de personeele belasting, die met
haar heffing naar de grondslagen huurwaarde, meubilair, dienstbodeli
overwegend een gezinsbelasting is. Het grootste deel der ongehuwden is bij deze belasting niet betrokken, vrijwel alleen gehuwden
zijn hier contribuabel en nu rijst de klacht dat hetgeen aan tegemoetkoming wordt verleend in Rijksinkomsten- en Gemeentefondsbelasting weer verloren gaat door onvoldoende verlichting in de Personeele belasting.
Met het kindertal wordt bij de personeele belasting rekening gehouden bij de aanslagen naar den eersten en tweeden grondslag,
huurwaarde en meubilair. Het bedrag naar deze beide grondslagen
wordt verminderd in verband met het getal eigen of aangehuwde kinderen, kleinkinderen en pupillen, die met den belastingplichtige het
perceel bewonen, ongehuwd en op den eersten Januari van het belastingjaar den vollen ouderdom van twintig jaar nog niet hebben
bereikt.
Het bedrag van de vermindering varieert tusschen 14% en 2% in
verband met de belastbare huurwaarde. Hoe hooger de huurwaarde,
hoe hooger het aftrekpercentage. Hierbij wordt nog rekening gehouden met de verschillende klassen - negen in totaal - waarin de
gemeenten of gedeelten van gemeenten zijn ingedeeld.
De gemeentelijke wetgever kan eenigen - zij het ook een geringen en feitelijk indirecten - invloed uitoefenen op de belasting
die het hoofd van een groot gezin voor den eersten en tweeden grondslag moet betalen. Door de gemeente in een hoogere klasse te rangschikken zal eerder de huurwaarde bereikt worden, waarbij een hoager aftrekpercentage per kind is toegestaan. Is b.v. de belastbare
huurwaarde f 425.-, dan zal wanneer een gemeente is ingedeeld
in de 6de klasse een aftrekpercentage van 10% gelden. Bij indeeling
in de eerste klasse zal het percentage voor kinderaftrek bij een gelijke belastbare huurwaarde 14% bedragen.
Geen kinderaftrek, doch wel een bepaling, die verband houdt met
het kindertal, is ten aanzien van den derden grondslag, nl. dienstboden, in de wet opgenomen. Geen belasting wordt geheven wegens
het houden van eene eenige vrouwelijke dienstbode door iemand, die
geen andere dienstbode (mann. of vrouw.) houdt en drie of meer
eigen of aangehuwde kinderen, kleinkinderen of pupillen bij zich heeft
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inwonen, die ongehuwd zijn en op den eersten Januari van het belastingjaar den vollen ouderdom van twintig jaar nog niet hebben
bereikt.
Verschillende wenschen zij n met betrekking tot de Personeele Belasting uitgesproken. Zoo klaagde de heer BRUINEMAN in de Eerste
Kamer dat, wanneer de huurwaarde boven een bepaald minimum komt,
de kinderaftrek klein is of niet bestaat. De klacht wordt gedeeld
door Prof. BORDEWljK, die in zijn D.e Theorie der belastingen en het
Nederlandsche belastingwezen, Zwolle 1930, blz. 384 schrijft: "Dat
men ook nu niet aan willekeur is ontkomen, blijkt wel hieruit, dat
na zekere, de klassen volgende, huurwaardegrens de kinderaftrek ophoudt. Die grens is achtmaal het voor de betrokken klasse geldende
vrije bedrag, dus b.v: voor de Ie klasse f 2000. Het is met draagkracht volkomen in strijd, dat iemand, die met vrouwen tien kinderen
woont in een huis van b.v. f 2500 huurwaarde, over de eerste twee
~rondslagen evenwel personeele belasting plus rijks-, provinciale- en
gemeenteopcenten moet betalen als de richard, die zich veroorlooft,
een dergelijke ruime en naar den prijs te oordeelen weelderige woning
voor zich alleen te hebben. Hier komt de, na zekeren limiet, onvriendelijke gezindheid jegens hooge inkomsten om den hoek kijken, zó6
onvriendelijk, dat daarna een beroep op kindertal geen gehoor meer
vindt, precies eender als wanneer, gelijk wij zagen, de duitsche wet
op de inkomstenbelasting het vrije bestaansminimum in zoo'n geval
gaat schrappen. Al behoeft men het menschen, die met een groot
gezin een huis van f 2500 huurwaarde kunnen bewonen, geen medelij den te hebben, zoo leven dezulken toch niet aan den zelfkant van
recht en billijkheid! Recht voor allen, zou Domela Nieuwenhuis zeggen,
zij het wellicht niet in dit verband."
Ook een meer rationeele regeling van de belasting voor dienstboden
werd door den heer BRUINEMAN in de Eerste Kamer bepleit en hij
stond hier reeds sterk doordien hij als lasthebber van Mevrouw BRUINEMAN optrad. Een averechtsche regeling is het dat bij bezit van drie
kinderen bij het houden van één dienstbode vrijstelling wordt genoten, terwijl in het gezin met acht of tien kinderen en twee dienstboden voor beide belasting moet worden betaald.
Hier valt te leeren van de regeling in het land van HITLER. Gedreven door de begeerte om het meisje niet in de fabriek maar in
huiselijken dienst te brengen heeft Duitschland niet als Nederland
*
A. St. 3-m. XII
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een belasting op dienstboden, die met het aantal dienstbaren stijgt,
maar geeft belastingverlaging in dien zin, dat voor iedere dienstbode
het belastingvrije inkomen van het hoofd des gezins met 50 Mark
per maand verhoogd wordt.
Vermelding dient ten aanzien van de Personeele belasting nog dat
van de zijde der R. K. Werkgeversvereeniging werd gecritiseerd het
niet-proportioneele der vrijstellingen; althans voor de eerste drie grondslagen werd een proportioneele vrijstelling van 10% per minderjarig
kind begeerd.
Eindelijk moet nog de opmerking worden geplaatst dat de gemeentebesturen, aan wie de opbrengst der personeele belasting ten
goede komt, niet slechts door classificatie invloed kunnen oefenen
maar hun is ook de bevoegdheid geschonken de grondslagen meubilair, dienstboden, paarden, pleiziervaartuigen en biljarten buiten werking te stellen; ten aanzien van huurwaarde en motorrijtuigen is dit
niet geoorloofd.
Zeker is het niet in het belang van het gezin gebruik te maken
van de bevoegdheid tot opheffing van belasting op weelde-uitgaven
als paarden, biljarten enz.; wel ware te denken aan schrapping van
den grondslag dienstboden. Edoch, die gedachte zal als zoo vele andere
allicht worden doorkruisd, ja verdrongen door de gedachte aan den
stand der gemeentefinanciën, die afsluiting van geen enkele
inkomstenbron gedoogt.

