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HET CALVINISME IN HONGARIJE UIT
POLITIEK OOGPUNT BESCHOUWD
DOOR
PROF. DR. j. SEBESTYEN.
Sinds de belangstelling van het buitenland voor het Calvinisme in
Hongarije toeneemt, wordt het leven van het Gereformeerd Hongarendom
met veel grooter aandacht van buitenlandsche zijde gevolgd dan vroeger.
Men staat soms verbaasd over het feit, dat er in het Oostelijke gedeelte
van Europa sinds den tijd van de reformatie een groote, oude Gereformeerde Kerk bestond met pl.m. 2.500.000 zielen, 2026 gemeenten en 2062
predikanten, met talrijke lagere en middelbare scholen 1), met een roemrijk verleden, dat echter zelfs voor de geleerden in het buitenland geheel
onbekend bleef, terwijl het juist uit het oogpunt van de ontwikkelingsgeschiedenis van het Calvinisme zeer leerzaam kan genoemd worden.
Naar men weet is deze oude, groote, historische Hongaarsche Gereformeerde Kerk sinds den vrede van Trianon (4 juni 1920) in stukken
gescheurd en in vier deelen verdeeld. De helft is nog wel in het oude,
nu verminkte z.g. Romp-Hongarije gebleven. Maar pl.m. 1000 Hongaarsche Gereformeerde gemeenten zijn onder de heerschappij van de randof successiestaten n.1. Roemenië, Tsjecho-Slovakije, joegoslavië gekomen
en zelfs Oostenrijk heeft enkele Gereformeerde dorpen van Hongarije
weggeroofd, die nu in het Oostenrijksche Protestantsche Kerkverband
moeten leven. De oude Hongaarsche Gereformeerde Kerk dus, die sinds
den tijd van de reformatie bestond, moet nu sinds 1920 in vier staten
en in vier zelfstandige kerkformaties leven. De nieuwe inrichting en
organisatie in de successiestaten is echter verre van geconsolideerd,
temeer omdat zoowel de Roemeenen als Tsjechen en Serviërs verbitterde
vijanden der rasechte Hongaren zijn en aangezien de Gereformeerden
in Hongarije voor 99Y2 % tegelijk - enkele Duitsche Gereformeerde gemeenten uitgenomen - rasechte Hongaren zijn, is het begrijpelijk, dat
de haat tegenover de Hongaren bij deze nieuwe heerschers in denzelfden
tijd ook steeds tegenover de Gereformeerden gericht is.
Met blijdschap kunnen wij constateeren, dat het leven van deze
Hongaarsche Gereformeerden in de laatste jaren - vooral door Hollanders - steeds intensiever wordt gadegeslagen. Artikelen en boeken
verschijnen, die de algemeene kerkelijke toestanden beschrijven, of aan
bijzondere vragen zijn gewijd. Zelfs zijn er velen reeds in het buitenland,
A. St. 3-m. 1I

die ook de Hongaarsche taal bestudeeren om zoo in den geest van het
Hongaarsche kultureele en maatschappelijke leven wat meer te kunnen
indringen. De Buitenlandsche Gereformeerde en Presbyteriaansche
kerken begonnen langzamerhand ook te voelen, dat zij het leven van hare
Oost-Europeesche zuster niet gevoelloos mogen voorbijgaan, dat zij integendeel, met haar moeten in verbinding treden en blijven teneinde de
internationale kracht en beteekenis van het Calvinisme ook hierdoor te
versterken.
Het spreekt dus vanzelf, dat men op deze wijze ook de politieke
macht, kracht en beteekenis van het Hongaarsche Calvinisme eens wil
onderzoeken. Wij weten immers, dat het Calvinisme - zooals Dr. A.
Kuyper zegt - zeer zeker theologisch in oorsprong, maar even beslist
ook politiek van aard is. 2) Het Calvinisme kan dus nooit rusten, tot het
zijne beginselen op alle terreinen van het leven laat toepassen, en
Hundeshagen heeft gelijk als hij zegt, dat het Evangelie in de oogen
van het Calvinisme niet alleen voor het individueele leven een geneesmiddel is, maar eveneens voor grootere gemeenschappen, dus voor volkeren, natie's en maatschappijen ook. 3)
Het Calvinisme heeft dus steeds de drang, om zich met het publieke
leven en met de publieke zaken te bemoeien, zich in het politieke en nationale leven te mengen, in een woord: De eere Gods op alle terreinen van
het leven te laten schitteren. Het hangt slechts van de omstandigheden
af, hoe het 't doen kan. Want de politieke rol en beteekenis ervan kan
natuurlijk in de verschillende landen zeer different zijn, naarmate het
Calvinisme in een land in meerderheid of slechts in groote minderheid
verkeert; naarmate het in een land en tijdperk een bloeiend leven had,
of heeft en in een land of tijdperk het Gereformeerd kerkelijk leven
afgevallen, ingeslapen of geheel kleurloos en beginselloos werd en slechts
op slappe wijze de algemeene, meer negatieve, Protestantsche beginselen
vasthoudt.
De mogelijkheid dus voor het Calvinisme om te kunnen "politiseeren"
is niet altijd en overal dezelfde. Er zijn immers landen en tijdperken
waar het Calvinisme niet direct, maar slechts indirect invloed op de
politiek kan uitoefenen, hier in een georganiseerde vorm - daar alleen
door den invloed van de kerk; hier meer door zijn school of cultuurpolitiek; daar meer door zijn kerken en sociaalpolitiek.
AI deze mogelijkheden worden natuurlijk door de historische omstandigheden, volkskarakter, internationale positie van het land, samenstelling
van de bevolking enz. enz. beïnvloed. Maar waar en hoe dan ook, het
feit blijft steeds bestaan, dat het Calvinisme overal en altijd invloed op
den gang van het politieke en van het publieke leven heeft uitgeoefend
of bij rijpere ontwikkeling van publiek bewustzijn zal uitoefenen. De
meest zuivere en hoogstaande vorm van het Christendom immers, die
in het menschelijk leven als wereldbeschouwing optreedt, kan geen één
terrein van het leven vrij en onbeïnvloed laten.
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Wat nu Hongarije en de Hongaarsche toestanden betreft, kan het op
grond van de Hongaarsche historie vastgesteld worden, dat het Calvinisme in Hongarije gedurende 4 eeuwen steeds een groote politieke rol
heeft gespeeld en zijn beteekenis in het land niet alleen eene kerkelijke,
maar ook steeds een kultureele en politieke is geweest.
Dit beteekent echter niet, dat deze beteekenis overal en altijd dezelfde
was. Het Hongaarsche Calvinisme heeft immers ook zijn eb- en vloedtijd, en stond bijna voortdurend tegenover zeer machtige vijanden, die
het soms tientallen jaren, ja eeuwenlang hadden verdrukt, en het kende
helaas ook tijdperken, wanneer het in zijne beginselen innerlijk verzwakt
en ingeslapen leefde. Het kon dus niet altijd hetzelfde van karakter
blijven. Maar het feit blijft niettemin, dat het Hongaarsche Calvinisme
tot 1867 toe steeds een politieke factor in Hongarije was gebleven en
zelfs van 1867 af speelde en speelt het in het Hongaarsche politieke,
maatschappelijke en kultureele leven een rol, die beteekenisvol genoemd
mag worden om straks door de ontwaking, die onder Gods leiding nu
in veelbelovende wording is, weder actief en in een XXste eeuwsche,
"moderne" en georganiseerde vorm in het Hongaarsche politieke leven
op te treden.
Deze kwestie heeft echter nog zelfs in Hongarije geen wetenschappelijke litteratuur. De politieke beteekenis van het Hongaarsche Calvinisme
wordt n.1. tot nu toe steeds "en passant" en in verband met de kerkgeschiedenis en de kerkpolitiek behandeld, maar nooit zelfstandig,
met het doel om den invloed van de gereformeerde beginselen ook op
buitenkerkelijk en vooral op politiek gebied na te speuren en te bewijzen. 4)
Om nu de rol van het Calvinisme in het leven van Hongarije in de
verschillende tijdperken te begrijpen, moeten wij eerst een algemeen overzicht van het historisch milieu hebben, waarin het Calvinisme in Hongarije
in de XVIe eeuw optrad en waarin het voortleefde.
Toen de reformatie n.1. in Hongarije en Zevenburgen optrad was het
land net zoo in stukken gescheurd als nu. De vreeselijke slag en nederlaag bij Mohàcs (29 Aug. 1526) heeft een groot gedeelte van het land
aan de Turken overgeleverd. Zelfs Koning Lodewijk 11 (wiens weduwe
Marie, als zuster van Keizer Karel V, later landvoogdes der Nederlanden
werd) viel. De Hongaren hebben twee koningen gekozen. De een was
Ferdinand I uit het huis Habsburg en de andere was Johannes van
Zápolya, leider van de Hongaarsche chauvinistische nationale partij. 5)
Het vertrapte land verkeerde in een wanhopige desolatie.
Maar de algemeene ellende en de verdorvenheid van de Middeleeuwsche
Roomsch Katholieke Kerk heeft ook in Hongarije de zielen naar God
toegekeerd. De reformatie drong in het in drie deelen gescheurd land met
verbazende snelheid niet alleen onder de adellijke families en lijfeigenen,
maar zelfs onder de aristocraten of magnaten door. De Roomsche kerk
was zoo machteloos, dat er volgens de historici niet meer dan 300 R. K.
priesters in het land te vinden waren en naar het getuigenis van een
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Jezuïet uit het begin van de XVlIe eeuw waren er slechts 3 families uit
de hooge aristocratie, die in dezen tijd nog roomsch zijn gebleven.
Onder de reformatorische stroomingen kreeg - ofschoon eerst het
Lutheranisme in kracht sterk toenam - het Calvinisme spoedig de overhand en ging natuurlijk door het institueeren van kerken en oprichten
van scholen en inrichten van vele drukkerijen en publiceeren van vele
boeken het geheele Hongaarsche leven verbouwen. De toestanden waren
echter niet overal dezelfde; d. w. z. zij waren anders in Zevenburgen,
anders onder Ferdinand I (1526-1564) en anders onder de onmiddellijke
heerschappij der Turken. Maar de hoofdzaak uit politiek oogpunt was,
dat het Calvinisme overal de overhand kreeg en, behalve in de door de
Turken bezette gebieden, overal zijn stem kon laten hooren door het feit,
dat de Hongaarsche Constitutie nog geheel en al een z.g. standenconstitutie vormde, d. w. z. dat de kracht en macht in de handen van
den Hoogeren en Midden-adel school, die dragers van zelfstandige
rechten waren en doordat deze in de tweede helft van de XVIe eeuw
bijna allen Protestanten waren geworden en juist de echt Hongaarsche
adellijke families grootendeels Gereformeerd werden, konden zij hun
Gereformeerd standpunt natuurlijk ook in de politiek van het land tot
gelding brengen.
De triomfantelijke intocht van het Calvinisme in het nationale, politieke
en constitutioneele leven van Hongarije werd echter door verschillende
hindernissen bemoeilijkt.
Ten eerste was het Calvinisme in Hongarije nog niet zoo bewust,
dat het de politieke consequenties van zijne beginselen op de XVIde
eeuwsche Hongaarsche toestanden ineens had kunnen toepassen.
Ten tweede: een veel grootere hindernis was echter de Roomsche kerk
zelf, die van de bezwijming, waarin zij na de slag van Mohàcs lag, tot
zichzelf gekomen zijnde, niets naliet om hare oude positie te herwinnen
en hare invloed zoowel door de Habsburgsche Koningen als door den
Paus te versterken. En hierdoor diende de door de Jezuïeten georganiseerde en energiek doorgezette contra-reformatie ook. 6)
Ten derde: des te gemakkelijker ging dit, daar de R. K. Kerk in
Hongarije sinds de aanneming van het Christendom en sinds het bestaan
van het land als Koninkrijk, niet alleen eene Kerk was, maar de Kerk,
de Staatskerk, wier leven met het bestaan en de officieele uitingen van het
Hongaarsche constitutioneele leven zeer eng saamgeweefd, saamgegroeid
en saamgebonden was. Vele gewichtige z.g. staatsrechtelijke constitutioneele handelingen (b.v. de kroning van den Koning en de Koningin, de
samenstelling van het Magnatenhuis, notarisambten, kadaster, rechtbank
enz. enz. werden officieel door de Roomsch Katholieke Kerk verricht en
uitgeoefend.
Een radikale reformatie vooral in hare Calvinistische vorm zou dus
niet alleen Gereformeerde Kerken moeten institueeren, scholen oprichten,
een Gereformeerde kultuur en een nieuwe maatschappelijke geest en orde
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in het leven roepen, maar zelfs de geheele Hongaarsche Constitutie verbouwen, al de rechten en privilege's van de R K. Kerk vernietigen en
haar uit het Hongaarsche Constitutioneele en politieke leven uitsluiten
en verbannen.
Deze radikale scheiding tusschen Kerk en Staat kon en durfde echter
het toenmalige Calvinisme en Protestantisme in Hongarije niet doorvoeren.
De Gereformeerde magnaten en adellijke standen konden en wilden zóó
ver niet gaan. Niet uit lafheid of slapheid, maar uitsluitend uit de diepe
reverentie, die zij tegenover hun oude grondwet voelden. En bovendien
waren zij bang, dat deze oude constitutie, waarin in verband met de
eigenaardige leer van den Heiligen Kroon de rechtsmacht en plichtssferen van Koning en natie zoo diep constitutioneel en zoo ver van
alle vorstelijk absolutisme waren geregeld, in hare grondpilaren zoude
geschokt worden.
En in deze reverentie tegenover de oude, met de Roomsche kerk in
nauw verband staande, constitutie gingen zij zoo ver, dat zij, ofschoon zij
later in de Rijksdagen nog betrekkelijk lang in absolute meerderheid zaten
en tegenover de Habsburgers en R K. clerus steeds voor hun religie en
gewetensvrijheid moesten strijden, de constitutioneele rechten van de
R K. Kerk en de R K. Bisschoppen steeds hebben erkend en verdedigd.
In deze handelingen werden zij natuurlijk niet door Roomsche sympathieën, maar wel door hun constitutioneele gevoel geleid. De protestantsche standen - zegt Prof. Pokoly - hebben de belangen van hun staat
en vaderland meer voor oogen gehouden, dan de belangen van hun eigen
kerken. Zij waren b.v. tijdens de regeering van koning Rudolf geneigd
zelfs het z.g. tiende aan de RK. Kerk te betalen, omdat zij wisten, dat
zij hierdoor niet de belangen van de RK. Kerk, maar die van de landsverdediging bevorderden. Justitie, administratie en de regeling van vele
privaatrechtelijke verhoudingen waren in de handen van de R K. Kerk.
De Protestanten hebben alles in de handen van de R K. Kerk gelaten,
temeer omdat zij dergelijke kerkelijke organen als de R. K. Kerk niet
hadden en in de plaats ervan niets konden geven. Het protestantisme
in Hongarije kwam om de staats- en maatschappelijke belangen van den
invloed van het clericalisme te bevrijden. Dit kon het echter niet doen
om in de plaats er van een eigen clerikale organisatie te geven. Toen
echter het Hongaarsche protestantisme deze bevrijding, wegens de R K.
Habsburgsche koningen, niet kon doorvoeren, kon het niets anders doen,
dan de oude organen in hun functie te restitueeren. 7)
Dit feit beteekent echter niet, dat de Hongaarsche Calvinisten hun tijd
op politiek gebied in volle passiviteit hadden doorgebracht. Integendeel.
Juist omdat zij zooveel voor de Hongaarsche nationale onafhankelijkheid
in politiek en constitutioneel leven voelden, waren zij steeds in actie, om
de belangen van hun volk, van hun Kerk en de souvereiniteit van hun
Staat voortdurend te verdedigen en te versterken.
Maar dit "politiseeren" ging - zooals we het reeds boven opmerkten
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- niet overal en altijd op dezelfde wijze door. Het Hongaarsche Calvinisme leefde immers zeer lang - pLm. 150 jaren lang - onder drieërlei
heerschappij. Een groot gedeelte n.L het middelste, zuidelijke en oostelijk
gedeelte van het land leefde onder de Turken, het westelijk en noordelijk
gedeelte onder de heerschappij van de Habsburgers, terwijl Zevenburgen
als relatief zelfstandig vorstendom met enkele oostelijke provincies afzonderlijk stond en ofschoon, soms meer of minder, aan de Turken
onderworpen, toch in zijn buiten- en binnenlandsche politiek en
geestelijk leven geheel vrij, zoodat de reformatie ook in dit kleine land
met wondere snelheid door kon dringen.
Wat nu de door de Turken bezette gebieden betreft, daar was voor
politieke actie van het Calvinisme slechts in het gemeentelijk leven mogelijkheid. Maar de Turken voelden tegenover de puriteinsche Gereformeerde
religie, de eenvoudige kerkgebouwen en godsdienstoefeningen verre van
zoo groote antipathie als tegenover het Roomsch Katholicisme en hierdoor lieten zij aan het Calvinisme meer vrijheid van beweging en van
organisatie, dan aan het Roomsch Katholicisme. En aangezien de Turken
juist die streken van Hongarije bezaten waar het Hongarendom massaal
woonde, was de Calvinistische reformatie in staat om een groot gedeelte
van de Hongaarsche bevolking te benaderen, zonder dat zij door Oostenrijk of de Habsburgers in zijn arbeid belemmerd werd.
Heel anders stond echter de zaak van het Calvinisme in Zevenburgen
ook op politiek gebied. Dit kleine maar mooie en dappere vorstendom
heeft de reformatie met open armen ontvangen, zoozeer zelfs, dat enkele
reformatorische gedachten ook in overdreven en ongezonde vormen veld
konden winnen. En terwijl de Luthersche reformatie vooral onder de
Duitsch-Saksische bevolking veld won, kwam het Calvinisme, dat - omgekeerd - bijna de geheele Hongaarsche bevolking onder zijn bekoring
bracht. Maar later, toen een der Zevenburgsche Vorsten, n.L Johannes
Sigismundus (1559--1571) ook zelf unitaristisch werd, ging een gedeelte
van de radikale Gereformeerden tot het Unitarisme over en zoo werd
daar nevens de Luthersche en Gereformeerde ook een Unitaristische
Kerk geïnstitueerd, die, hoewel verslapt en ingeslapen, toch tot den
huidigen dag toe bestaat. 8)
En zoo werd Zevenburgen de kleine Oostelijke Staat, waar de reformatie en vooral het Calvinisme onder Gods zegenrijke leiding tot een
wonderbare bloeitijd was gekomen. Verder dan Zevenburgen is het
Calvinisme in het Oosten nooit doorgedrongen. En des te interessanter
is het feit, dat juist in dit kleine vorstendom ook de rijke staatsvormende
en natie-opvoedende krachten van het Calvinisme tot openbaring kwamen,
die werkelijk de moeite waard zijn om ook door het West-Europeesche
Calvinisme bestudeerd te worden.
Deze bloeitijd van het Calvinisme in Zevenburgen duurde pLm. van
1600 tot pLm. 1680, dus ongeveer 80 jaren lang en heeft zijn hoogtepunt
bereikt vooral onder de vorsten Stefanus Bocskay (1605-1606), Gabriël
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Bethlen (1613-1629) en Georg Rákoczi I (1630-1648). De andere
vorsten waren zwakkere persoonlijkheden. Maar het Calvinisme als zedelijke en geestelijke kracht en macht leefde gedurende de geheele XVIIe
eeuw, als heerlijk "unicum" in het leven der Oost-Europeesche volkeren door,
een Gereformeerden Staat in het leven roepende, met Calvinistische gedachten in de wetgeving, Justitie, kultuurpolitiek, diplomatie, kunst enz. 9)
Want in Zevenburgen was het Calvinisme vrij, krachtig en zelfbewust
om - ofschoon natuurlijk slechts in zeventiende-eeuwschen vorm - een
beginsel politiek te voeren. En de geschiedenis van dit kleine land bewijst
ook in alle consequenties de waarheid van het gezegde van Dr. A. Kuyper:
"Calvijn heeft gedaan, wat Luther niet vermocht, hij heeft nationaliteiten
gesticht". 10)
Want de politieke rijpheid, het nationale bewustzijn en de politieke
activiteit, waartoe de gereformeerde bevolking, zoowel in Zevenburgen
als in het eigenlijke Hongarije zelf, in de XVIe eeuw was gekomen,
kunnen zonder twijfel als de rijkste vruchten van het Calvinisme beschouwd worden.
Als wij dus het leven en de geschiedenis van het Hongaarsche volk
gaan bestudeeren, kunnen wij werkelijk zien, wat het Calvinisme in een
klein oostelijk land in den loop van pLm. 80 jaren vermocht. Want niet
alleen op staatkundig en kerkelijk gebied was de invloed van het Calvinisme krachtig en bloeiend geweest, maar ook op school-, kultureel-,
economisch- en zelfs kunstgebied.
Vooral het tijdperk van vorst Gabriël Bethlen (1613-1629) muntte op
al deze gebieden buitengewoon uit en wij weten het, dat hij juist de man
was, die alles deed om de Calvinistische beginselen, voor zoover zij hem
bekend waren, op alle terreinen van het Transsylvanisch leven toe te
passen en zoo veel mogelijk er naar te handelen. 10a )
Wil men dus de politieke macht, de kracht en den invloed van het
Hongaarsche Calvinisme uitvoerig beschrijven, dan moet men aan het
Zevenburgsche Calvinisme vele afzonderlijke bladzijden wijden. En
vooral uit het oogpunt en program van ons tijdschrift "Antirevolutionaire
Staatkunde" zou het zeker zeer loonend zijn om allereerst de spo,ren en
de vruchten van de Calvinistische politiek in Zevenburgen te bestudeeren,
want de politieke invloed van het Calvinisme in Zevenburgen was veel
dieper en veelzijdiger dan die in het eigenlijke Hongarije zelf, waar
onder de voortdurende druk der Habsburgers, in een "ongelukkig huwelijk"
met Oostenrijk levende, en onder de vervolging van het Roomsch Katholicisme het Calvinisme nooit tot zijn eigenlijke krachten kon komen. En
waar het ook op politiek gebied, in voortdurende oppositie gedrongen, heel
zijn kracht aan het uitvechten van zijn godsdienst- en gewetensvrijheid,
van de vrijheid zijner scholen en van de verzekering der nationale zelfstandigheid en souvereiniteit moest wijden.