** *
Toch is het rekenen met de gezinsgrootte bij heffingen voor de gemeente meer dan een academische kwestie.
Voor de gemeentebesturen heeft in de practijk de kwestie zich het
scherpst toegespitst in de vraag in hoeverre bij de tarieven voor producten der gemeentebedrijven, gas, electriciteit, water de gezinsgrootte
van invloed behoort te zijn. Oezinstarieven zijn in Nederland niet
onbekend. Het Rapport van de Vereeniging van Nederlandsche gemeenten, opgesteld April 1936, geeft een bruikbaar overzicht van de
gezinstarieven door zeven van de gemeenten met meer dan 20.000
inwoners: Bergen op Zoom, Bussum, Eindhoven, Helmond, 's Hertogenbosch, Heerlen, Roozendaal en Nispen voor gas, water en/of electriciteit vastgesteld.
Sinds dien zijn daaraan weer enkele gemeenten toegevoegd. Uit de
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berichten, die FinancieelOverheidsbeheer daarover publiceerde, zijn
vooral de meedeelingen over Nijmegen (FinancieelOverheidsbeheer
tIe jaargang, 15 November 1936, No. 22) en Tilburg (Financieel
Overheidsbeheer 12e jaargang, 15 September 1937, No. 18)
interessant.
Het vraagstuk, ook de principieele zijde, vond herhaaldelijk bespreking. In Antirevolutionaire Staatkunde, .12e jaargang, 1936, blz. 88
en vlgg. gaf Mr. J. W. NOTEBOOM een korte beschouwing over
Gezinsafslag bij tarieven van gas en electriciteit, die - hoezeer ook
principieel het denkbeeld niet werd verworpen - toch eindigde met de
conclusie: "dat men zeer gereserveerd moet staan tegen den wensch
naar gezinstarieven".
Uitvoerig werd het pro en contra bepleit op de vergadering der
Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten op Vrijdag 19 Juni 1936
te Apeldoorn gehouden. De inleidingen werden gehouden door Mr. M.
H. DE BOER en Prof. Mr. C. P. M. ROMME over het vraagpunt: Is het
gewenscht, dat de tarievenpolitiek der gemeenten mede wordt beheerscht door sociale elementen, b.v. door de grootte van !zet tarief
afhankelijk te stellen van inkomen, aantal kinderen, of moet deze politiek een zuiver commercieel karakter dragen (Het nummer van Gemeentebestuur Maandschrift der Vereeniging van N ederlandsche gemeenten, Augustus 1936, 16e jaargang, No. 8 bevat deze inleidingen
en het daarover gevoerde debat).
Prof. ROMME toonde zich een voorstander, Mr. DE BOER een even
overtuigd tegenstander van gezinstarieven. De door Mr. M. H. DE BOER
verdedigde stellingen luidden als volgt:
I.

"Bij het bepalen der tarievenpolitiek wachte men zich voor analoge
toepassing van richtlijnen, welke ten aanzien van belastingen worden
gevolgd.

11.
De tarievenpolitiek zij uitsluitend afhankelijk van het doel, dat met
het instellen en onderhouden van het betrekkelijke bedrijf wordt
beoogd.
lIl.
Aangezien dit doel nimmer betrekking mag hebben op de financiëele positie der individueele afnemers, zij het tarief niet meer afhan-
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kelijk van sociale elementen dan door commercieele overwegingen
wordt geboden."
De door Prof. Mr. C. P. M. ROMME verdedigde stellingen zijn deze:
I.

"De tariefbepaling in het gemeentelijk bedrijf behoort bevorderlijk
te zijn aan het bedrijfsdoel. en, mede daardoor, bij te dragen tot
het gemeentelijk welzijn.

11.
In het doel der in het vraagpunt begrepen gemeentelijke bedrijven
moet worden onderscheiden.
a. het doeleinde, behoefte-bevrediging mogelijk te maken voor den
gemeentenaar-consument; en
b. het doeleinde, inkomsten te verschaffen aan de gemeentelijke
gemeenschap.
lIl.
In zooverre het bedrijf beoogt, behoefte-bevrediging mogelijk te
maken voor den gemeentenaar-consument, kan het bedrijfsdoel vorderen, dat bij de tariefbepaling rekening wordt gehouden met verschil
in draagkracht tusschen de verbruikers, voortspruitend uit verschil
in inkomen en/of gezinsgrootte.
Daarenboven kan dit ook eisch zijn van het gemeentelijk welzijn los
van wat het bedrijfsdoel vordert.

IV.
In zooverre het bedrijf beoogt, inkomsten te verschaffen aan de
gemeentelijke gemeenschap, wlordt door het bedrijfsdoel gevorderd, dat
bij de tariefbepaling rekening wordt gehouden met verschil in draagkracht tusschen de verbruikers, voortspruitend uit verschil in inkomen
en/of gezinsgrootte.

V.
Het gestelde vraagpunt behoort derhalve in zijn eerste deel bevestigend, in zijn tweede deel ontkennend te worden beantwoord."
N aar ons oordeel valt het instituut principieel zeer wel te verdedigen.
Niet steekhoudend kan worden geacht de principieele afwijzing van
B. en W. van Amsterdam in hun praeadvies over Gezinsfarieven voor
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gas en electriciteit van 10 Nov. 1933 op het voorstel van het raadslid
STEINMETZ, waarbij B. en W. werden uitgenoodigd omtrent de mogelijkheid van herziening der tarieven voor gas en electriciteit op den grondslag van gezinstarief een onderzoek in te stellen en hieromtrent den Raad
nader in te lichten. (Het praeadvies is te vinden in Gemeenteblad 1933,
afdeeling 1, blz. 1909 en vlgg.; vooral de bezwaren tegen dit praeadvies
door den heer STEINMFTZ ontwikkeld, Gemeenteblad, afdeeling 2,
blz. 2641 en vlgg.). B. en W. van Amsterdam ontwikkelen het principieele bezwaar, dat "gezinstarieven aanleiding zouden geven tot aandrang oOm ook andere omstandigheden, als ziekte, gebrekkigheid, werkloosheid enz., op de prijsbepaling van invloed te doen zijn; een aandrang waaraan ,indien eenmaal een stap op dien weg is gezet, moeilijk
weerstand zal zijn te bieden."
Aan de geheel bijzondere beteekenis van het gezins-instituut voor
het maatschappelijk leven wordt met dergelijke redeneering geen recht
gedaan.
Principieel kan het gezinstarief in de bedrijfspolitiek der gemeenten
alleszins verdedigbaar worden geacht. Om in die verdediging te slagen
is niet van noode de gewrongen oonstructie, die Mr. G. J. A. KONING
uit Oss voorstaat in FinancieelOverheidsbeheer van 15 Februari 1936,
No. 4. De teneur van zijn artikel Groote gezinnen en de tarieven voor
gas, water en electriciteit blijkt uit het motto, dat boven de verhandeling
prijkt: "Een kwestie niet van bedrijfspolitiek, doch van algemeen gemeentebeleid."
Aan de eischen van een streng commericeel beheer scherp vasthoudend wil hij niettemin de gemeentelijke overheid in staat stellen
den druk van groote gezinnen voor gas- en electriciteitsverbruik te
verlichten.
Echter moet de gemeenteraad die zorg voor de gezinnen afwegen
tegenover andere te behartigen gemeenschapsbelangen en zij moet dan
ook worden bestreden uit de algemeene inkomsten. De tegemoetkoming
aan de groote gezinnen zou volgens hem verleend kunnen worden in
den vorm van subsidie aan vereenigingen, die zich behartiging van de
belangen van groote gezinnen tot doel stellen. De gemeente zou dan
van die vereenigingen het stellen van de nood.ige waarborgen moeten
eischen, opdat het subsidie aangewend worde tot het doel, waarvoor
het is gevoteerd.
Doordien de overheidsbemoeiing ten behoeve van het groote gezin
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geen signatuur draagt, moeten de uitgaven daaruit voortvloeiend even
zoo goed als die voor liefdadigheidsvereenigingen, ziekenzorg, onderwijs, kunsten, wetenschappen enz. uit de algemeene inkomsten worden
bestreden en dus dient deze post voor deze uitgaven op de gemeentebegrooting te worden gebracht. Anders dan de tarieven van gemeentebedrijven, die volgens de Gemeentewet vrij van hoogere goedkeuring
zijn, zou dus bij deze methode de goedkeuring van Gedeputeerde Staten
noodzakelijk zijn. Een goedkeuring, die hij redelijk acht, omdat
tegemoetkoming aan de groote gezinnen een daad is van de gemeente
als Overheid.
Het wil ons voorkomen dat de begeerte tot het volgen van een
zuiver principieele lijn dezen omweg noch noodzakelijk noch wenschelijk maakt. Drie opmerkingen verdienen ter principieele verdediging
van het gezinstarief overweging: 10. Veel te scherp wordt het zgn.
commercieel karakter van het bedrijf in het algemeen en van het gemeentebedrijf in het bijzonder op de spits gedreven, wanneer in zijn
uitoefening inachtneming van sociale en ethische elementen per se
contrabande wordt geacht. 20. In de tarieven der gemeentebedrijven
schuilt veelal bij levering boven den kostprijs wezenlijk een stuk belasting, wier heffing rekening houden met de gezinsgrootte ten volle
wettigt. 3°. Met het karakter van het gemeentebedrijf en de motieven,
dien zijn instelling wettigen, is heffing van een gezinstarief alleszins
in overeenstemming. Immers niet het financieel belang was in de actie
voor het gemeentebedrijf doorslaand motief maar het voordeel gelegen
in de grootere vrijheid en zelfstandigheid om de gemeenschap te dienen.
Principieele bedenkingen baren geen moeilijkheid, wel doen zich
ernstige practische bezwaren bij de invoering van gezinstarieven gelden.
Vooral bij de groote gemeenten zijn de administratieve moeilijkheden
zoovele dat ook principieel niet-bezwaarden toch uiterst sceptisch staan
tegenover dit instituut en aan andere directe fiscale maatregelen voor
gezinshulp verre de voorkeur geven.
Ongetwijfeld hebben velen de beteekenis van deze gezinsreductie
overschat. Op de vergadering van Nederlandsche Gemeenten in 1936
werd meegedeeld dat het gezinstarief te Hilversum voor het groot
gezin een verlichting van f 2.- per jaar beteekent, te Bussum gemiddeld per gezin en per jaar f 3.30.
Geen wonder dan ook dat de heer BOTTERWEG zijn artikel Gezinstarieven voor gas en electriciteit in De Magistratuur, Se jaargang.
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No. 139, December 1936 eindigde met deze woorden: "Op praktische
gronden kom ik dan ook na herhaald onderzoek tot de conclusie, dat
inv'Ûering van gezinstarieven voor gas en electriciteit geen aanbeveling
verdient. De voordeelen voor de groote gezinnen bestaan niet of zijn
in normale gevallen althans zoo gering, dat zij niet opwegen tegen de
nadeelen, welke daartegen zoowel uit praktische en theoretische overwegingen kunnen worden ingebracht."