* * *
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Als wij nu het staatkundig optreden van het Calvinisme in het eigenlijke, onder de heerschappij der Habsburgers levende Hongarije gaan
bekijken, dan moeten wij drie groote perioden opnoemen, n.l.:
1. de periode van 1526 tot 1867;
2. de periode van 1867 tot 1918;
3. de periode van 1918 tot den huidigen dag.
I.

De periode van 1526-1867.

Na de tragische ramp van Mohàcs, in het jaar 1526, was Hongarije
voor eeuwen onder de heerschappij van de streng Roomsch-Katholieke
Habsburgers gekomen en dit lot van het land heeft tegelijk de politieke
rol en actie van het Hongaarsche Protestantisme en vooral dat van het
Calvinisme bepaald. De historische ontwikkeling van het verdere lot van
Hongarije heeft zich n.1. zoodanig gevormd, dat het Hongaarsche Calvinisme nooit met de Habsburgers en met de Oostenrijksche politiek samen
kon gaan, maar juist omgekeerd steeds tegenover de machthebbers in
oppositie moest leven en zijn politiek kon voortaan voor eeuwen niets
anders dan een oppositioneele politiek wezen, dus nooit zelfstandig en
op grond van eigene beginselen actief optreden. Want de algemeene
situatie van de Hongaarsche politiek sinds het tijdperk van de Habsburgsche heerschappij was steeds als volgt:
Hongarije, als souverein en zelfstandig koninkrijk met eigen constitutie
en met een zeer ontwikkeld constitutioneel gevoel wilde - ook na 1526,
dus na den slag van Mohàcs en ook onder de heerschappij van de Habsburgers - zijn onafhankelijk nationaal en staatkundig leven bewaren en
voortzetten. Maar tegenover deze sinds meer dan 500 jaren ingewortelde
grondgedachte van de Hongaarsche politiek stond de grondgedachte van
de politiek der Habsburgers, n.l.: géén zelfstandig Hongarije te dulden,
maar door de taaie centraliseerende kracht der Oostenrijksche politiek
de loop der gebeurtenissen zoo te leiden, dat Hongarije niet als souverein
en zelfstandig koninkrijk, maar slechts als een gedeelte of gewest der
Oostenrijksche "Gesamt-Monarchie" zou bestaan. De botsing van deze,
met elkaar sinds eeuwen worstelende politieke grondgedachten vormt
eigenlijk den hoofdinhoud van de Hongaarsche politiek, sinds het jaar
1526 en dezelfde strijd heeft ook het politiek optreden van het Calvinisme
in Hongarije het meest beïnvloed en gedetermineerd.
Toen n.1. de reformatie in Hongarije optrad en zich met buitengewone
snelheid uitbreidde, heeft de Habsburgsche politiek zich in Hongarije
vooral in twee hoofdvormen geuit: ten eerste is zij de sluwe taktiek
begonnen om Hongarije's zelfstandigheid en souvereiniteit te ondermijnen
en zelfs te vernietigen en ten tweede als fanatieke verdedigster der
Roomsch Katholieke religie concentreerde zij heel haar kracht om de
reformatie terug te dringen en zelfs als het mogelijk was, de laatste
sporen er van uit te roeien. lOb)
Niet alleen echter uit godsdienstig oogpunt verfoeide zij de reformatie
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in Hongarije, maar ook uit een speciaal politiek oogpunt, dat niet in alle
landen aanwezig kon zijn. De politieke situatie heeft zich n.l. in Hongarije zoo eigenaardig gevormd, aangezien, nadat juist de meest ras-echte
Hongaren, de geheele Hongaarsche landadel en bijna de geheele hooge
adel tot de reformatie en hoofdzakelijk tot het Calvinisme was overgegaan, juist het Calvinisme de geestelijke macht werd, die de grondgedachte der oeroude Hongaarsche nationale politiek en zelfbewustzijn,
dus de geheele ideologie der oude constitutie van Hongarije overnam
en zelfs in een gezuiverden vorm bewaarde en voortplantte.
Zoo werd juist het protestantisme en vooral het Calvinisme de erfgenaam van de Hongaarsche nationale politiek, van het echt Hongaarsche
patriottisme en later oorsprong en waarborg van de Hongaarsche constitutioneele vrijheden ook.
Wat dan verder gebeurde is best te begrijpen. De reformatie en vooral
het Calvinisme werd nl. vooral uit drieërlei oogpunt als de meest gevaarlijke vijand door de Habsburgers en de Oostenrijksche politiek gebrandmerkt: I. uit religieus oogpunt, omdat het een zeer zware slag aan het
Roomsch Kathilicisme deed toekomen, 2. uit politiek oogpunt, omdat juist
de Calvinistische elementen in Hongarije degene waren, die de souvereiniteits- en vrijheidsgedachte van het onafhankelijk Hongarije het meest
beslist en krachtig vertegenwoordigden, en 3. uit het standpunt van de
ras-politiek, want het Calvinisme heeft juist de ras-echte Hongaren veroverd, 11) waardoor het Hongaarsche ras natuurlijk zeer werd versterkt
en met groote zedelijke en geestelijke krachten verrijkt. 11 a )
En hierbij kwam nog, dat het lot en de politiek van het Hongaarsche
Roomsch Katholicisme een zeer treurige uitkomst heeft gekregen. Rome
heeft nl. in dezen tijd slechts één vijand gekend, de reformatie. En omdat
het in de Habsburgers trouwe zonen had gevonden, en zich bovendien
van nature ook meer door het absolutisme voelde aangetrokken, ging het
geheel en al met Oostenrijk en met de Habsburgers samen en heeft de
gedachte van een Hongaarsche nationale politiek geheel in den steek
gelaten, wat echter de tragische consequentie had, dat Rome en zijne
volgelingen in Hongarije geen representanten van de nationale politiek
meer konden wezen. Wie dus Roomsch was, moest perse met Oostenrijk
en de Habsburgers samen gaan en wie Protestant en vooral Calvinist
was, kon en mocht op grond van zijn diepste overtuiging niets anders
doen, dan zich aan den kant van de nationale politiek scharen, waarvan
de leiders tegelijk ook steeds de groote leidsmannen van het Hongaarsche
Calvinisme waren en omgekeerd. 12)
Deze onverzoenlijke tegenstelling tusschen Rome en het Protestantisme
en tusschen de daarmee gepaard gaande Oostenrijksch-Habsburgsche
respectievelijk nationale politiek, heeft zich dan natuurlijk in den loop
van de Hongaarsche geschiedenis honderdmaal gewroken en onuitsprekelijk veel lijden en ellende over Hongarije gebracht. 12a )
En de na 1526 komende eeuwen, tot 1867 toe, zijn niet anders dan
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eeuwen van worstelingen, waarin Roomsch Katholiek Hongaar staat tegenover Protestantsch Hongaar, Kerk tegenover Kerk en de Hongaarsche
natie tegenover zijn koning en zijn koninklijk huis. 13 ) Want de grondbeginselen van de Oostenrijksch-Habsburgsche politiek zijn nooit veranderd en de idealen van de nationale en Calvinistische politiek konden
ook niet andere zijn; alles hing er dus van af, wie van de twee partijen
de krachtigste was - en in hoeverre de buitenlandsche politieke situatie
Oostenrijk en de Habsburgers toeliet om hun wil en regeeringsprogram
door te zetten.
Zoo kunnen wij het dus begrijpen, dat het Hongaarsche Calvinisme
en de met hem in allernauwste bondgenootschap staande nationale onaf- .
hankelijkheidsgedachte - zoo lang zij nog kracht en macht had - niet
één keer maar meermalen naar de wapenen moest grijpen, om niet alleen
de godsdienst- en gewetensvrijheid, maar tegelijk ook de vrijheid, onafhankelijkheid en souvereiniteit van Hongarije te verdedigen. 14) Dit
schitterend, heroiek tijdperk van Hongarije en van het Hongaarsche
Protestantisme in de XVIIe eeuw kon zijn einddoel - helaas - niet
bereiken. Want de overmacht van Oostenrijk, vooral na het breken
van de heerschappij der Turken, en die van Rome, vooral na de successen der contra-reformatie, hebben de kracht en den invloed van het
Protestantisme reeds lang tegen het midden van de XVIIe eeuw niet
alleen sterk verminderd, maar zijn directe politieke activiteit geheel belemmerd, of zelfs vernietigd. 15) Zoodat hoofdzakelijk gedurende de
regeering van de fanatieke Leopold I (1649-1705) niet alleen in Hongarije
zelf, maar - wat misschien nog gevaarlijker was - ook in Zevenburgen
de handen van het Calvinisme geheel gebonden waren en het reeds uit
het politieke leven als het ware werd uitgesloten. 15 a )
Niettegenstaande echter al de latere verdrukkingen, zijn de zegeningen van deze groote XVII-eeuwsche Hongaarsche godsdienst- en
vrijheidsstrijden toch onuitsprekelijk groot geweest. Want de beroemde
wets-artikelen - op grond van de punten der triomfantelijke vredesverdragen 16) gemaakt - zijn juist de fundamenteele steen en geworden
waarop het gebouw der godsdienst- en gewetensvrijheid van het
Hongaarsche Protestantisme werd opgetrokken, en ook later, gedurende
het tijdperk der verdrukking en passieve resistentie, hebben zij niet
alleen het Hongaarsche Protestantisme, maar ook de gedachte van de
Hongaarsche souvereiniteit, vrijheid en nationale zelfstandigheid gered.
De rol van Zevenburgen was in het leven en staatkundig optreden
van het Hongaarsche Calvinisme ook schitterend. Want juist in de XVle
en XVIIe eeuw, toen het Calvinisme in Transsylvanië bloeide, heeft
het zich niet alleen thuis gered, maar - telkens als het noodig was ging het ook de grenzen over om het Calvinisme eveneens in Hongarije te
redden. De bovengenoemde, meest glorieuze vrijheidsstrijden van de XVIIe
eeuw zijn uit Zevenburgen begonnen en met de militaire, finantieele en
zedelijke steun van het kleine maar dappere Zevenburgsche Gereformeerde
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vorstendom uitgevochten. 17) En deze krachtige en altoos bereide ondersteuning van Zevenburgen duurde voort, tot de zelfstandigheid aan
Zevenburgen - na de vernietiging van de Turksche macht door de
Habsburgers (nI. door Leopold I in het jaar 1690) - werd ontnomen,
en ook Zevenburgen als een halve provincie onder de heerschappij van
de Habsburgers kwam.
Uit dit korte overzicht ziet men, dat het Calvinisme in Hongarije vanaf
den reformatietijd steeds ook als politieke factor moest optreden, en dat
het met het Lutheranisme en Unitarisme samen niet alleen als religie, maar
ook als politieke kracht onder den naam van "Protestáns rendek"
(Protestantsche staten of standen) op de Hongaarsche rijksdagen een rol
gespeeld heeft.
De godsdienst en de godsdienstvrijheid waren nl. volgens de Hongaarsche
wetten nooit privaatzaak, maar ook steeds een zaak van het staatsleven,
want de rechten der Protestanten waren wettelijk en constitutioneel verzekerd, zoodat het eerste punt op het agendum der Hongaarsche rijksdagen steeds de zaak van den godsdienst was. 18) Gravamina dus
tegenover de Roomsche kerk werden publiek op de rijksdagen besproken
en wettelijk afgedaan. Maar dit wilden juist de Habsburgers niet. Hun
voortdurend streven was om de zaken van de godsdienst en gewetensvrijheid aan de publiciteit van de rijksdagen te onttrekken en door koninklijke gunst en genade privaatrechtelijk te laten behandelen. 19 ) Maar de
Protestanten voelden heel goed, welke gevaren in deze actie scholen en
daarom streden zij met taaie volharding om de vragen der godsdienst
en gewetensvrijheid ook als publieke en politieke kwesties te laten beschouwen en behandelen. 20)
En het ging natuurlijk zonder staatkundig optreden niet. Maar deze
politieke actie moest juist onder de voortdurende verdrukking der
Habsburgers en in een gedwongen oppositioneelen toestand steeds eenzijdig wezen en was nooit in staat om de politieke krachten van het
Calvinisme ten volste - of tenminste zoo ver, als het b.v. in Zevenburgen gebeurde - tot ontplooiïng te brengen.
Deze politieke zwakheid van het Calvinisme - vooral in de 18e en
1ge eeuw - was echter niet alleen aan de oppermacht van de Habsburgers
en het Roomsch-Katholicisme, maar gedeeltelijk ook aan zijn eigen innerlijke en geestelijke verzwakking te wijten. Het zout is n.1. in velerlei
opzichten smakeloos geworden, vooral toen het rationalisme ook het kerkelijk leven van het Hongaarsche Protestantisme had aangetast en op vele
gebieden van het geestelijk leven tot heerschappij kwam.
Want hierdoor werd de opvoeding van de jeugd van de Hongaarsche
Gereformeerde landadel en aristocratie in een heel anderen geest geleid
dan vroeger en zelfs Zevenburgen kon niet meer dergelijke krachtige
Calvinistische persoonlijkheden aan het Hongaarsche leven schenken dan
vroeger.
Maar van den anderen kant is het ook waar, dat de Habsburgers,
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vooral van Leopold I af, met uitzondering van jozef 11 en Leopold 11,
tot het eerste tijdperk van Frans jozef toe (dus tot 1867), alles deden
om de geestelijke ontwikkeling van het Hongaarsche Calvinisme te verhinderen en zelfs zijn bestaan zelf onmogelijk te maken. Want
niet alleen de predikanten werden vervolgd en kerkgebouwen, landgoederen enz. afgenomen, maar eveneens de scholen. Aan de protestantsche jeugd werd het bezoek van buitenlandsche Academies en Hoogescholen niet alleen bemoeilijkt, maar onder Maria Theresia b.v. zelfs
jarenlang verboden. Het Weensche Hof heeft ook de boekencensuur voor
Hongarije ingevoerd en het recht ervan in de handen van de jezuïeten
gegeven. Bijbels - b.v. in Nederland gedrukte Hongaarsche Bijbels _
werden aan de grens opgehouden, geconfiskeerd, vernietigd en zelfs
verbrand. Het uitgeven van den Heidelbergschen catechismus en van vele
andere Gereformeerde principieele werken was verboden of tenminste
belemmerd, vertraagd of door allerlei plagerij bemoeilijkt. 21)
En - last but not least - was de geestelijke ontwikkeling van het
Hongaarsche Calvinisme ook nooit rustig en "einheitlich"; want, ten
eerste, de Hongaarsche Gereformeerde Kerken leefden tot het eind yan
de XI Xe eeuw in een zeer losse verhouding met elkaar. Ten tweede
leefden zij minstens 150 jaren lang, maar in werkelijkheid ook veel langer,
in drie verschillende werelden, n.l. zooals we reeds boven opmerkten,
een gedeelte van de Kerken onder de heerschappij der Habsburgers, een
gedeelte onder de Turken en een gedeelte in Zevenburgen. Toen zij
eindelijk, tegen het einde van de XVlIe eeuw allen in één rijk n.1. in
Hongarije onder de heerschappij van de Habsburgers kwamen, was reeds
de bloeitijd van het Calvinisme niet alleen voorbij, maar politiek was
het Calvinisme ook machteloos, want de verdrukkingszucht der Habsburgers was reeds zoo onverdragelijk, dat de Hongaren telkens en opnieuw. aan opstand moesten denken.
Het Hongaarsche volk en het Hongaarsche Protestantisme was echter
te zwak om tegenover de Habsburgers nog met de wapenen iets te
bereiken. En zoo gebeurde het, dat noch de heldhaftige vrijheidsstrijd
van de troepen van Thököly, noch de vrijheidsstrijd van Frans Rákóczi 11,
(in het jaar 1723) 22) het oude ideaal en doel van de Hongaarsche
nationale politiek kon bereiken. En ofschoon de vrede van Szathmár in
1711, de godsdienstvrijheid der protestanten nog eens verzekerde, was
de kracht van het protestantisme geheel gebroken en heeft ook het
politieke Calvinisme in Hongarije de wapenen tegen de Habsburgers voor
eeuwen neergelegd, om daarna den ouden strijd met geestelijke middelen,
op kultureel gebied met de hulp van zijn talrijke en uitstekende scholen,
met de wapenen van de pen en met de volkomen autonomie en isolement
van zijn kerkelijk leven, met passieve resistentie en met de vis inertiae
verder te strijden. Deze strijd is niet onvruchtbaar geweest, want direct
of indirect heeft het Calvinisme in Hongarije toch ook op politiek gebied
veel bereikt.
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En zelfs dit "vliegen met één vleugel" bewees telkens, dat het Calvinisme
invloed en beteekenis voor het geheele leven heeft en dat niet alleen het
eigenlijke politieke maar ook het constitutioneele, kultureele, sociale,
economische en algemeene geestelijke leven van Hongarije er door verrijkt
werd, dat het juist door de krachten van het Calvinisme ook in zijn
nationaal bestaan gered en tot verdere ontwikkeling gebracht kon worden.
En zelfs dit soort van politiek optreden, deze onophoudelijke verdrukkingen en vervolgingen schijnen een zegen voor het Hongaarsche
Calvinisme geworden te zijn, want uit deze worsteling is het bewustzijn
geboren, dat het Calvinisme óók voor Hongarije "oorsprong en waarborg van onze constitutioneele vrijheden" is.