** *
Nauw sluit zich bij deze materie aan de schoolgeldregeling 2) en de
mogelijkheid daarbij gezinsreductie in toepassing te brengen.
Wat het gewoon en uitgebreid lager onderwijs betreft is de invloed
van het gemeentebestuur op dit stuk groot. Niet slechts voor de openbare school vindt de regeling plaats maar ook burgerde in vele gemeenten de praktijk in om eveneens voor de bijzondere scholen het gemeentebestuur leidende rol toe te kennen. Op de 75e jaarvergadering
van de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, 9 Juni
1938 te Utrecht gehouden, bracht Mr TERPSTRA zijn gemotiveerd protest
uit tegen de bedenkelijke praktijk dat zoovele schoolbesturen, ook besturen van christelijke scholen, de inning van schoolgelden aan de gemeentebesturen overlaten.
Een in verschillende, meest groote gemeenten ingesteld onderzoek
door het Bureau van den Schoolraad leerde dat van de 1151 gesubsidieerde bijzondere scholen nog slechts 84 zelf de schoolgelden innen;
van 558 christelijke scholen slechts 60. Negentig percent van deze
schoolbesturen trekt zich van de schoolgeldheffing niets meer aan. De
gemeente stelt het schoolgeld vast, aan den gemeenteontvanger wordt
het als schoolbelasting betaald. Bedenkelijk oordeelde Mr. TERPSTRA
deze gedraging, omdat de ouders in dezen met de gemeente niets te
maken hebben. De betaling aan het schoolbestuur helpt krachtig mede
om den band tusschen ouders en school sterk te houden, terwijl de betaling aan den gemeenteontvanger de gedachte voedt dat de christelijke school eigenlijk een overheidsschool is, waaraan slechts enkele
afzonderlijke rechten zijn toegekend.
Ook wanneer de gemeentebesturen hier ongewenschte inmenging niet
opdringen en meewerken aan het zuiver bewaren van de verhouding
tusschen ouders en schoOoi is hun bevoegdheid om bij de schoolgeldheffing met de belangen van het gezin rekening te houden niet gering.
I',i'
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Immers de veranderingen door de wet van 22 Februari 1936, Stb. 100,
aangebracht in de artikelen 62-67 der Lageronderwijswet geven aan de
gemeentebesturen grootere bewegingsvrijheid dan zij voorheen bezaten.
Niet doenlijk is het thans de ingewikkelde technische materie van
de schoolgeldregeling in bijzonderheden te behandelen. Genoeg zij het
aan de hand van de instructieve schets, die het tijdschrift Het Schoolbestuur gaf enkele hoofdpunten naar voren te brengen.
De wet van 1920 koos als maatstaf voor de schoolgeldregeling het
inkomen, terwijl de Technische Herziening van 1923 daarvoor in de
plaats stelde: "naar evenredigheid van het belastbaar inkomen, bedoeld
in artikel 37 der Wet op de Inkomstenbelasting". Onder meer werd
deze regeling gedrukt door het bezwaar dat het al of niet bezitten van
vermogen buiten beschouwing bleef. In de crisisjaren toen verschillende
vermogenden over een bepaald jaar niet aangeslagen konden worden
in de Inkomstenbelasting en dus ook geen schoolgeld behoefden te
betalen leidde dit tot ongewenschte consequenties.
Voor de Rijks Hoogere Burger Scholen werd reeds in 1933 in deze
leemte voorzien door het vermogen als aanvullenden grondslag in te
voeren. Echter ter wille van de geheimhouding van de vermogensaangifte wenschte de Regeering dit niet zonder meer voor de gemeenten
bij haar schoolgeldregelingen mogelijk te maken. Gezocht is daarom
naar een grondslag, waarin het vermogen wel werd verwerkt, maar
zonder dat het bedrag van het vermogen daaruit door buitenstaanders
zou kunnen worden afgeleid, terwijl ook aan de gezinsinkomsten en
-lasten invloed werd toegekend.
Deze nieuwe grondslag, de doorluchte zgn. "gemengde hoofdsom"
vindt zijn omschrijving in het nieuwe art. 63 lid 4, aldus luidend : "het
totaal van de hoofásommen over een vol jaar, door den schoolgeldplichtige en zijn niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot verschuldigd wegens gemeentefondsbelasting en vermogensbelasting te
zamen, met dien verstande, dat de hoofdsom der vermogensbelasting
slechts in aanmerking wordt genomen voor zoover zij te boven gaat
f 5.- voor elk minderjarig eigen of aangehuwd kind of pleegkind, dat
niet zelf in die belasting of in de gemeentefondsbelasting is aangeslagen, dat het totaal der aldus verkregen hoofdsommen naar beneden
wordt afgerond tot op een veelvoud van twee gulden en dat aftrek
ter voorkoming van dubbele belasting buiten aanmerking wordt gelaten."

GEZIN SPO LITIEK

505

Met de grootte van het gezin wordt in deze gemengde hoofdsom
reeds in verschillend opzicht rekening gehouden. Immers de gemeentefondsbelasting heeft als grondslag het zuiver inkomen verminderd met
den kinderaftrek van art. 38 der Wet op de Inkomstenbelasting. Daar
de vermogensbelasting echter geen kinderaftrek kent is de vrijstelling
van f 5.- van de hoofdsom per kind aangebracht om weg te nemen
het bezwaar dat in de gemengde hoofdsom de vermogensbelasting
zwaarder zou drukken naar gelang het aantal kinderen grooter is.
Een nieuwe grondslag is mogelijk geworden maar deze is niet verplichtend gesteld.
Beslissend zijn: "Art. 62. Ter tegemoetkoming in de kosten van het
openbaar lager onderwijs, welke voor rekening van de gemeente blijven,
wordt schoolgeld geheven.
Art. 63. Het schoolgeld bedraagt per leerling en per jaar volgens
de laagste klasse van heffing ten minste f 3.- voor scholen voor gewoon lager onderwijs en ten minste f 6.- voor scholen voor uitgebreid
lager onderwijs, behoudens de bepaling van het zesde en zevende lid
van artikel 65.
De heffing geschiedt met inachtneming van de geldelijke draagkracht der schoolgeldplichtingen. Het bedrag voor elke soort van
scholen, verschuldigd volgens de hoogste klasse van heffing, mag het
gemiddeld bedrag per leerling der totale kosten van die soort niet te
boven gaan."
De heffing geschiedt dus met inachtneming der geldelijke draagkracht. Voor de vaststelling dier draagkracht kunnen de gemeentebesturen verschillende wegen bewandelen.
Niet meer kan als voorheen het belastbaar inkomen grondslag zijn
- want de gemeentebesturen krijgen daarvoor geen opgaaf meer
van den Belastingdienst.
Op 3 manieren kan de draagkracht bepaald worden: 1°. Het inkomen - (niet het belastbaar inkomen) dat de gemeenten zelf moeten
trachten vast te stellen. 2°. De aanslag der personeele belasting. 3°. De
gemengde hoofdsom.
De practijk zal zich naar deze laatste allicht het meest richten.
Aanvaarden van den aanslag der personeele belasting zou met de
eischen van goede gezinspolitiek in strijd zijn, omdat woninghuur voor
de personeele belasting belangrijke factor vormt en de groote gezinnen hier het gelag moeten betalen.
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Bij de keuze van den grondslag voor de bepaling van de draagkracht is de grootte van het gezin niet zonder belang. Dit geschiedt
door gemeenten in haar verordeningen. Meer direct kan de gezinssamenstelling influenceeren doordien art. 65 bepaalt: "In de verordening tot heffing van schoolgeld kan worden bepaald, op welke wijze
verminderd schoolgeld geheven wordt, hetzij wegens het in hetzelfde
jaar bezoeken van een lagere school door meer dan één kind uit hetzelfde gezin, hetzij in verband met het aantal kinderen tot het gezin behoorende, hetzij wegens beide."
De regeling der gezinsreductie heeft den wetgever heel wat hoofdbrekens gekost. Oorspronkelijk bepaalde art. 66 lid 2 der Onderwijswet: "Indien meer dan één leerling uit hetzelfde gezin gelijktijdig
eene school van dezelfde soort bezoekt, wordt het schoolgeld voor
den tweeden leerling met twintig, den derden met veertig, den vierden
met zestig, den vijfden met tachtig ten honderd verminderd, en is voor
de volgende leerlingen geen schoolgeld verschuldigd."
Zoowel de gezinsreductie zelve als haar omvang werden dus bij de
wet verplichtend voorgeschreven.
Toen de Technische Herziening het belastbare inkomen, dus met
aftrek van kinderen, als grondslag vaststelde werd de reductie voor
schoolgeld ex art. 66 lid 2 geschrapt.
In en buiten de Kamer werd de nieuwe regeling als "zeer nadeelig
voor de groote gezinnen" gecritiseerd. In de practijk bleek men de
gezinsreductie niet te kunnen missen, sommige gemeenten hielden
bepalingen als het vroegere art. 66 lid 2, andere voerden gewijzigde
reductie in.
De Staatscommissie-RuToERS en Minister TERPSTRA wilden dan
ook in de wet opnieuw gezinsreductie opnemen. Het voorgestelde
ontwerp bevatte deze bepaling: "In de verordening tot heffing van
schoolgeld wordt bepaald op welke wijze schoolgeld geheven wordt,
hetzij wegens het in hetzelfde jaar bezoeken van een lagere school
door meer dan één kind uit hetzelfde gezin, hetzij in verband
met het aantal kinderen tot het gezin behoorend, hetzij wegens
beide."
Reductie werd dus verplichtend gesteld maar de vo'rm aan de gemeente overgelaten.
Het valt te betwijfelen of juist is dat in de wet van 1936 slechts
de mogelijkheid werd opgenomen, in ieder geval schijnt het geraden
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van die mogelijkheid loyaal gebruik te maken en in de schoolgeldregeling de gezinsgrootte als gewichtig moment te erkennen.
Daartoe bestaat ook reden, indien de gemengde hoofdsom als grondslag wordt aanvaard, doordien immers de draagkracht bij toename
van kinderen vermindert. Om te voorkomen dat het schoolgeld in den
loop van het jaar zou veranderen spreekt art. 65 niet van het "gelijktijdig" bezoeken der school, maar van het "in hetzelfde jaar bezoeken". Voor het geheele jaar kan dus de toestand worden aanvaard,