2. De periode van 1867 tot 1918.
Het jaar 1867 is een zeer gewichtige datum in de nieuwere geschiedenis
van de Hongaarsche constitutie en ook in het leven van het Hongaarsche
Protestantisme. Want in dit jaar werd de bekende "Ausgleich", "vergelijk
of overeenkomst" tusschen de Habsburgers (Frans Jozef I) en Hongarije
vastgesteld en van dit jaar af is Hongarije zijn modern staatkundige en
politieke leven begonnen.
De voorgeschiedenis van deze "Overeenkomst" is welbekend. Hongarije
wilde de voortdurende voogdijschap van Oostenrijk en de Habsburgers
afschudden en greep in het jaar 1848 opnieuw naar de wapenen. Het
heeft zijn volkomen onafhankelijkheid en souvereiniteit geproklameerd
en te Debreczen in het jaar 1849 zelfs de Habsburgers onttroond
(14 April 1849).
Maar het kon zijn vrijheid tegen de met Rusland in bondgenootschap
optredende Oostenrijksche troepen niet handhaven en de debäcle werd
nog in het zelfde jaar onvermijdelijk.
Na deze treurige nederlaag kwam de absolutistische heerschappij van
Oostenrijk. Het nationale en constitutioneele leven werd naar het model
van Leopold I geheel verdrukt en Hongarije als een veroverde provincie
of kolonie geregeerd.
En om het taaie weerstandsvermogen van het Hongaarsche volk geheel
te breken, heeft de Oostenrijksche absolutistische regeering ook het
Hongaarsche Protestantisme aangevallen. In twee verordeningen wilde
zij niet alleen al de Protestantsche scholen ontzenuwen en vernietigen,
maar zelfs de eeuwenoude autonomie of zelfbeschikkingsrecht der Kerken
te niet doen door een in 1859 bij Keizerlijke Octrooibrief (het z.g.
Patent) opgedrongen nieuwe kerkelijke organisatie, die in diametrale
tegenstelling met de beginselen van het Protestantsch en vooral Gereformeerd kerkrecht was en de Hongaarsche Protestantsche kerken aan het
Oostenrijksche centraliseerende absolutisme zou uitleveren.
Dergelijke gedachten hebben reeds de regeering van Frans I beziggehouden. De grondgedachte was, voor de Gereformeerde kerken afzonderlijk twee z.g. Keizerlijke en Koninklijke Opperconsistoria, elk met
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5 leden op te richten, waarvan de leden door den Keizer voor het geheele
leven moesten benoemd worden en zij zouden in naam van Staat
en Koning het oppertoezicht hebben over het geheele protestantsche
kerkelijke leven.
Maar Oostenrijk heeft slecht gerekend. Als één man stond de heele
natie op, om de oude rechten van de Protestantsche kerken te verdedigen.
Zelfs vele vooraanstaande Roomschen protesteerden er tegen, ja - wat
men niet zoo gemakkelijk zou gelooven "- zelfs de liberale Roomschen
schaarden zich om de onder leiding der Gereformeerden staande oppositioneele beweging en zelfs de Roomsch-Katholieke clerus ging in deze
beweging met de protestanten mee. Het resultaat was, dat de Oostenrijksche regeering na korten tijd (15 Mei 1860) zijn octrooibrief heeft
teruggetrokken en het kerkelijk leven der Protestanten weder vrijgelaten.
Later, in het jaar 1867, kwam tenslotte ook de politieke verzoening.
Hongarije heeft zijn bijna duizend jaar oude constitutie door de beroemde "Overeenkomst" of het "Vergelijk" herkregen en na dezen tijd
trachtte Frans Jozef I als Hongaarsch Koning steeds streng constitutioneel
te regeeren.
Dit nieuwe tijdperk heeft ook in het leven van het Hongaarsche Calvinisme een groote verandering gebracht. Want van 1867 af dateert in
Hongarije het z.g. liberale regime, dat echter in velerlei opzichten een
heel andere mentaliteit had dan b.v. in Nederland. Want deze Hongaarsche liberale partij, welks program door Frans Jozef I voor Hongarije
ook goedgekeurd werd, was nationaal en opvallend Protestantsch vooral Calvinistisch - gezind. Liberalisme en Protestantisme waren in
de tweede helft van de XIXe eeuw in Hongarije vereenzelvigd. Het Protestantisme is in de "mode" gekomen. En aangezien de Protestanten vele
uitstekende lagere, middelbare en zelfs juridische Hoogescholen hadden,
werd het land met goedgevormde intellectueele elementen overstroomd,
die aan de Protestantsche, vooral aan de echt Hongaarsche Gereformeerde
scholen hadden gestudeerd.
Dit Hongaarsche liberalisme was dus voor het tot 1867 verdrukte en
mishandelde Protestantisme in velerlei opzicht - vooral wat de persoonlijke carrière van de Protestanten betreft - zeer voordeelig, want
het Protestantisme heeft vele talentvolle jonge menschen opgevoed, die
dan overal de leidende posities innamen.
Maar de schaduwzijden waren ook spoedig merkbaar. Want het liberalisme werd tegelijkertijd ook in de Protestantsche Kerken eene "mode".
De gedachte, dat wij op godsdienstig gebied ook liberaal, ja indifferent
moeten wezen, won spoedig veld. "Wij moeten de anderen met de scherpe
belijning van onze beginselen niet kwetsen - zeide men - en boven
alles: religie heeft met de politiek niets te maken," enz. enz. Allemaal
welbekende en reeds lang weerlegde leuzen in Nederland.
Het Hongaarsche Calvinisme, als Calvinisme, wilde en mocht dus in
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dit tijdperk niet politiseeren. Het werd immers door vele voortreffelijke
zonen van Gereformeerden huize in het parlement gerepresenteerd. Maar
het kon ook niet meer. Want zijn zelfbewustzijn werd slap en kleurloos.
Van een Calvinistische beginsel-politiek kon dus geen sprake wezen,
hoogstens van een personen-politiek. De personen moesten echter - door
het liberalisme gedwongen - hun godsdienstige overtuiging Of ontkennen
Of telkens, als de politiek het zoo vorderde, buiten het parlement laten
àf onder de korenmaat zetten.
En omdat de Hongaarsche Calvinisten in dit tijdperk niet uit eigen
beginsel politiseerden, waren zij in twee groote heerschende partijen verdeeld. De eerste, grootere, de z.g. regeeringspartij, was de z.g. liberale
of 67er partij, genoemd naar de "Ausgleich" van 1867.
De grondgedachte van deze politiek was een reëele politiek te voeren,
in harmonie met Oostenrijk, op den grondslag van de grondwettelijke
regelingen van de "Ausgleich" van 1967.
Tegenover deze partij stond de z.g. Onafhankelijkheidspartij of de
partij der 48ers, die op den grondslag van de vrijheidsstrijd van 1848
stond en niets van de gemeenschap met Oostenrijk wilde weten.
Welnu, de Hongaarsche Gereformeerden, als representanten der Hongaarsche nationale politiek en nationale rechten, hadden zich tot 80 of
90 % toe onder de vaandels van de onafhankelijkheidspartij geschaard.
Vooral de vrije, rijke Gereformeerde boeren-steden van de groote Hongaarsche laagvlakte gingen met deze partij mee. De partij der 67ers
heeft ook vele inteIIectueele en adellijke elementen uit de Gereformeerden
voor zich veroverd, vooral toen de Gereformeerde Tisza's (Koloman
Tisza, de vader en Graaf Stefan Tisza, de zoon) de leiders van deze
partij werden.
Maar geen van deze partijen was een partij met "Weltanschauungsgrundlagen". Beiden waren nationaal liberaal, met groote protestantsche
sympathieën. Het eenige onderscheid tusschen haar was haar verhouding
tot Oostenrijk. Het Calvinisme heeft aan beide partijen uitstekende leiders
geschonken, die dan tenslotte elkaar bestreden. Maar het Calvinisme als
geestesrichting of wereldbeschouwing heeft in deze Hongaarsche politieke
strijden van de tweede helft der XIXe eeuw geen rol gespeeld.
Op één gebied heeft het Protestantisme echter in dit tijdperk toch een
politieke beteekenis gekregen. Beide partijen wilden n.l. de wonden van
het Protestantisme heelen. Daarom ijverde de z.g. liberale wetgeving ook,
om, vooral op godsdienstig gebied, de vrijheid en gelijkheid der verschiIIende gerecipieerde religies te proklameeren en het karakter van het
Roomsch-Katholicisme als staats-religie te doen ophouden, om het vrij
ademen van de Protestantsche kerken mogelijk te maken. Het liberalisme
wilde dus in dit tijdperk in Hongarije het Protestantisme direct in de
hand werken. Het was een Protestantsch gezind en gekleurd liberalisme.
En deze tijdgeest wilde zijn Protestantsche sympathieën ook door de
wetgeving bevestigen. Talrijke wetsartikelen zijn geboren, die direct of
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indirect met het oog op de Protestantsche belangen waren vervaardigd.
Maar het meest in het oog vallende feit was toch de invoering van de
staatsondersteuning voor de historische Protestantsche kerken.
Wat een onderscheid tusschen de vroegere en latere tijden. Dezelfde
Habsburgers, die vroeger niets van het Protestantisme wilden weten, gaan
nu in den persoon van Frans Jozef I in de laatste jaren van de XI Xe
eeuw de financieele ondersteuning van de historische Protestantsche
kerken goedkeuren. En de Protestantsche kerken, met al hunne scholen,
die bijna vier eeuwen lang wettelijke vrije kerken waren en onder het
kruis, in vervolgingen en oppressies leefden, gaan nu de staatsondersteuning zoeken en worden zoo van jaar tot jaar meer, zooals Dr.
A. Kuyper het eens zei: "aan de staatsruif gebonden". De aanleiding
hiertoe heeft het beroemde liberale wetsartikel, het z.g. artikel XX van
1848, gegeven. Dit artikel werd door de meeste tegenwoordige Hongaarsche Protestantsche leidsmannen als het artikel van de Hongaarsche
Protestantsche kerken politiek beschouwd en het lijkt mij doelmatig om den
geheelen tekst ervan hier op te nemen. Het luidt letterlijk vertaald als volgt:
Par. 1. De Unitarische godsdienst wordt tot wettelijk erkende
Godsdienst verklaard.
Par. 2. In ons vaderland wordt de gelijkheid in rechten en plichten
zonder onderscheid van elk wettelijk erkend kerkgenootschap vastgesteld.
Par. 3. De materieele behoeften op kerk- en schoolgebied der
erkende kerkgenootschappen zullen op staatskosten worden gedekt,
en ter verdere uitvoering van dit principe zal het Ministerie, gehoord
de desbetreffende kerkgenootschappen, een op de nadere wetgeving
vooruitloopend wetsvoorstel indienen.
Par. 4. Het bezoeken van de scholen der erkende kerkgenootschappen zal zonder onderscheid des geloofs wederkeerig aan iedereen vrijstaan.
Par. 5. Het ministerie zal er zorg voor dragen de volgelingen
der erkende kerkgenootschappen van een veldpredikant van hun eigen
geloof te voorzien.
Par. 6. De verordening, vervat in art. 3 van de wet van 1848,
wordt ook toepasselijk verklaard op de niet met de Grieksche Kerk
vereenigde kerkgenootschappen.
Par. 7 en 8 hebben slechts betrekking op de Grieksch-Orientalistische Kerk.
Dit wetsartikel is een zeer interessant product van den geest van het
Hongaarsche liberalisme uit de 40er jaren. Vooral par. 2 en 3 zijn zeer
interessant, want daarin ziet men, dat de Hongaarsche rijksdag van
1848 aan alle historische en gerecipieerde religies de volkomen staatsondersteuning wilde verzekeren, ja zelfs al de christelijke scholen finantieel onderhouden, zonder dat de staat deze scholen uit de handen der
kerken - waarin zij sinds den tijd der reformatie waren - wilde rukken.
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Deze wet is echter tot nu toe nog nooit tot volkomen realiseering gekomen. Maar de staatsondersteuning, die de protestantsche kerken eerst
voor hunne scholen en later ook voor hunne kerken en predikanten ontvingen en no,!; steeds ontvangen, vloeit rechtstreeks uit den geest van
dit wetsartikel voort.
Zelfs de schatrijke Roomsch-Katholieke Kerk ontvangt nu een staatsondersteuning in Hongarije.
De politieke invloed van het Calvinisme in Hongarije is dus sinds
1867 niet principieel geweest, maar kwam slechts indirect en hoogstens
door enkele krachtige persoonlijkheden tot gelding. Maar het was in
het algemeen zeer slap en kleurloos. Want de historische rechten en de
christelijke scholen werden tegenover staat en koning wel gehandhaafd,
maar het calvinistische zout ging - zoowel uit de kerken als uit de
scholen - in velerlei opzichten verdwijnen.
En de Gereformeerden van de tweede helft van de XIXe eeuw waren
blind genoeg om dit niet op te merken. Zij waren n.l. bedwelmd door
het feit, dat de beste staatsmannen en politici in Hongarije - dus ook
vele ministers en ministerpresidenten - tot de Gereformeerde Kerken
behoorden. Het Hongaarsche Calvinisme ging dus in dit tijdperk met
den staat zorgeloos in een entente cordiale samen, want de regeeringen
en de twee hoofdpartijen van het Parlement waren Calvinistisch gezind,
en men mocht niet bang zijn, dat er vijanden, politici of partijen konden
opstaan, die hun hand ook eens naar het bewind zouden uitstrekken.
Het nationaal liberale regime der Tisza's stond nog in vollen bloei en
men wilde het niet opmerken, dat de Roomsch-Katholieke en sociaaldemokratische politiek intusschen, n.l. in de 90er jaren, reeds was geboren, en dat deze twee zuigelingen straks ook groot zouden worden.

3. De periode van 1918 tot heden.
En deze tijd is met de October-revolutie van 1918 en met het Communisme van 1919 feitelijk gekomen. Radicalisme en sociaal-demokratie
zijn - door den voortdurenden arbeid en agitatie der vrijmetselaarsloges
en vakvereenigingen en door de groote debacle van den wereldoorlog vreeselijke, immers goed georganiseerde, machten geworden en de leidslieden van de Roomsch-Katholieke volkspartij hebben hun aanhangers
ook energiek georganiseerd. Zoo kwam dan in 1918 de October-revolutie,
waardoor niet alleen aan de 67er Ausgleichpartij, maar ook aan de
Onafhankelijkheidspartij het bestaansrecht werd ontnomen. Want Oostenrijk en de Habsburgers vielen weg en hierdoor heeft het bestaan van
deze twee, sinds 1867 heerschende partijen geen zin meer.
De Protestanten en vooral de in de politiek een steeds grootere rol
spelende Gereformeerden zijn echter hierdoor - bij gebrek aan eigen
politieke organisaties - in de grootste verlegenheid en moeilijkheid
gekomen. Want toen het Communisme in Augustus 1919 viel en de
Christelijk-nationale reactie kwam, was in het oude parlement alleen de
A. St. 3-m. II
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Roomsch-Katholieke Volkspartij nog staande, die nog als possibel kon
optreden. En zoo werd dan deze Roomsch-Katholieke Volkspartij het
nieuwe kristallisatiepunt van de geheele moderne Hongaarsche Christelijke politiek en zoo kreeg het geheele Christelijk-nationale regime in
Hongarije - niettegenstaande de vele Protestantsche leidslieden - ee'l
sterke Roomsch-Katholieke tint.
De toestand van de Gereformeerden werd zood oen de zeer moeilijk. De
groote massa Gereformeerde boeren n.l. die vroeger voor 90 % tot de
onafhankelijkheidspartij behoorden en vele intellectueelen, die onder de
Tisza's zich wel voelden, kunnen hun politiek tehuis niet meer vinden.
Want met de radicalen en de door de Joden zeer gecompromitteerde
liberalen willen zij uit patriottische en nationale gevoelens niet samengaan.
Maar met de klerikaal gezinde Christelijk nationale partij willen zij uit religieuze overtuiging - ook niet in één partij leven. En zoo staan zij
nog steeds, ook heden ten dage, voor het probleem: wat nu? Want zij
voelen reeds van jaar tot jaar sterker, dat tegen het zich steeds meer
en meer organiseerende moderne en atheistische radicalisme, liberalisme
en sociaal-democratie en tegen het machtig vooruitdringende en zich ook
politiek energiek organiseerende klerikalisme, de personen van hunne
z.g. Gereformeerde staatslieden geen blijvende en vaste redmiddelen meer
kunnen zijn.
En zoo is dan het zaad van de Antirevolutionaire partij in het jaar
1920 ook in Hongarije gezaaid. In dit jaar is n.l. de Gereformeerde beweging "officieel" opgetreden en in dat jaar hebben wij ook den Calvinistischen politieken bond te Budapest opgericht.
De ontvangst ervan is wegens de onkunde der menschen niet bijzonder
enthousiast geweest. Maar na afloop van zeven jaren kunnen wij het
- met dankbaarheid aan den Heere - vaststellen, dat de vatbaarheid
der zielen, gedurende deze jaren, buitengewoon is toegenomen. Nu staan
wij op het punt - want het historisch oogenblik is daar - om D.V. tot
eigen organisatie over te gaan en een eigen zelfstandige politieke partij
op Calvinistischen grondslag op te richten. Zal dit met de hulp des Heeren
slagen, dan zal de oude historische lijn van het Hongaarsche Calvinisme
niet alleen op theologisch en kerkelijk, maar ook op politiek gebied met
ootmoedig, maar tot den strijd voor de eere Gods gewapend hart, voortgezet worden.
1) Tot 1918 toe, dus vóór de verminking van Hongarije, hebben de Gereformeerden in Hongarije, waar al de christelijke scholen tevens kerkelijke scholen
zijn, 5 theologische, 4 juridische Hoogescholen en 1 filosofische faculteit met
61 professoren, 337 leeraars en 28 gymnasia, 41 leeraars in 4 meisjesscholen
en 4 kweekscholen voor onderwijzeressen, 15 leeraars in 3 kweekscholen voor
onderwijzers en 2965 onderwijzers en onderwijzeressen in de pLm. 2500 lagere
Gereformeerde scholen. Een bewijs dat de cultureele kracht van het Calvinisme
in Hongarije ook groot moet wezen.
2) Antirevolutionaire Staatkunde, deel I. Woord vooraf, XI.
3) Bij Troeltsch: Die Soziallehren der Christl. Kirchen und Gruppen.
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4) Een literatuur voor buitenlanders op te geven is dus hier bijna onmogelijk,
want wat wij hebben is bijna alles in het Hongaarsch geschreven.
5) De Hongaarsche Koningen werden n.1. volgens de oude constitutie door
de adellijke standen of staten op de rijksdagen gekozen. Dit recht van de Hongaarsche natie werd - tenminste op papier - tot Leopold I bewaard, die de
Hongaarsche Rijksdag van Pozsony (1687) gedwongen heeft om van dit recht
ten bate van de Habsburgsche familie afstand te doen.
6) Een korte schets van de geSChiedenis der Hongaarsche reformatie en van
de Gereformeerde kerkgeschiedenis vindt men in de onlangs verschenen Christ.
Encyclopaedie, uitgegeven door J. H. Kok te Kampen, onder het woord
"Hongarije".
Ga) De Hongaarsche rijksdagen waren reeds voor den slag van Mohács (vóór
1526 dus) met het dreigend gevaar der reformatie bezig. Zoo heeft b.v. de
rijksdag te Buda in het jaar 1523 van Lodewijk II als Roomsch-Katholiek
Koning geëischt, dat hij "alle Lutheranen als publieke ketters en vijanden van
de Heilige Maagd Maria met den dood en met de confiscatie van al hun goederen
zou bestraffen". En de Rijksdag van Rákos in het jaar 1527 spreekt o.a. uit,
dat "Lutherani omnes ... comburantur", d.w.z. "alle Lutheranen moeten verbrand
worden". Maar hiervan is - een enkel geval uitgenomen - niets gekomen.
7) Prof. J. Pokoly: De invloed van het Protestantisme op het Hongaarsche
staatsleven. Budapest 1910, blz. 32.
8) Zij hebben tegenwoordig niet meer dan pLm. 70.000 zielen.
8 a ) Vorst St. Bocskay is een der grootste figuren van de Hongaarsche geschiedenis. Hij werd in zijn tijd als de "Mozes van het Hongaarsche volk"
beschouwd. Hij heeft niet alleen voor de vrijheid van zijn eigen (n.1. Gereformeerde) religie gestreden, maar -- zooals hij zei - ook voor de vrijheid van
al de drie religie's n.1. van de "roman a, lutherana, et helvetica religio". De gedachte van vorst Bocskay in de jaren van 1605-1608 was: de machtssferen
van kerk en staat te scheiden. Tusschen de kerken moet volkomen pariteit wezen.
De Roomsch-Katholieke religie mag wel geen heerschende religie zijn, maar
haar constitutioneele rol, door de Hongaarsche Grondwet verzekerd, blijft onaangetast voortduren. Zie Pokoly blz. 234.
9) Dit Calvinistische of zooals de Hongaarsche historici het zeggen "gouden tijdperk" van Zeven burgen is uit Gereformeerd oogpunt nog niet bewerkt. Alleen de kerkgeschiedenis gedeeltelijk. Maar de politieke geschiedschrijvers misten tot nu toe nog altijd den zin en het oog er voor. Daarom
bestaat er ook geen literatuur van. Slechts bronnen bestaan, die echter nog
steeds op hun bewerkers wachten.
10) Het Calvinisme, oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden.
He druk, 1874, blz. 11.
10 a ) Een groote kracht voor Zevenburgen 1:Jeteekende natuurlijk steeds, dat
het niet alleen een nationale staat was, maar ook, dat het gedurende zijne onafhankelijkheid steeds nationale vorsten had. En wat een nationale koning en
een nationaal Hof voor het volk beteekenen, kunnen juist de Hongaren, die
beiden sinds vier eeuwen missen moeten, het meest waardeeren .
10 b ) Na de contra-reformatie is het Protestantisme slechts onder de landadel
en onder de lijfeigenen overgebleven. De aristocratische familie's zijn in het
midden van de XV He eeuw - vier familie's uitgezonderd - allen weer tot de
Roomsch-Katholieke Kerk teruggekeerd.
n) Daarom wordt de Gereformeerde religie ook nog heden in Hongarije
de "Hongaarsche religie" genoemd en in de dorpen en steden waar Roomschen,
Lutherschen en Gereformeerden enz. somen wonen, wordt de Gereformeerde
kerk vaak de "Hongaarsche kerk" geheeten.
na) In Hongarije gingen de absolutistische tendenties van de Habsburgers
steeds met de gedachten van de recatholisatie en germanisatie samen. Met de
uitroeiing van het Calvinisme ware dus de germanisatie van het Hongaarsche
ras zeker samengegaan.
12) Men moet het toegeven, dat het Hongaarsche Roomsch-Katholicisme deze
groote dwaling van haar politiek later - omstreeks 1647 - toch wel inzag
en veel moeite deed, om in zijn politiek ook wel nationaal te kunnen wezen.
Maar deze groep der patriottisch gezinde Roomschen raakte toch telkens in
botsing met de door de Jezuïeten geleide "priester-partij" die door het meest
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bigotte clericalisme werd gedreven. Daarom was de nationale politiek der
Roomsehen veel zwakker en kon nooit de resultaten bereiken, welke door de
politiek der Calvinistische standen nagestreefd werden. En bovendien zelfs deze
actie der Roomsehen kan reeds als vrucht van den zegenrijken invloed van het
Protestantisme worden beschouwd. Zie Pokoly als boven, blz. 306-319.
12 a ) De leuze van de Weensche regeering was: "Fides, haereticis data, non
est observanda" en de Roomsche clerus en vele Roomsche staatsmannen hebben
ook feitelijk zoo gehandeld.
13) Zie het standaardwerk van A. Beöthy: De ontwikkeling en worstelingen
van het Hongaarsche staatsleven. Budapest.
14) Deze opstanden waren echter geen revolutie's. \Vant het ius resisfendi
d.w.z. het recht om tegen de onwettelijk heerschende koningen gewapend op te
treden was in de Hongaarsche constitutie aan de vertegenwoordigers van de
natie, sinds het jaar 1222 officieel verzekerd. Slechts Leopold I kon het verzwakte Hongaarsche volk er toe dwingen om van dit "ius resistendi" in het
jaar 1687 afstand te doen. In hetzelfde jaar moesten de Hongaren ook hun
recht tot de vrije Koningkeuze afschaffen en den troon aan de Habsburgers
feitelijk overlaten.
15) " ... bij het eerste eeuwfeest der Reformatie namen nog schier alle magnaten aan de viering er van deel. Maar in 1662 waren de Roomschen alreeds
zoozeer in de meerderheid, dat zij in den Rijksdag met recht tegen de Protestanten konden zeggen: "Gijlieden hebt geen Bocskay, Bethlen en Rákóczy meer,
wij doen met u wat wij willen". "Het Protestantisme in Hongarije" door Ds.
G. van Antal. Overdruk uit "Stemmen des Tijds" 1920-'21, blz. 178.
15a) De godsdienst- en gewetensvrijheid werd voortaan niet door constitutioneele waarborgen verzekerd, maar slechts "ex gratia clementiaque adhuc" door
de koninklijke genade van Leopold I toegekend. De gevaarlijke leuze: "cuius
regio, ejus religio" was in Hongarije bij de Protestanten niet inheemseh. De
contra-reformatie heeft dit beginsel in het land ingevoerd en op den rijksdag van
Sopron 1681 bevestigd en het werd eerst door Leopold I in zijn beruchte
explanatie gesanctioneerd. Zie J. Pokoly t.a.p. blz. 224.
16) Vooral die van Ween en in het jaar 1606, tusschen vorst Bocskayen
Rudolf 11, die van Nikolsburg in het jaar 1621, tusschen vorst Gabriël Bethlen
en Ferdinand 11 en die van Linz in het jaar 1645 tusschen vorst Georg Rákoczy I
en Ferdinand 111 kunnen in aanmerking komen. De Weensche vrede was de
eerste, die de godsdienstvrijheid voor het Hongaarsche Protestantisme verzekerde en dan niet alleen aan den adel en de stedelijke bevolking, maar ook
voor de lijfeigenen.
17) Zevenburgen werd dus de voortzetting van de oude Hongaarsche nationale
staat. Zijn speciale constitutie is ook zeer interessant. Want "zij was op de
unie van de drie natie's (n.1. Hongaarsehe, Saksisch-Duitsche en de z.g.
Szekler-Hongaarsche) en op die van de vier religie's n.l. Roomsch-Katholieke,
Gereformeerde, Luthersche IW Unitaristische) gebouwd. Dezen leefden in een
zeker bondgenootschap met elkaar en deze bondsgedachte werd door het Calvinisme ook gezuiverd en gevoed.
18) De rechten van de Protestanten in verband met de godsdienst- en gewetensvrijheid - waren dus geen particuliere concessies van de zijde der
koningen gegeven, maar wettelijke bepalingen, in de Grondwet zelf opgenomen.
Ook de punten dus van de We~nsche en Linzsche vredesverdragen (1606 resp.
1645) zijn dus constitutioneel bevestigd en in het Corpus Juris opgenomen.
19) Het hoofdwerk over de verhandelingen der Hongaarsche Rijksdagen is
dat van Mr. M. Zsilinsky: De Verhandelingen der Hongaarsche Rijksdagen van
de Reformatie af. Budapest, 1890-1897. Vier banden. Hierin vindt men in detail
alles, wat men in deze vragen noodig heeft. Het werk is echter alleen in het
Hongaarsch verschenen.
20) De zaak van de godsdienst en gewetensvrijheid stond in Zeven burgen
geheel anders, dan in andere landen van de XVle eeuw. Want niettegenstaande
het feit, dat de Gereformeerde religie onder de machtige Gereformeerde Vorsten
van Zeven burgen quasi staatsreligie werd, heeft zij toen ook de andere religies
geduld, zelfs met zekere privileges voorzien. Juist hierom heeft de beroemd€.
rijksdag van Zevenburgen uit het jaar 1550, in de stad Torda gehouden, groote
beteekenis, want daar werd openbaar en officieel uitgesproken, dat ieder in het
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hem door God gegeven geloof moet blijven en de eene religie door de andere
onder geenerlei voorwendsel mag gestoord worden. Zeven jaar later in
1557 sprak de Rijksdag van Torda - waar de Protestantsche standen reeds in
groote meerderheid waren - uit, dat hij de vrijheid ook voor de Roomsche en
Luthersche Kerk verzekert en "iedereen die religie mag aannemen, die hij wil".
Op dezen Rijksdag werd ook de Luthersche religie een "recepta religio". Terwijl
de Rijksdag van Torda in het jaar 1568 onder den invloed der Unitariërs de
volkomen vrijheid van de prediking van het woord uitspreekt. Dit besluit wordt
echter - onder den druk van den tijdgeest - twee jaren later teruggetrokken,
maar de Unitaristische religie werd op den Rijksdag van Marosvásárhely in
het jaar 1571 resp. 1567 ook tot de "receptae religiones" gerekend. Zoo werd
Zeven burgen reeds zeer vroeg het c1assieke land van de godsdienst- en gewetensvrijheid, "het land van de vier gerecipieerde religies" (R. Kath., Geref.,
Luthersch en Unitarisch).
21) Het is eigenaardig dat de leuze" liever Turksch, dan Paapsch" in Hongarije onder de Gereformeerden ook bestond, maar in een anderen vorm. In Hongarije luidde zij n.1. aldus: "liever Allah, dan Berdó". Het woord "Berdó" is een
verhongaarschte en gepersonifieerde uitdrukking en komt van de Oostenrijksche,
dus Duitsche, soldaten, die als bezettende troepen het land honderdmaal hebben
uitgeplunderd en de bevolking geteisterd. "Berdó" komt van de uitdrukking
"Wer da?" - is dus de verhongaarschte vorm van het wachtwoord van de
Oostenrijksche soldaten, op hun wachtpost gebruikt.
22) De leuze van dEn Rijksdag van Szécsény (1705) was: "Concordia religionum Iibertate".
23) "Hungaria est Regnum Iiberum, et ad totam Regiminis formam independens, id est nulli alteri Regno aut populo obnolium, sed propriam habens consistentiam et Constitutionem. Proinde a legitime coronato haereditario Rege suo
propriis legibus et consuetudinibus, et non ad norrnam aliarum provinciarum
regendum et gubernandum". Hongaarsch wetsartikel X van het jaar 1791.