geldend bij den aanvang van het heffingsjaar.
De vrijheid van handelen aan de gemeentebesturen gelaten om bij
de regeling van het schoolgeld rekening te houden met groote gezinnen werd door den Minister van Binnenlandsche Zaken beperkt
voor noodlijdende gemeenten. Inmiddels schijnt ook voor deze grooter bewegingsruimte te worden geschapen. Immers op de vragen van
den heer STEINMETZ betreffende het verleenen van reductie op schoolgeldheffing van kinderrijke gezinnen heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken o. a. geantwoord, dat de in het rondschrijven van
31 Juli 1936 neergelegde beperking van de in artikel 65 der LagerOnderwijswet 1920 gegeven bevoegdheid uitsluitend geldt voor noodlijdende gemeenten en voor gemeenten, die een bijzondere bijdrage
uit het werkloosheidssubsidiefonds ontvangen. Aan bedoelde gemeenten moet onverzwakt de eisch worden gesteld, dat de heffingen tot
een redelijk bedrag worden opgevoerd. Met inachtneming van dit
axioma is de Minister inmiddels bereid te overwegen in hoeverre het
mogelijk is voor de heffing van schoolgeld de vrijheid, welke artikel 65
der Lager-Onderwijswet '20 biedt, te herstellen.
Wat betreft andere takken van onderwijs kan met enkele opmerkingen worden volstaan.
Voor de Rijks Hoogere Burgerschool heeft het Rijk de zgn. gemengde hoofdsom als basis voor schoolgeldheffing aanvaard in de Rijksschoolgeldheffing van 9 Februari 1938.
Het vijfde artikel regelt den gezinsaftrek en bepaalt:
Artikel 5.
Indien meer dan één (minderjarig of meerderjarig) kind, behoorende tot het gezin van dengene, naar wiens gemengde hoofdsom het
schoolgeld wordt berekend, bij den aanvang van het tijdvak, waarover het schoolgeld geheven wordt, leerling is van eenige inrichting
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in Nederland voor lager-, nijverheids-, middelbaar-, voorbereidend
hooger of hooger onderwijs, aan welke het onderwijs buiten de avonduren wordt verstrekt, wordt het schoolgeld uit dien hoofde verminderd. Deze vermindering wordt tevens toegepast voor kinderen, van
wie twee maanden vóór den aanvang van het tijdvak, waarover het
schoolgeld wordt geheven, redelijkerwijs verwacht mocht worden, dat
zij leerling zouden zijn van een zoodanige inrichting.
Waar in deze beschikking sprake is van schoolgaande kinderen
in het gezin, worden daarmede bedoeld kinderen, omschreven in het
vorige lid."
Door de toepasselijkheid van de bepalingen van artikel 45 ter, lid
13 en van artikel 45 quinquies, lid 5 der Middelbaar Onderwijswet
houden ook de meeste besturen van bijzondere Hoogere Burgerscholen
zich aan de Rijksregeling.
Op enkele moeilijkheden, die de nieuwe regeling laat bestaan, wordt
de aandacht gewezen in Christeli.ik Middelbaar Onderwijs van
24 Maart 1938.
Voor de gemeentelijke hoogere-burgerscholen alsmede voor de openbare gymnasia is de schoolgeldverordening een belastingverordening,
die krachtens de artikelen 37, lid 3, der middelbaar-onderwijswet en
22, lid 3, der hoogeronderwijswet, is artt. 269 tot en met 273 der
gemeentewet aan de goedkeuring der K1"00n is onderworpen. De
Minister van Binnenlandsche Zaken vraagt dan advies bij dien van
Onderwijs en deze pleegt er dan op te letten, dat de verordening met
de regeling voor de Rijks H. B. S.sen overeenstemt.
Door de toepasselijkheid van de artikelen 168ter, lid 2, en 169
quinquies, lid 1, der hoogeronderwijswet passen ook de besturen van
bijzondere gymnasia zich dan weer aan deze regeling aan.
Tenslotte wordt door de bepalingen, dat aan de Rijks kweekscholen
2/3 van het schoolgeld aan de Rijks H. B. S.sen wordt geheven (artikel 26, lid 1, van het K. B. van 23 Augustus 1933, S. 455) en dat
aan de gesubsidieerde bijzondere kweekscholen in totaal een bedrag
aan schoolgeld moet worden geheven, dat gelijk is aan dat volgens
de Rijksregeling (artikel 8, lid 2, van het K. B. van 23 Augustus 1933,
S. 456), de regeling voor de Rijks H. B. S.sen ook voor de bijzondere
kweekscholen gevolgd, terwijl ze voor de Rijkskweekscholen dus regelrecht toepasselijk is.
Veilig kan worden aangenomen dat voor de groote meerderheid
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dezer scholen de reductie-bepalingen uit de regeling voor de H.B.S.sen
toepasselijk zijn of op den duur zullen worden.
Voor het nijverheidsonderwijs staat de zaak eenigszins anders.
Volgens artikel 28 der Nijverheids-onderwijswet stelt voor de Rijksscholen de Minister de schoolgeldregeling vast, doet voor de gemeentelijke scholen de gemeenteraad dit onder toepasselijkheid van
de bovenvermelde bepalingen van de artt. 269 tot en met 273 der
gemeentewet en voor de gesubsidieerde bijzondere scholen het schoolbestuur onder goedkeuring van den Minister. Bij den Minister berust
tenslotte de eindbeslissing.
In 1934 is door den Minister een schema meegedeeld, dat nog
steeds toepassing vindt. In Ons Nijverheidsonderwijs (Ie jaargang,
blz. 90 en vlgg.) werd dit opgenomen: "Gezinsreductie vindt plaats,
waarbij een gezin met drie kinderen als "normaal" wordt beschouwd."