HET JURIDISCH CAUSALITEITSPROBLEEM
IN 'T LICHT DER WETSIDEE
DOOR
PROF. DR. H. DOOYEWEERD.
De hieronder volgende verhandeling over het juridisch causaliteitsprobleem in 't licht der wetsidee, was oorspronkelijk opgenomen in den
opzet van een systematisch werk over de grondslagen der rechtsphilosophie.
Daar zij intusschen is uitgegroeid tot een vrij afgeronde en zelfstandige
studie, kwam 't mij niet ondienstig voor, haar reeds thans afzonderlijk
te publiceeren. Er is mij n.l. veel aan gelegen geen gelegenheid te verzuimen, om de algemeene erkenning te verkrijgen van de waarheid, dat
ook de rechtswetenschap in haar rechtswijsgeerige grondslagen geen
stap kan doen, zonder zich rekenschap te geven van de wetsidee, welke
zij bij haar onderzoekingen tot uitgangspunt en richtsnoer zal kiezen.
Om deze waarheid weer algemeen in de rechtswetenschap ingang te
doen vinden, is het m. i. loonender, een rechtswijsgeerig probleem aan te
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vatten, waarmede om zoo te zeggen, ieder practisch jurist dagelijks te
maken heeft, dan een probleem uit de meer abstracte regionen der rechtsphilosophie, gelijk dat van het rechtsbegrip.
Immers in die meer abstracte regionen wil men nog wel een bescheiden
plaats toekennen aan de levens- en wereldbeschouwing, te gereeder, wijl
men van den practischen invloed van zware betoogen over het rechtsbegrip op den dagelijkschen gang der wetenschap weinig bespeurt.
Doch in de "dogmatische" rechtsleer heerscht in 't algemeen nog steeds
het parool van de neutraliteit der wetenschap.
Mocht nu echter blijken, dat zelfs een schijnbaar zoo neutraal leerstuk
als dat der juridische causaliteit geheel wordt beheerscht door de wetsidee der respectievelijke levens- en wereldbeschouwingen, dan zal men
toch moeilijk meer kunnen volhouden, dat de rechtswetenschap in den
positieven zin des woords neutraal domein is.
Alvorens op de zaak zelve in te gaan, ben ik terwille van het verband
aan mijn lezers verschuldigd, zij 't al in uiterst beknopten vorm, de
Prolegomena te laten voorafgaan van de leer der wetsidee, zooals ik
die thans breeder in mijn grondleggend werk heb uiteengezet.

DE LEER DER WETSIDEE.

§ 1. Wetsidee en wetsbegrip.
Onder wetsidee versta ik de idee van den diepsten oorsprong en de
onderlinge verhouding en samenhang der wetskringen, waarin de kosmos
onzer bedeeling is besloten.
Onder wetskring versta ik een kring van wetten, welke zich door een
bijzondere souvereine kwalificatie van andere wetten onderscheiden. Zoo
liggen de arithmetische wetten in één wetskring. Evenzeer de geometrische, de physische, de biotische, de psychische, de logische, de sociale,
de historische, de aesthetische, de economische, de juridische en de
ethische wetten enz. enz.
Er is dus een groote veelvormigheid van wetten in hun beslotenheid
binnen bijzonder gequalificeerde kringen.
Een rechtsnorm, als wet uit den rechtskring, is nimmer te herleiden
tot een natuurwet uit den physischen wetskring en toch kan geen wijsbegeerte ter wereld ontkomen aan het probleem van den dieperen samenhang en eenheid tusschen al die onderscheiden wetskringen.
De jurist stuit, om zoo te zeggen, bij iedere stap, die hij op het
gebied zijner wetenschap zet, op dit probleem.
Men denke, om slechts enkele ruwe grepen te doen, aan het probleem
van den juridischen wil, dat nimmer tot oplossing is te brengen, tenzij
men zich rekenschap geeft van de verhouding van het juridisch willen
tot het psychisch, het sociale en het ethisch willen; aan het probleem
van het wezen van den staat, waarin noodwendig de verhouding tusschen
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den rechtskring en de sociale, de psychische, de historische en andere
wetskringen aan de orde komt; aan het juridisch schuldprobleem, dat
een twistappel is tusschen natuurwetenschap, psychologie, sociologie,
rechtswetenschap en ethiek.
De verwarring, welke in al deze problemen door een reeks van "ismen"
(logicisme, psychologisme, sociologisme, naturalisme etc. etc.) werd aangericht, is niet het minst hieraan te wijten, dat het begrip van "wetskringen" in het moderne denken schier geheel is verloren gegaan.
De oorzaak hiervan moet worden gezocht in de opkomst van het
humanisme als levens- en wereldbeschouwing.
In een ander verband 1) heb ik uitvoerig de beteekenis van het humanisme met zijn specifieke grondstructuur van wetsidee geschetst. Ik moge
daarom hier volstaan met de conclusies van dit onderzoek over te nemen.
De humanistische wetsidee bezit ondanks alle schakeeringen in haar
nadere conceptie een vaste grondstructuur. Volgens deze is de oorsprong
aller wetten te zoeken in de souvereine rede, doch in die rede zijn twee
onderling tegenstrijdige factoren besloten, t. w. het wetenschapsideaal
en het persoonlijkheidsideaal waarvan het laatste aan het eerste bewust
of onbewust ten grondslag ligt. Het wetenschapsideaal zoekt alle wetten,
die den kosmos beheerschen in een continuïteitsverband van noodwendigheid te stellen (de idolatrie met het natuurwetenschappelijk denken!).
Het persoonlijkheidsideaal daarentegen moet aan dit continuïteitsprinciep
een slagboom stellen ten behoeve van de souvereiniteit der menschelijke
persoonlijkheid. Daartoe wordt de tegenpool geschapen van de idee der
vrijheid, welke evenzeer een continuïteitsverband van vrijheid tusschen
de door haar beheerschte wetten zoekt te leggen (de suprematie der
autonome moraal I). Zoo ontstond het moderne dualistisch wetsbegrip,
dat uiteengaat in twee groote wetstypen: natuurwetten en normen, Seinssätze en Sollenssätze, noodwendigheidsregelen en vrijheidsregelen, of hoe
men het verschil anders wil uitdrukken.
Het continuïteitsprinciep nu, dat aan de humanistische wetsidee naar
haar grondstructuur inhaerent is, is in de eerste plaats verantwoordelijk
voor de verstoring van het begrip van "wetskring".
Het vond zijn oorsprong in de opkomende natuurwetenschap der 17e
eeuw, welke - op haar terrein terecht - een uitschakeling eischte van
de oude scholastieke "verborgen kwaliteiten", om de continuïteit van de
gelding der physische natuurwetten over het geheele gebied der physis te
handhaven. Daartoe moesten heel wat "slagboom en" voor het denken
worden opgeruimd (denk aan de oude tegenstelling tusschen den sterrenhemel en het "ondermaansche", aan de oude stoffelijke kwaliteiten met
haar bijzondere "eigenschappen" etc.).
Wat echter niet kon worden opgeruimd, was het begrip van wetskwaliteit en wetskring zelve, wilde men niet aan een hoogmoedige metaphysica den scepter der wetenschap in handen spelen.
De natuurwetenschap had inderdaad zich onsterfelijke verdiensten ver-
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worven voor een juister wetsbegrip. Door haar analytische methode had
zij het oude kosmologisch subsfanfiebegrip, dat in dezen vorm geen
kriterium voor de onderscheiding van wetskringen kon aangeven, terzij
gesteld, om te beginnen met een wetenschappelijke analyse der werkelijkheid. Daardoor had zij de eenvoudigste wetskringen der natuur: die van
getal, ruimte, beweging, materie (energie) ontdekt en het nieuwe begrip
van natuurwet, gelijk dat door Keppler en OaWel werd opgesteld, had
tegelijk het bestaan van een physischen wetskring geponeerd, waarin alle
bijzondere wetten in één onverbrekelijk eenheidsverband staan, terwijl de
oude scholastische natuurphilosophie slechts een veelheid van kwalitatief
onherleidbare, on geanalyseerde substanties had vermogen te schouwen.
De humanistische metaphysica nu begon ter wille van haar "wetenschapsideaal" het natuurwetenschappelijk, als zoo danig inderdaad kritisch
continuïteitsbegrip tot een universeel-wijsgeerig princiep te verheffen.
De souvereiniteit van het denken zou alle grenzen van wetskringen
overschrijden, om den geheelen kosmos als een ononderbroken logischen
samenhang als uit het denken zelve te herscheppen. De eerste stap tot
verabsoluteering van een wetskring was gedaan en daarmede was
tegelijk met het begrip van wetskwaliteiten en wetskringen gebroken.
Tegenover deze humanistische richting nu, stel ik in de volgende onderzoekingen mij op het standpunt der Calvinistische wetsidee, welke onaantastbaar is gefundeerd en naar mijn vaste overtuiging bestemd is,
een rol van groote beteekenis in de wijsbegeerte te gaan spelen.
Deze wetsidee is gefundeerd in de belijdenis van de absolute souvereiniteit Gods en stelt over de geheele linie de wet als onoverkomelijke,
absolute grens tusschen Schepper en schepsel.
Van uit dit uitgangspunt wordt de onderlinge verhouding der wetskringen beheerscht door het universeel princiep van de souvereiniteit in
eigen kring. In de scherpst mogelijke tegenstelling tot het humanistisch
continuïteitsprinciep wordt hier dus iedere wetskring gelijkelijk op Gods
schepperssouvereiniteit teruggevoerd. Doch tegen alle onkritische en opstandige verabsoluteering poneert de Calvinistische wetsidee, dat de
souvereiniteit van iedere wetssfeer niet verder reikt dan haar eigen kring.
De diepere eenheid en samenhang van alle souvereine wetskringen
wordt gezien in de organische gedachte van Gods wereldplan. Hierin ligt
opgesloten, dat iedere wetskring een onmisbare en onvervangbare plaats
en functie heeft in het alle kringen omvattend wettenorganisme en dat in
iederen wetskring het geheele wettenorganisme zich onder een bepaalde
souvereine kwaliteit weerspiegelt, dat m. a. w. iedere wetskring slechts
een modaliteit is van dit wettenorganisme.
Aan deze wetsidee is ook ons wetsbegrip georiënteerd.
In welken kring de wet ook tot ons komt, overal is zij de openbaring
van Gods absolute souvereiniteit en beteekent zij een noodwendige begrenzing en reglileering van een sllbjectsfllnctie in den zin van onderdaanschap.
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Dit subjectsbegrip in zijn eigenlijken zin van onderworpenheid, onderdaanschap, is in het humanistisch wetsbegrip totaal verloren gegaan.
In het wetstype natuurwet is het subject in Kantiaanschen zin verstandswetgever. De natuur zelve is als phaenomenale wereld slechts object,
maar geen subject. In het wetstype norm is het subject de redewetgever
(het autonomieprinciep der redelijke vrijheid).
Volgens het Calvinistisch wetsbegrip daarentegen is alle schepsel gelijkelijk, schoon niet in gelijken zin, sujet, subject, onderdaan van de
wetten in die kringen, waarin het subjectsfuncties bezit.
Excurs I bij § I.