*

*

*

Bij loonpolitiek en finantieele vragen kwam de bejegening van het
gezin in de practijk het sterkst aan de orde en van zelf bepaalt zich
dan ook daartoe goeddeels onze bespreking.
Echter is daarmee het onderwerp geenszins uitgeput. Zoo speelt
de gezinspolitiek een rol bij de armenzorg, bij de steunverleening aan
werklooze arbeiders. Het historisch overzicht dat VAN HOEVEN en
SCHOUTEN opnamen in hun boek De steunverleening aan werklooze
arbeiders (4e druk, Alphen aan den Rijn, 1938, blz. 46 en vlgg.) geeft
goeden indruk van het moeizaam streven, waarmee getracht is aan
het groote gezin recht te doen wedervaren. Van eminent belang ook
is de gezinszorg bij de volkshuisvesting. Herhaalde malen is door het
tegenwoordig Kabinet verzekerd dat met name de huisvesting van
groote gezinnen de bijzondere belangstelling der Regeering heeft. De
Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der 2e Kamer op
de begrooting voor het Departement van Binnenlandsche Zaken
1937/1938 bevat de passage: "Mochten de hier aan het woord zijnde
leden bedoelen de aandacht te vestigen op de noodzaak, dat ook in
de behoefte aan huisvesting van groote gezinnen wordt voorzien, dan
kan de ondergeteekende verzekeren, dat dit vraagstuk zijn volle aandacht heeft en dat nagegaan wordt, op welke wijze, juist in dezen
tij d, in deze behoefte kan worden voorzien."
Dat de bijdrage bij krotopruiming van f 50.- per jaar en per
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woning en van f 75.- voor groote gezinnen zoo laag is dat daardoor woningbouw achterwege blijft, wil de Minister niet toegeven.
Echter wenscht de Regeering daarbij niet te blijven stilstaan. Zoowel
de verklaring van Minister VAN BOEIJEN als die van Minister Co LIjN
in de Tweede Kamer bij het Werkloosheidsdebat over de interpellatie
VAN GELOER wekten de verwachting dat weldra zal blijken op wat
wij ze het Werkfonds zal worden dienstbaar gemaakt aan de belangen
van het groote gezin bij den woningbouw.
De maatregel kan te gemakkelijker worden getroffen omdat - met
name in onze groote steden - het aantal groote gezinnen, waarvoor
de voorziening van noode is, helaas aanmerkelijk geringer is dan door
onderscheidenen wordt vermoed.
Het Jaarverslag van den Hoofdinspecteur van den dienst belast met

het toezicht op de handhaving van de wettelijke bepalingen betreffende
de volkshuisvesting aver 1933 geeft daaromtrent de volgende gegevens
op blz. 6 en vlgg.:
"Bij de volkstelling is voorts nog geteld het aantal kinderen van alle
gezinnen. Deze zijn verdeeld als aangegeven in Tabel IV.
TABEL IV.

Aantal gezinnen met
geen kinderen
.1 kind . • .
2 kinderen
3 kinderen
4 kinderen
5 kinderen
6 kinderen
7 kinderen
8 kinderen
9 kinderen
10 kinderen
11 kinderen . . . .
12 kinderen of meer.
Totaal

Percentage

399.788
390.283
338.882
220.846
141.811
90.274
57.573
36.188
21.623
12.060
6.298
3.044

2.074
1.720.744

23.25
22.8
19.7
12.8
8.2
5.25
3.35
2.1
1.26
0.7
0.35
0.15
0.1
100

%
%

%
%
%
%
%
%

%
%
%
%

%
%

Beschouwt men de gezinnen met meer dan 5 kinderen als "groote
gezinnen", dan blijkt het aantal gr~ote gezinnen 138.860 te bedragen
of juist 8% van het totale aantal gezinnen.
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TABEL V.
AANTAL GROOTE GEZINNEN
Aantal gezinnen
Gemeenten
Totaal
Amsterdam
Rotterdam
's-Gravenhage
Utrecht . . .
Haarlem . . . . . . . . •
Groningen . . . . . . . .
Van 50.000 tot 100.000 inwoners
20.000
50.000
" 10.000 " 20.000 "
.," 5.000 "11 10.000 "
"
2.000
5.000
" 1.000 " 2.000
.,
"..
500.,"
1.000
Beneden 500 inwoners . "

..

Het Rijk

Met meer Percentage
dan
5 kinderen

Ofo
%
Ofo

22.993
2.489

22.085
25.669
26.950
7.701
2.115
1.85

4.2
6.4
4.7
6.7
4.5
4.4
7.9
7.7
8.9
10.4
10.8
10.7
9.2
7.4

1.720.744

138.860

8

Ofo

182.333
135.395
103.942
35.244
28.751
23.714
172.037
197.911
247.831
246.559
249.463
72.082

7.6'2B

8.009
4.912
2.356
1.304
1.041
13.575
15.330

'/0
%
%
%

0/.

%

Ofo
Ofo
Ofo

%

Ofo

Blijkens Tabel V is het aantal "groote" gezinnen in verschillende
gemeenten of groepen van gemeenten zelfs nog belangrijk lager dan
8%. In vier van de zes groote gemeenten blijft het zelfs beneden 5%.
Deze groote gezinnen hebben behoefte aan een woning, waarvan
de grootte uitgaat boven de normale. Vele echter zijn voldoende gegoed om zelf daarvoor te zorgen.
Het aantal groote gezinnen, voor welker huisvesting steun van de
Overheid noodig zou zijn, blijkt dus met name in de groote steden
slechts klein te wezen.
De voorziening in de behoefte aan woningen voor groote gezinnen
vereischt dus zonder twijfel de aandacht, doch het is niet een zoodanig maatschappelijk vraagstuk, dat aan de oplossing ervan gewanhoopt zou moeten worden, vanwege de offers die het zou eischen.
Vereischte is slechts dat van de jaarlijks te bouwen woningen een
gedeelte geschikt zal moeten zijn voor de huisvesting van groote gezinnen."
De opmerking moet hieraan worden toegevoegd, dat, waar tot verschaffing van ruime woningen wordt overgegaan overweging verdient
het advies van den heer W. J. BossENBRoEK in Patrimonium van
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18 Augustus 1938 gegeven om toch vooral geen heil te zoeken in
aparte woningblokken voor groote gezinnen: "Woningbouw voor
groote gezinnen is gewenscht en noodig, maar laat men voorzichtig
zijn dat men niet op de woningen, waarin die groote gezinnen moeten
wonen, een stempel van minderwaardigheid drukt. Dat kan men voorkomen door niet alleen te bouwen voor groote gezinnen, maar groote
woningen op te nemen in elk bouwplan, en deze woningen te bestemmen voor de genoemde gezinnen."
Voorzoover tot het verkrijgbaar stellen van een ruime woning door
de gemeente huurtoeslag wordt verleend vindt in de literatuur groote
waardeering de regeling, 31 Januari 1931 door de gemeente Roermond vastgesteld, die de tegemoetkoming afhankelijk stelt van het
inkomen en het getal kinderen. (Oezinspolitiek door de gemeente,
t. a. p., blz. 27 en vlgg.)