De wetskring in levensverband. De wetskring als levenskring.
Alle wetskringen zijn ons gegeven "in levensverband", d. w. z. in den
levenden samenhang van het wettenorganisme.
Het leven kent geen aparte hokjes voor natuur, recht, zedelijkheid, historie, economie of sociale gedragingsnorm. Alles grijpt hier in elkander,
als de organen in een geweldig goddelijk organisme.
Wie zich de wetskringen voorstelt als hokjes in een apothekerskast,
vervlakt in een onverdragelijke pedanterie het geweldig mysterie van
Gods wereldplan.
Want dit is hier het ontzaggelijk wonder, dat de souvereiniteit in eigen
kring optreedt midden in de onscheidbare eenheid van het wettenorganisme, en dat dit wettenorganisme op zijn beurt het onscheidbaar
organisme van den kosmos beheerscht.
Vervlak deze gedachte niet, doch laat haar staan in de volle ontzagwekkendheid der goddelijke wijsheid.
In iedere wet, welke u in het leven tegemoet treedt, ligt het organisch
verband met de andere wetskringen opgesloten.
De wetskring is ons gegeven als "levenskring", d. w. z. in de volle
eenheid van het weHenorganisme.
Eerst de analyse moet in het denken den wetskring provisioneel uit
dit "levensverband" uitlichten, om den souvereinen zin van den wetskring
tegenover andere kringen in een begrip te kunnen vatten. Doch die
analyse ware, gelijk we nog later zullen zien, zelve onmogelijk, als de
wetskring niet in levensverband als levenskring bestond.
Excurs II bij § I.

Het probleem van de ver/wIJding van natuur en genade in de Calvinistische wetsidee.
Gelijk de christelijke wetsidee in haar grondstruduur toto coelo verschillend is van de grondstructuur der humanistische, zoo is ook haar
grondprobleem totaal anders gesteld. Luidt het grondprobleem der humanistische wetsidee in zijn onoplosbaren vorm: De harmonische verhouding
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te vinden tusschen wetenschaps- en persoonlijkheidsideaal, de christelijke wetsidee betrok van meetaf de verhouding tusschen natuur en
genade in Gods wereldplan in het centrum harer belangstelling.
En inderdaad een wetsidee, die dit grondprobleem der christelijke
levens- en wereldbeschouwing negeert en gelijk in het humanisme geheel
"diesseitig", geheel "natuurlijk" is ingesteld, kan op den naam van
christelijk geen aanspraak maken.
Zondeval en verlossing door Jezus Christus zijn feiten van kosmischuniverseele beteekenis en wie deze allesbeheerschende zaken buiten den
gezichtskring zijner wijsbegeerte sluit en ze hoogstens welwillend een
plaats gunt in de wetenschap der theologie, heeft van de kern des
Christendoms als levens- en wereldbeschouwing niets verstaan.
Door Augustinus' lex aeterna, de eerste universeele en gepreciseerde
formuleering der christelijke wetsidee loopt als een gouden draad de
christelijke antithese tusschen civitas Dei en civitas terrena, in de Thomistische wetsidee vormt het "natura praeambula gratiae" een niet te
elimineeren overheerschend element.
In Luthers levens- en wereldbeschouwing, schoon ze het probleem
natuur en genade niet tot bevredigende oplossing brengt, neemt de personalistische, soteriologische inslag geheel in het christelijk genadebegrip
zijn oorsprong.
Zou dan de Calvinistische wetsidee tegenover dit allesbeheerschend
grondprobleem onverschillig kunnen staan? Wel verre van daar! De
martelende spanning tusschen natuur en genade is in deze wetsidee opgeheven, maar geenszins door elimineering van een van beide, maar door
een harmonische verzoening, welke aan de Calvinistische levens- en
wereldbeschouwing haar evenwichtig en verheven karakter verleent. Alles
- ook het schijnbaar meest geringe in de natuur - verschijnt hier onder
eeuwigheidslicht.
De verlossing heeft kosmischen zin, zij maakt alle dingen nieuw. De
regeneratie omvat geheel het leven, geen ding is haar onverschillig,
alles wordt gericht op den dienst van God. "Innerweltliche Ascese" hebben
Max Weber en Troeltsch deze levenshouding genoemd. De benaming is
niet boven bedenking verheven. Maar met den zin kan men vrede hebben,
zoo men er onder verstaat, dat niets bestaan en waarde heeft in zichzelve, maar dat alle schepsel in diepe afhankelijkheidsverhouding tot
God staat.
Vanwaar die scherpe instelling van het Calvinisme op de wet?
Vanwaar die radicale verwerping van alle subjectivisme, vanwaar die
onverzoenbare antithese met alle personalisme en immanentiegedachte ?
Het is de praegnante inslag der goddelijke Schepperssouvereiniteit eenerzijds, het besef van de verwoestende doorwerking der zonde anderzijds,
welke in de Calvinistische wetsidee de subjedsautonomie bij den wortel
heeft afgesneden.
Onder alle dwaling, onder alle vervalsching door de zonde blijft de
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universeele wetgeving Gods als eenige constante, als een rots te midden
der branding staan. In iederen wetskring heerscht onmiddellijk, zonder
Vermittlung, zonder bemiddeling van andere wetten Gods heilige, almachtige en souvereine Schepperswil. De genade drijft uit op ieder
gebied, tot liefdevolle buiging onder Gods wetten, zij verandert de dienstknechtsgestalte in de kindergestalte.
Maar die genade is uitsluitend Gods werk en staat niet onder wetten.
De religie in haar actieven zin is geen wetskring nevens andere, gelijk
recht, moraal en Logos, daar ze geheel primair en universeel aan alle
wetskringen ten grondslag ligt. Als passieve band tot Gods scheppersen onderhouderskracht, voorzoover we zien op de wetskringen, waarin
de redelooze natuur, als actieve band met God, voorzooverre we zien
op die wetskringen, waarin de redelijke natuur God dient.
De zonde verscheurde den actieven religieuzen band en deed den
mensch afvallen van de wet en verzinken in een staat van godvijandigheid
en diepe zedelijke ellende. Maar die band, hij werd door Christus' kruisverdiensten weer hersteld en overal, waar die alleen in Christus mogelijke,
religieuze levenshouding weer werd aangenomen, openbaarde de verlossing haar universeel-regenereerende kracht, doordat het schepsel op
alle terrein des levens zich weder liefdevol onder Gods ordinantiën boog,
niet als dienstknecht onder den Meester, maar als kind des Vaders, die
in de Hemelen is.
Gods werk in het menschelijk hart is niet aan wetten gebonden en
juist daarom kan de christelijke religie niet in één wetskring worden
opgesloten, maar drijft ze den wedergeborene uit in de zondige wereld,
om overal den strijd aan te binden voor de handhaving der goddelijke
ordinantiën en ook tegen de abstractie-krankheid van het humanistisch
wetenschapsideaal, immer weer op de organische eenheid van alle wetskringen te wijzen, gelijk ze in onze wetsidee is uitgedrukt.
Natuur en genade! Hoe is hare verhouding in onze wetsidee geschouwd? Niet de natuur als voortrap der genade, gelijk in het RoomschKatholicisme, geen heidensch fundament onder christelijke kap. Geen in
wezen onverzoende breuk tusschen natuur en genade, gelijk in het Lutheranisme, maar natuur en genade in onverbrekelijken, harmonischen
samenhang!
De ware natuur is het gehoorzamen aan Gods wet, naar den zin der
wet, d. i. uit kinderlijke liefde tot den Vader. En het is de genade in
Christus Jezus, die de ware natuur in het schepsel herstelt. Geen nieuwe
wetgeving, geen vestiging van een afzonderlijken wetskring, beteekent
de inwerking der bijzondere genade Gods, maar een goddelijke werking
in het menschelijk hart, welke het gansche leven innerlijk naar de wet
keert in Christus Jezus. Wie alleen op de onoverkomenlijke grens tusschen
God en schepsel wijst, maakt de wet los van de religie, waarin God met
Zijn schepsel in de nauwst denkbare gemeenschap treedt en waarin Hij
zich zelf aan ons heeft willen openbaren.
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Door zijne gemeene gratie stuitte God de vernielende doorwerking der
zonde in geheel de wereld, stuitte Hij de totale verdemoniseering van
wat Hij geschapen had. Zoo bleef een wetenschap, een kunst, een samenleving, een rechts- en staatsleven, mogelijk op het terrein der algemeene
genade. Maar de bijzondere genade Gods werkt ook op dit terrein door,
verdeelend en scheiding makend tusschen Christendom en humanisme.
De onverzoenlijke antithese in de grondstructuur der Christelijke en
humanistische wetsidee, of wil men met Augustinus spreken, de worsteling
door alle eeuwen tusschen het koninkrijk Gods en het rijk der duisternis,
tusschen civitas Dei en civitas terrena, zal eerst in de voleinding aller
dingen een einde nemen. Wanneer God als Rechter het laatste woord
zal spreken en de tijd der gemeene gratie een einde neemt.
Wetenschap en religie, ze zijn geen tegenstellingen meer in 't licht der
Calvinistische wetsidee. Want zie, de wetenschap is Godsdienst in
Christus Jezus, gelijk ook het leven in iederen wetskring gelijkelijk dienst
van God is in Hem, die voor ons een eeuwige verlossing bereid heeft
uit de macht der zonde, die opstand is tegen God en Zijn wet.

§ 2. Wetsidee, subjectsidee en subjectseenheid. Ter ana!yse van hef
"dingbegrip".
Geen wet zonder subject. God als wetgever is in Zijn absolute souvereiniteit aan geen wetten gebonden. Een wet zonder subject ware dus
zinloos. Waar aldus in iederen wetskring de wet haar noodwendig
correlaat bezit in een subjectsfunctie, moet ook aan de wetsidee als de
idee van den diepsten oorsprong en samenhang aller wetskringen een
subjectsidee beantwoorden. In iedere subjectsfunctie weerspiegelt zich de
kosmische samenhang van het subj ecten-organisme onder eigen souvereine kwalificatie.
Aan de souvereine wetskwaliteit als kriterium van den wetskring beantwoordt een souvereine subjectskwaliteit.
Niet te verwarren met de subjectsidee is de subjecfseenheid.
Plant, dier, mensch etc. etc. zijn kosmische subjectseenheden, d. w. z.
zij bezitten reëele subjectsfundies in onderscheiden wetskringen, doch
zij zijn als ding, als subjectseenheid eerst gequalificeerd door hun meest
gecompliceerde, reëele subjectsfunctie. Exempli gratia: De boom bezit
als subjectseenheid ongetwijfeld subjectsfuncties in de arithmetische,
geometrische en physische wetskringen. Doch hij fungeert in deze wetskringen nog niet als boom, doch resp. als getal, ruimtefiguur, neutraal
energielichaam. Eerst in den biotischen wetskring krijgt het zin van boom
te spreken. M. a. w. eerst in den biotischen wetskring is de boom als
subjectseenheid toereikend gequalificeerd.
Nu kan de boom ook in meer gecompliceerde wetskringen verschijnen,
b.v. in de psychische voorstelling als psychisch phaenomenon, in de
aesthetische waardeering als drager van schoonheid, in de economische
waardeering als waardevol voorwerp, in de historische beschouwing als
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kultuurmerkwaardigheid (denk aan de heilige druïdeneiken !), in den
rechtskring als juridische zaak etc.
Doch in deze wetskringen heeft de boom geen reëele subjectsfuncties
meer, doch kan hij slechts optreden door bemiddeling van subjectseenheden (dier, mensch), welke in eenige, resp. in alle latere wetskringen
reëele subjectsfuncties bezitten. Zoo is de boom als juridische zaak slechts
te vatten door bemiddeling van de rechtshandeling van een rechtssubject.
Zoo is hij als psychisch subjectief phaenomeen slechts te vatten in de
voorstelling van een psychisch subject. Wij zullen voortaan de functies
van een subjectseenheid in een wetskring, waarin zij geen reëele subjectsfuncties bezit, haar objectsfuncties noemen.
Beschouwen wij nu een kunstwerk, zeg een Herrnes van Praxiteles,
dan kunnen wij alleen door een juiste onderscheiding tusschen subjecten objeclfuncties den samenhang zijner functies in de onderscheiden
wetskringen inzien. Oppervlakkig beschouwd, schijnt het alsof het
marmerbeeld weliswaar naar zijn z.g.n. "natuurzijde" subjectsfuncties
bezit in de arithmethische, geometrische, mechanische en physische wetskringen, maar hoe dan verder alleen nog een aesthetische subjectsfunctie
aanwezig is, die het kunstwerk als zoodanig kwalificeert. Deze aesthetische subj ectsfunctie rust oogenschijnlijk onmiddellijk op de physische.
Is deze gedachte juist? "L'art, c'est la nature vue à travers d'une ame"
zegt de Franschman met fijnen geest, en in deze omschrijving van het
wezen der kunst, hoe weinig ze ons als definitie voldoen kan, is toch
reeds de weg voor een juister inzicht gebaand. Het marmerbeeld zelve
kan geen subjectsfunctie in den aesthetischen wetskring bezitten, doch
slechts een object-functie.
Kunstwerk is het slechts als ob jectiveering van de aesthetische conceptie van den kunstenaar en deze in zijn kunstschepping, maar niet
het beeld, is het ware subject der aesthetische normen, welke wij in
onze kunstwaardeering aanleggen. Maar dan is ook tegelijk de schijn
verstoord, als rustte in de Herrnes van Praxiteles onmiddellijk een
aesthetische subjectsfunctie op de physische der materie. Alle tusschenliggende subjectsfuncties zijn aanwezig, doch niet in het marmerbeeld,
maar veeleer in den kunstenaar als subjectseenheid, wiens conceptie
zich in het beeld heeft geobjectiveerd. Het marmerbeeld op zich zelf is
slechts object voor deze subjectsfuncties, gelijk het slechts object is
voor de aesthetische conceptie.
In het licht van het bovenstaande wordt het uiterst belangwekkend,
complexe eenheden als bedrijf, gezin, staat etc. te analyseeren. Het
komt er bij deze analyse op aan, de qualificeerende subjectsfunctie
dezer eenheden op te sporen. Men vindt b.v. voor het bedrijf als
economische gemeenschap, de qualificeerende subjectsfunctie in den
economischen wetskring (het bedrijf is geen philanthropische instelling!),
voor het gezin in den zedelijken, voor den staat in den juridischen
wetskring. Verschijnt nu toch het bedrijf onder juridisch en ethisch
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licht (denk b.v. aan de Calvinistische beroepsidee en aan de juridische
bedrijfsvormen I), dan staat het vast, dat in die latere wetskringen het
bedrijf geen subjectsfunctie, doch slechts een objectsfunctie bezit. Evenzoo kan b.v. de staat, die als zoodanig geen "geweten" in ethischen
zin heeft, in den zedelijken wetskring slechts als object, maar niet als
subject fungeeren.
WELKE BETEEKENIS DIT ALLES HEEFT VOOR EEN JUISTER INZICHT IN
HET LEERSTUK DER SOUVEREINITEIT IN EIGEN KRING KUNNEN WE HIER
SLECHTS AANDUIDEN! Het bedrijf b.v. vindt zijn "levenswet" in den economischen wetskring (dit is de juiste opvatting van het adagium "zaken
zijn zaken!) en toch zijn patroons en arbeiders in hun juridische en
zedelijke betrekkingen onderworpen resp. aan de normen van recht en
zedelijkheid. Daarom kan het princiep der souvereiniteit in eigen kring,
toegepast op het bedrijfsleven, nimmer beteekenen, dat de staat zich
met dit leven niet heeft in te laten, doch slechts, dat hij de economische
levenswet van het bedrijf heeft te eerbiedigen, welke niet toelaat de in
wezen economische onderneming als een liefdadigheidsinstelling of
politiepost te behandelen.