* * *
De wandeling door de zonnige dreven der gezinspolitiek moet hiermee worden beëindigd. Het zonnige wordt verduisterd doordien de
macht der gemeentebesturen beperkt is en op hun vrijen wiekslag
drukt het centenaarsgewicht van den finantieelen nood.
Intusschen strekt tot bemoediging dat goede gezinspolitiek waarlijk
niet uitsluitend, zelfs niet voornamelijk, haar kracht heeft te zoeken
in finantieele tegemoetkoming. Het centrum ligt niet in de materieele
sfeer.
De zedelijke krachten, die het gezin saambinden, moeten worden
gestut en geschraagd. Hier heeft niet de Kerk alleen een roeping te
vervullen. Onbelemmerde ontplooiing van het Christelijk onderwijs
moet zegen afwerpen. Ook eerbiediging van de Zondagsrust is voor
den opbloei van het gezin een groot goed; tot opmerkzaamheid moet
stemmen de klacht vóór enkele weken in de Roomsch-Katholieke pers
geuit dat het vele vergaderen op Zondag ontbindend op het gezin
werkt. De zuiverheid van het maatschappelijk leven te bevorderen
door alles wat gemeen en onrein is te weren uit tooneel, bioscoop,
uit alle publieke voorsteIIing vormt eveneens voor de gemeentebesturen
een taak, wier trouwe nakoming verheffende gezinspolitiek mag heeten.
Antirevolutionaire gemeentebestuurders hebben hun krachten te geven
tot verwezenlijking van het fiere woord, door Dr. KUYPER gesproken
in zijn rede Het sociale vraagstuk en de christelijke religie, 1891 ge-
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houden tot opening van het eerste Christelijk Sociaal Congres: "Althans in onzen Nederlandschen burgerstaat, die nu drie eeuwen lang
juist in het bloeiend huisgezin de veer zijner kracht wilde spannen,
mag de loswrikking van dit eerste fundament onzer samenleving nimmer, althans nooit met ons gedoogen, geduld."
1) Buiten de in den tekst en in een andere noot vermelde literatuur bij
speciale detailvragen raadpleegden wij voor de kwestie belasting en gezinsgrootte: Het beeld der gemeente met betrekking tot belastingen, bedrijven en

sociale voorzieningen, mede in verband met de belangen der groote gezinnen.

Inleiding door Mr. G. C. J. D. KROP MAN, Y. KEESTRA, Prof. Mr. Dr. J. VAN
DER GRINTEN, No. 9 van de Uitgavenreeks der R. K. Staatspartij; Gezin en
Overheid. Inleidingen door J. H. MAENEN, Mr. C. P. M. ROMME, Dr H. W. E.
MOLLER en Mej. MARIA VAN DER KALLEN, No. 10 van de Uitgavenreeks der
R. K. Staatspartij; Gezinspolitiek door de gemeente, Uitgave van den Nederlandsehen R. K. Bond voor groote gezinnen.
Van de Geschriften van de Vereeniging voor Belastingwetenschap zijn met
name VlOn belang: No. 5 De druk der accijnzen en invoerrechten, No. 7 De plaats
der invoerrechten en accijnzen in het Nederlandsche belastingstelsel, No. 8 en 10
De algemeene beginselen voor de heffing van belastingen, No. 36 en 40: Mr. J.
VAN DER POEL, De Personeele belasting, vooral blz. 110 en vlgg.
Betrekkelijk kort wordt over de kwestie gehandeld in de Nederiandsche vakliteratuur: SINNIGHE DAMSTÉ, De wet op de Inkomstenbelasting, 5e druk,
blz. 294 en vlgg.; Gemeentefondsb,elasting, blz. 535, 537 en vlgg.; KLAASSEN,
De successiewet, 5e druk, blz. 221.
In de buitenlandsche literatuur is opmerkelijk het pleidooi tegen "Kind erprivilegiën", onder invloed van MALTHUS' bevolkingsleer, geleverd door BRUNO
MOLL, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, 1930, blz. 62 en vlgg.
2) Voor de kwestie van schoolgeldregeling en gezinsreductie raadpleegden
wij: Weekblad voor gemeentebelangen, 2e jaargang, 1923, blz. 195, 207, 352,
361, 368 en vlgg.; Het Schoolbestuur, Maandblad WJor leden van katholieke
schoolbesturen, 8e jaargang 1936--1937, blz. 176 en vlgg.; ge jaargang 19371938, blz. 7 en vlgg.; School en wet, 16e jaargang, 1936, blz. 25 en vlgg.;
Christelijk Middelbaar Onderwijs, 18e jaargang, 1938, blz. 369 en vlgg.; Mede-

deelingen van den Bond voor Christelijk middelbaar en voorbereidend hooger
onderwijs, Ma'art 1938; Ons Nijverheidsonderwijs, Ie jaargang, 1933, blz. 90 en
vlgg.; Antirevolutionaire Staatkunde, 6e jaargang, 1930, blz. 86.