§ 3. De kosmische orde in den samenhang der wets/cringen. Het
probleem der substraatsfundeering.
Er is in de wetskringen en hun resp. subjectsfuncties een toenemende
complicatie te bespeuren. De arithmetische wetskring b.v. is van eenvoudiger structuur dan de geometrische, deze laatste weder eenvoudiger
dan de physische, de physische op zijn beurt is weder minder gecompliceerd dan de psychische wetskring etc.
Tevens zien we licht in, dat in de kosmische orde der wetskringen
de meer eenvoudige wetskringen de meer ingewikkelde dragen, in dezen
zin n.l., dat, wanneer men een dezer minder gecompliceerde kringen zou
wegdenken, alle meer gecompliceerde hun zin zouden verliezen en dus
in elkander zouden storten.
Zulks is licht in te zien ten aanzien b.v. van de arithmetische, geometrische en physische wetskringen. Denk u een oogenblik het getal met de
getalswetten weg en alle natuurwetten zinken als zin-loos in het niet. Deze
waarheid zal in de moderne natuurwetenschap geen bestrijding vinden.
Doch ;ninder wordt deze waarheid bedacht ten aanzien van wetskringen
als de juridische en de ethische.
En toch denk u een oogenblik het getal met de getalswetten weg, en
ook het rechts-subject, dat slechts in een vergeldingsgemeenschap kan
bestaan, en met dit subject de rechtsnorm, worden zinloos en zinken
ineen. Of denk u een oogenblik het lichamelijk organisme weg en het
gebod: "Gij zult niet echtbreken" verliest zijn concreten zin.
Zoo nauw is de organische samenhang in de kosmische orde der wetskringen, dat ook de meest eenvoudige niet kan worden gemist, zonder
dat alle latere kringen hun zin verliezen.
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Wij zullen voortaan den minder gecompliceerden wetskring den substraatskring van de meer gecompliceerde noemen.
Zoo heeft b.v. de juridische wetskring zooveel substraatskringen, als
er wetskringen in de kosmische orde aan den rechtskring voorafgaan.
Den meest gecompliceerden substraatskring zullen wij voortaan het
toereikend substraat van een wetskring noemen.
Uit het bovenstaande moet de noodwendige conclusie worden getrokken, dat onze wetsidee nimmer exclusief kan zijn, in dien zin, dat
zij de geheele schepping omvat.
Wij kennen niet den samenhang van wetskringen, waarin b.v. de
engelenwereld is besloten.
Slechts de religieuze zin bindt onze wereld aan de wereld der engelen.
Slechts de religieuze zin, die zelve niet aan een bepaalden samenhang
van wetskringen is gebonden, is het eeuwig moment in iederen kring
van wetten, waaronder Gods souvereine wil ons gesteld heeft (Vgl.
Christus' samenvatting van den religieuzen zin der zedewet) .
Die "eeuwige zin" is dus niet een wijsgeerige, zooals b.v. bij Husserl's
"Wahrheiten an sich" of Kant's noumenale wereld. De wijsbegeerte is
zelve in de religie gegrond en onder de wet gesteld.
Het uitgangspunt onzer wetsidee is een religieus uitgangspunt; in dien
zin de volheid des zijns en geen wijsgeerige abstractie.

§ 4. De wetskring als modaliteit van het wetten-organisme. De leer
der analogieën en anticipaties.
De organische samenhang aller wetskringen komt niet slechts tot uiting
in de verhouding van substraatsfundeering, waarin de meer eenvoudige
tot de meer gecompliceerde wetskringen staan.
De wetskring zelve vertoont in zijn eigen souvereine wets- en subjectskwaliteit het beeld van een organisme, waarin het geheele wettenorganisme in eigen modaliteit weerspiegeld is.
Wets- en subjectskwaliteit bestaan uit een souvereine kwaliteitskern
met omgelegerde functies. Deze functies waarborgen binnen de wets- en
subjectskwaliteit zelve den organischen samenhang van den desbetreffenden wetskring met alle andere wetskringen. Alle functies worden
beheerscht door de kwaliteitskern, maar die kern ontplooit eerst haar
zin in den organischen samenhang met haar functies.
De kern is de garantie voor de souvereiniteit in eigen kring, de kernfuncties waarborgen binnen den wetskring den samenhang met alle
andere wetskringen.
Eerst in de systase van kern en functies openbaart zich de zin der
souvereine wets- en subjectskwaliteit.
Nu weerspiegelt zich de kosmische orde der wetskringen binnen wetsen subjectskwaiiteit in de kernfuncties en wel in dezen zin, dat zij eensdeels in de kosmische orde terugwijzen naar de wets- en subjectskwaliteiten der substraatskringen en anderdeels vooruitwijzen naar die van de
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wetskringen, wier wets- en subjectskwaliteit een grootere complicatie
bezit dan die van den desbetreffenden kring.
Wij zullen de kernfuncties, welke het verband met de substraatskringen
waarborgen, de analogieën, die, welke het verband met den (in kosmologischen zin) latere wetskringen garandeeren, de anticipaties van de
wets- en subjectskwaliteit noemen.
Zoo is b.v. in de subjectskwaliteit van den rechtskring het juridisch
willen een analogie, welke verwijst naar de subjectskwaliteiten der resp.
substraatskringen. Het verband met de psychische, logische en sociale
kringen valt reeds op het eerste gezicht op, doch in waarheid staat het
juridisch willen als analogie in substraatsverband tot de subjectsfuncties
van alle substraatskringen van het recht. In mijn in den aanvang vermeld
systematisch werk, heb ik dezen samenhang aan een gedetailleerde
analyse onderworpen. Hier moet ik volstaan met de simpele constateering
van het substraatsverband.
Een anticipatie van de juridische subjectskwaliteit ontmoeten wij b.v.
in het juridisch schuldelement, dat zonder anticipatie op de ethische
subjectsfunctie niet is te vatten. Beide, analogieën en anticipaties van
de rechtskwaliteit blijven noodwendig gevoegd in juridischen zinssamenhang. De kwaliteitskern beheerscht ze souverein. De kern van de
rechtskwaliteit (zoowel naar de wets- als de subjectszijde) noem ik de
vergelding.
Zoo zijn dus zoowel het juridisch willen als het juridisch schuldelement noodwendig door die vergelding gekwalificeerd. Zij kunnen zich
zelve niet kwalificeeren en kunnen ook nimmer de kwalificatie van een
substraats- of anticipatiekring aannemen.

§ 5. De primaire zin van wets- en subjectskwaliteit. De wetskring
in restrictieve en expansieve functie. De universaliteit der wetskringen.
Iedere wetskring bezit zelfgarantie voor de kern en de analogische
kernfuncties in zijn wets- en subjectskwaliteit. De analogische functies
moeten noodwendig in den wetszin gerealiseerd zijn, zal het zin hebben,
b.v. van een rechtshandeling, een psychische voorstelling of een economische waarde te spreken.
Daarom noemen wij den organischen samenhang van de kern en de
analogische functies den primairen zin van wets- en subjectskwaliteit.
Men de anticipeerende functies is het anders gesteld.
Er is zeer goed een rechtsorde bestaanbaar - de rechtshistorie kent
er voldoende voorbeelden van - waarin b.v. met het juridisch schuldprinciep niet gerekend wordt, of waarin het juridisch billijkheidsbeginsel
niet is uitgedrukt.
Wij zullen zeggen, dat in zulke gevallen de anticipatiesferen van den
wetskring nog gesloten zijn, dat de wetskring zich nog slechts in restrictieve functie openbaart.
Eerst bij de ontsluiting der anticipatiesferen ontvangen wets- en
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subjectskwaliteit hun zin-ontplooiing, openbaren zij zich in expansieve
functie.
Die ontsluiting is slechts mogelijk met behulp van de subjectsfuncties
van de geanticipeerde wetskringen, die bij den mensch de eerste stimulans voor deze activiteit behooren te ontvangen uit den religieuzen wortel
der persoonlijkheid, doch waar het hier slechts een "ontsluiting" betreft,
moeten de anticipatiemogelijkheden in de wets- en subjectskwaliteit zelve
gelegen zijn.
Alleen maar, alle anticipaties moeten zich noodwendig binnen den
wetskring fundeeren op den primairen zin van wets- en subjectskwaliteit.
Haar zin-voleinding vinden wets- en subjectskwaliteit eerst, wanneer
het proces van de ontsluiting der anticipatiesferen geheel is voltooid en
de religieuze, de eeuwige zin der wetsgedachte den geheelen wetskring
heeft doortrokken, wat ongetwijfeld in deze zondige wereld buiten
Christus, den vervuller der wet, niet mogelijk ware.
Zoo begrijpen we ook, waarom het rechtsbegrip zich noodwendig moet
beperken tot de rechtskwaliteit "in restrictieve functie", terwijl daarentegen de rechtsidee als zin-voleindiging van het rechtsbegrip, de anticipeerende functies van het recht omvat, doch zulks slechts vermag op
de basis van het rechtsbegrip zelve.
De gelding der wet rust in den primairen zin der wetskwaliteit en
niet in de anticipeerende functies. Daarom blijft ook een rechtsorde, welke
het billijkheids- of schuldprinciep niet kent, nochtans recht in haar
baseering op het goddelijk fundament van den primairen rechtszin.
Typische voorbeelden van het gesloten zijn der anticipatiesferen, levert
b.V. de primitieve Oermaansche rechtsordening. De schenking om niet,
als daad van liberaliteit, die eerst in den zedelijk en wetskring haar vollen
zin openbaart, is hier juridisch nog niet erkend. la) Het strafrecht kent
nog geen eigenlijk schuldprinciep. Het oude fa ra (goth. fêrja, mhd. rar)
of feikhan (fraus) en het oude (goth. ) fairina (o.h.d. fahha en saeld)
dekken zich geenszins, gelijk Binding aanneemt, met den dolus malus,
resp. culpa van het Romeinsche recht. De bedoelde woorden missen
allen technisch-juridischen zin. lb ) In het verbintenissenrecht geldt nog
het starre formalisme van het adagium: "Een man een man, een woord
een woord !", zonder dat het recht nog rekening houdt met de zedelijke
waarde der causa. De vreemdeling is nog rechtloos, wijl de rechtsorde
geheel is toegespitst op het sociale substraat van de volksgroep en nog
niet in eigen wetsgedachte den zin der zedelijke menschheidsgemeenschap
weet te benaderen. Overal openbaart zich de rechtsgedachte nog slechts
"in restrictieve functie".
Een andere illustratie op onzen gedachtengang levert ons de economische wetskring. In primitieve kultuurstadia openbaren zich de economische waardewetten nog slechts "in restrictieve functie". De economische
waardeering is nog geheel toegespitst op haar substraten, met name de
stoffelijke goederen, welke tot instandhouding van het leven noodig zijn.
A. St. 3-m. II
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Het kultuurleven is in een domp-stadium, men spreekt van een "laag
kultuurpeil" van het economisch leven. Doch nauw gaan wetenschap en
kunst bloeien, nauw verdiept zich het juridisch leven of tal van geestelijke
goederen krijgen economische waarde. De kunstenaar vindt economische
waardeering voor zijn kunstwerken, subjectieve rechten worden in hun
economische waarde erkend, ja zelfs de economische beteekenis der
charitas, der liefdadigheid, kan niet langer verborgen blijven. Doch vóór
het economisch leven op dit hoog kultuurpeil kan komen, moeten eerst
de bijzondere substraten daarvoor gerealiseerd zijn.
Wil men zich aan een eenvoudig voorbeeld de beteekenis van de
"ontsluiting der anticipatiesferen" duidelijk maken, dan lette men op
de anticipeerende functies van het getal. Het getal "in restrictieve functie"
kan slechts "discrete", "discontinue" zaken bepalen. Doch "in expansieve
functie" benadert het getal den zin van de wetsgedachte der ruimte en
beweging. Ruimte en beweging zijn beide continu. Het getal blijft in
eigen wetsgedachte immer discreet, discontinu. Doch het benadert ruimte
en beweging in zijn "anticipeerende functie" van het "oneindig kleine".
Zoo kan de functie van het getal universeel worden, zonder schending
van de souvereiniteit der andere wetskringen. Op analoge wijze is ook
de rechtsgedachte universeel; zij kan in haar eigen wetszin de eischen
der zedelijke liefde benaderen, zonder dat zij de souvereine wetsgedachte
van den zedelijken kring kan vervangen.
In den hier bedoelden zin blijkt dus duidelijk de universaliteit aller wetskringen. Door geheel het leven snijdt de wetskring heen en niets onttrekt
zich a priori aan zijn heerschappij. Maar deze universaliteit is juist het
tegendeel van absolutisme. Want in dezen zin zijn alle wetskringen
gelijkelijk universeel. De universaliteit der wetskringen is slechts een
universaliteit in eigen kring.

§ 6. Het probleem van de fl1ndeering der zin-individualiteiten. Het
natl1l1rrechtsprobleem.
De primaire wets- en subjectszin bezitten geen zin-individualiteit, doch
zij kwalificeeren veeleer alle zin-individualiteiten binnen den wetskring.
Huwelijk en eigendom beziHen als rechtsinstituten juridische zin-individualiteit, doch dit is niet 't geval met elementen van de rechtskwaliteit
als het juridisch willen, subjectief recht en rechtsplicht, juridische toerekening en juridische causaliteit.
De primaire wets- en subjectszin bezitten hun "toereikend substraat"
in den primairen wets- en subjectszin van den meest gecompliceerden
substraatkring. Alle analogieën van de wets- en subjectskwaliteit ook
die welke ter laatste instantie naar de meest eenvoudige substraatkringen
(de arithmetische en geometrische) terugwijzen, appelleeren toch rechtstreeks op dit toereikend substraat, waarin ook de minst gecompliceerde
analogieën een zware zin-belasting ontvangen.
De analogische functies van wets- en subjectskwaliteit zijn allen "onzelf-
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standig". Eerst in organischen onderlingen samenhang van de analogieën
en de souvereine kwaliteitskern bouwt zich de primaire wets- en subjectszin op.
De analogieën der wets- en subjectskwaliteit hebben dus slechts één
systeem van s'1bstraatsfundeering, t.w. dat der wets- en subjectskwaliteit
zelve. De zin-individualiteiten binnen den wetskring daarentegen moeten
behalve het algemeen fundeeringssysteem van hun primairen wets- en
subjectszin, nog een bijzondere fundeering voor hun zin-individualiteit
bezitten, tenzij kan worden bewezen, dat een bepaalde zin-individualiteit
geen zin-analogieën in de substraatkringen bezit.
Dat er zin-individualiteiten zonder bijzondere substraatfundeering
moeten bestaan, kan evenmin twijfelachtig zijn, als dat er een wetskring
moet bestaan, wiens wets- en subjectskwaliteit geen analogiën en een
andere wetskring, wiens wets- en subjectskwaliteit geen anticipaties meer
bevat. Wel kan er twijfel bestaan - bij het subjectieve onzer kennis aangaande de kringen - over de vraag, welke wetskringen analogie-, resp.
anticipatieloos zijn, maar een regressus in infinitum naar beide zijden
is uitgesloten. De wetssamenhang onzer bedeeling is een begrensde.
De bijzondere fundeering van een zin-individualiteit neemt al naar
gelang van den aard dier zin-individualiteit nu eens in dezen, dan weder
in dien wetskring haar aanvang.
Wij zoeken naar het meest eenvoudige zin-substraat van een zinindividualiteit, d. w. z. dat zin-substraat, dat zelve als zoodanig geen
bijzondere substraat-fundeering meer bezit en zullen dit zin-substraat
het toereikend zin-substraat noemen.
Zoo heeft het huwelijk als juridische zin-individualiteit zijn "toereikend
zin-substraat" in de biotische zin-individualiteit der geslachtsgemeenschap. De juridische zin-individualiteit "hypotheek" daarentegen heeft
haar toereikend zin-subshaat in die historische zin-individualiteit, welke
het credietwezen op den grondslag van de economische grond- en opstalwaarde, als zin-substraat fundeert.
Binnen den wetskring zelve fundeeren deze zin-individualiteiten zich
in bepaalde analogieënsferen der wets- en subjectskwaliteiten, de biotische,
historische, de economische etc. Niet dus, als zou een rechtsinstituut
onmiddellijk bij een biotische zin-individualiteit kunnen aanknoopen. De
primaire rechtszin toch heeft zijn toereikend substraat in den meest gecompliceerden substraatkring en ook de juridische zin-individualiteit
ontvangt haar souvereine kwalificatie eerst door den primairen rechtszin.
Het gaat hier slechts om de bijzondere zin-fundeering op den grondslag van de generale, of primaire.
.
Als kosmisch scheppingsinstituut is het huwelijk eerst toereikend
gekwalificeerd in den rechtskring (in de voorafgaande kringen treedt
het huwelijk "als zoodanig" slechts bij anticipatie op den rechtskring
op), doch het bezit qua talis ook in de post-juridische wetskringen,
wets- en subjectiviteitsfuncties. Het toereikend zin-substraat van dit
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scheppingsinstituut is de biotische ordening der geslachtsgemeenschap,
welke zelve als biotische zin-individualiteit geen bijzondere substraatsfundeering meer bezit. In den rechtskring nu weerspiegelt deze geheele
kosmische ordening zich op de hierboven uiteengezette wijze.
Het juridische huwelijksinstituut bezit wel binnen den rechtskring zelve
de fundeering zijner zin-individualiteit in de biotische analogieënsfeer
van dien wetskring, doch op dit fundament bouwen zich trapsgewijze
(de kosmische ordening weerspiegelend) de overige analogieënfuncties op,
ook de historische, welke voor de wisseling en ontwikkeling in de concrete
huwelijksregeling aansprakelijk zijn, terwijl eerst in de juridische anticipatiesferen het huwelijk de voleindiging van zijn rechtszin vindt.
De primaire rechtszin neemt zoo de zin-individualiteit van het huwelijk
aan. De rechtssubjediviteit individualiseert haar juridischen zin in die
van man en vrouw. Het rechtsgezag individualiseert zijn juridischen zin
in de maritale en ouderlijke macht etc. etc.
Het inzicht nu in het probleem van de fundeering der zin-individuali-teiten, - dat wij binnen dit bestek slechts uiterst summier kunnen
geven - is van 't uiterste gewicht voor de oplossing van het eeuwenoude natuurrechtsprobleem.
Wij zijn immers thans in staat de fundamenten te leggen voor een
onaantastbaar materieël natuurrecht, dat zich bouwt op het formeel
natuurrecht van den p(Ïmairen rechtszin.
Hoe komt het b.v. dat wij het huwelijk (hier in den ruimsten zin van
rechtsinstituut der geslachtsgemeenschap) ondanks alle verschil in
juridische regeling, nochtans als een blijvend instituut in iedere rechtsorde terugvinden, terwijl daarentegen b.v. het hypotheekrecht geen
blijvende materiëele zin-constante in den rechtskring bezit?
Deze vraag vindt hare beantwoording in de bijzondere substraatfundeering van beide rechtsinstituten.
Het huwelijk heeft zijn toereikend zin-substraat in een biotische, d. i.
een prae-historische zin-individualiteit en kan dus in zijn primaire
juridische zin-individualiteit niet aan een immers noodwendig historisch
gefundeerde wisseling onderworpen zijn. 2) Het bezit een blijvende
materiëele zin-constante in den rechtskring. Het hypotheekrecht daarentegen heeft zijn toereikend zin-substraat in een historische kultuurindividualiteit, waarop zich het credietwezen als economisch instituut
fundeert, dat dientengevolge ook zelve geen blijvende zin-constante in
den economischen wetskring bezit. Wij moeten met deze enkele opmerkingen over dit hoogst belangrijk probleem volstaan.

§ 7. De plaats van de Logos in den kosmischen samenhang der
wetskringen.
Welke is de plaats der Logos in den kosmischen samenhang der wetskringen? De vraag moet zinloos schijnen binnen 't kader eener wetsidee,
welke in de souvereiniteit der rede haar uitgangspunt neemt en het logi-
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cistisch continuïteits-princiep tot een soort metaphysisch credo heeft verheven. Hoe kan de Logos een wetskring naast andere zijn? zal men
van deze zijde vragen. Hoe kan men de denkwetten zoo zeer verlagen,
daar toch de Logos als uw "wetskringen" eerst bepaalt en in dien zin
logisch "schept".
Is de Logos dan niet universeel? Welke uwer wetskringen kan zich
aan deze heerschappij onttrekken?
AI deze argumenten zijn bekende klanken uit den neokantiaanschen
(Marburgschen) en Hegeliaanschen hoek en zij bewijzen nog eens ten
overvloede, hoezeer de instelling der wetsidee beslissend is zelfs voor
het stellen der problemen. Dat "bepaling" identiek zoude zijn met
"logische" bepaling is een stelling, welke alleen zin heeft op den grondslag een er wetsidee, welke is gegrond in het primaat van het humanistisch
wetenschapsideaal. De bron van alle bepaaldheid ligt niet in het logisch
denken, doch in de wet qua talis, en dat de Logos universeel is, zou alleen
als argument tegen de souvereiniteit in eigen kring kunnen gelden,
wanneer universeel identiek was met absolutistisch.
Inderdaad is de Logos universeel, maar in geen anderen zin dan waarin
alle wetskringen universeel zijn, n.l. krachtens zijn universeele analogie-,
resp. anticipatiemogelijkheden.
Als wetskring zal de Logos erkend moeten worden door ieder, die
weigert met het humanistisch idealisme zijn en denken te vereenzelvigen
en die erkent, dat de Gegenstand van ons denken in wetskringen is besloten, welke niet tot elkander herleidbaar zijn.
Wat is nu het toereikend substraat van de Logos als wetskring ?
De Logos kan niet de meest eenvoudige wetskring zijn, die als zoodanig
substraatsloos is. Immers zijn wetten onderstellen reeds zeer vele substraatswetten als die van het getal 3), de continuïteit, den physischen
tijd etc. en met name de wetten van het psychisch bewustzijn.
In mijn meergenoemd systematisch werk heb ik aangetoond, waarom
juist de psychische wetskring als "toereikend substraat" van de Logos
moet worden beschouwd. Hier moet ik volstaan, deze stelling zonder
nader bewijs te poneeren.
In de wets- en subjectskwaliteit van de Logos moet dus de analogie
van het psychisch bewustzijn zijn terug te vinden. Deze analogie is
inderdaad opgesloten in de Logoskwaliteit, welke ik voorloopig het
reflexief-analytische noem.
In de Logos duikt voor 't eerst het tegenover-elkander van subject
en Gegenstand op, d. i. de psychische analogie der reflexie. De kwaliteitskern is het analytische, dat in 't logisch begrip zijn primaire zinbelichaming vindt. De psychische wetskring kent in zijn "restrictieve
functie" (waarin het dier zijn subject is) het begrip niet, doch slechts
de psychische voorstelling en gewaarwording.
Het begrip geldt sinds Socrates als het logisch organon K,h' É~0'Xhll.
Aan het begrip kan beter de kwaliteit van den logischen wetskring tot
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openbaring komen, dan aan het oordeel. Immers het oordeel biedt zonder
het begrip geen enkele waarborg voor zijn logisch karakter. Nog te
frisch ligt in 't geheugen de fatale verwarring tusschen grammatisch
en logisch oordeel, dan dat wij het oordeel zonder meer tot uitgangspunt
zouden kunnen kiezen. Het dynamisch subjectivisme in de logica heeft
ook in dit opzicht de juiste verhouding omgekeerd, dat het 't begrip
eerst in het oordeel tot geboorte liet komen (Cohen).
Het begrip is het wetmatig eerdere, het garandeert den wetmatigen
samenhang in het denken.
Zoodra we nu het begrip in zijn specifiek logische functie ontleden,
stuiten wij op zijn eigenaardig analytisch karakter, analytisch hier bedoeld in dien zin, dat onmogelijk in het begrip kan ingaan, wat zich niet
onder één logischen noemer laat brengen.
Dit onderscheidt het logisch begrip ten scherpste van de psychische
voorstelling of van de grammatische subject-praedicaatverhouding, dat
het begrip slechts datgene kan bevatten, wat logisch analytisch in een
systeem van relaties kan ingaan.
Het begrip kan b.v. onmogelijk recht en rechtsbewustzijn tezamen omvatten, biotisch organisme en zedelijke persoonlijkheid kunnen niet in
één begrip in gaan.
Het begrip eischt kritische zuiverheid van den logischen noemer en
alleen de souvereiniteit in eigen kring kan die kritische zuiverheid waarborgen. Zoo wordt de souvereiniteit in eigen kring ook een logisch
princiep van eerste orde.
Onder één logisch zuiveren noemer laat zich slechts brengen, wat
kwalitatief in één wetskring behoort. Daarom kunnen het substraat en
de geanticipeerde subjectskwaliteit nimmer met de subjectskwaliteit in
een begrip ingaan.
Het U7rCKÉ.If.l-EVOV is geen subject van het logisch oordeel.

§ 8. De reflexieve exponent in de post-logische wetskringen en hun
normkarakter. Hef verschijnsel der vóórwetenschappelijke begripsvorming.
Het vormingsprobleem in de nornzkringen.
De Logos is als wetskring midden in den kosmischen samenhang der
wetskringen gevoegd. Wie dit heeft ingezien, is in staat een verschijnsel
te verklaren, waarop wel voor het eerst Lask in 't bijzonder de aandacht
heeft gevestigd, t. w. het verschijnsel der z.g. vóórwetenschappelijke begripsvorming. Het merkwaardige van het geval is dit, dat dit verschijnsel
zich beperkt tot de Logos en de post-logische wetskringen. Lask toonde
het verschijnsel in 't bijzonder aan voor den rechtskring. Het rechtsleven
schept zelve begrippen, die wel is waar in levens-verband zijn gevat, d.w.z.
in samenhang met de andere wetskringen, en dus niet aan den eisch van
logische zuiverheid voldoen, maar die anderzijds geenszins mogen worden
verward met de psychische voorstellingen. De rechtswetenschap knoopt
dan ook bij deze vóórwetenschappelijke begrippen aan, terwijl b.v. de
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natuurwetenschap juist moet beginnen met zich af te wenden van de

voorstellingen, welke de menschen zich van de natuur vormen.
Zulks is slechts hieruit te verklaren, dat de Logos een der substraatskringen van het recht is en dat dus de logische analogie, zij 't al in
zware zin-belasting, in de rechtskwaliteit is terug te vinden.
Alle post-logische wetskringen, d. w z. al die wetskringen, welke in
de kosmische orde op de Logos rusten, hebben in hun wets- en subjectskwaliteit hun logische analogieënsfeer, of zooals we deze logische analogie in dit verband zullen noemen, hun reflexieve exponent. Deze
reflexieve exponent verschaft ook aan alle post-logische wetskringen
normatief karakter. Zoowel de sociale wetten, als de economische, de
historische als de grammatische, de juridische als de politische en ethische
wetten, zij behooren allen tot het "wetstype" norm, wijl ze allen gezamenlijk hun reflexieve exponent bezitten, wijl ze zich allen gezamenlijk
richten tot een redelijke subjectsfunctie.
Het inzicht in dezen stand van zaken is van 't uiterste belang tot
oplossing van veelal onoplosbaar schijnende problemen.
Een crux in alle normatieve wetskringen vormt b.v. de omstandigheid,
dat de normatieve principia voortdurende "vorming" eischen (het z.g.
subjectieve vormingsprobleem), 't geen men dan met het objectief wetskarakter weer niet kan rijmen.
Dit geldt niet slechts voor het recht, maar evenzeer voor de economie,
de sociale conventie, de taal, de zedelijkheid, ja ook voor de historie.
De historische wetskring is op dit punt zelfs zeer leerzaam.
Twee uiterste opvattingen staan hier tegenover elkander; de eerste
zoekt de historische wetten tot een soort natuurwetten te herleiden, waarin
alle activiteit der persoonlijkheid is uitgeschakeld, (de z.g. sociologische
opvatting in haar verschillende schakeeringen) de tweede wil voor het
historisch gebied de gelding van wetten volstrekt loochenen ten bate van
de geheel eenige rol, welke de groote persoonlijkheden er in spelen, die
eerst de historie "maken" (de z.g. personalistische kultuurrichting) .
Beide opvattingen zijn even foutief.
De eerste schendt op evidente wijze de souvereiniteit in eigen kring
door de historische wetten in hun substraten om te duiden: de tweede
opvatting ontbindt zich zelve, daar men zonder gelding van historische
wetten ook niet zinvol van "historie" kan spreken. Alle wetenschappelijke
begripsvorming toch onderstelt kwalitatieve bepaaldheid van den Gegenstand en bepalen kunnen slechts wetten. Waar de wet ophoudt, vangt
een zee van tX.7r€tPOlJ aan.
Wie echter met ons den historischen wetskring in den kosmischen
samenhang der andere wetskringen schouwt en zijn post-logisch, ergo
normatief karakter aanvaard heeft, ziet ook de noodwendigheid in, dat
de historische zin zich naar de wetszijde concretiseert in ontwikkelingswetten, welke aan subjectieve vorming onderhevig zijn. In de wet zelve
schuilt hier een "reflexieve exponent".
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In dien zin kan men - schoon niet nauwkeurig - zeggen, dat de
historie door de persoonlijkheden gemaakt wordt, mits men beseft, dat
zulks slechts beduidt, dat de concretiseering der historische ontwikkelingswetten het medium der subjectieve vorming noodig heeft, welke vorming
immer aan de wetsprincipia binnen en de kosmische orde buiten den
wetskring gebonden en onderworpen is. In den economischen wetskring
is het niet anders. Nog steeds tracht men de economische wetten tot
natuurwetten te herleiden, doch immer weer stuit men bij die poging op
de onoverkomelijke moeilijkheid der subjectieve vorming, zoowel als van
de mogelijkheid der subjectieve "afwijkingen", beide specifieke eigenschappen van normatieve wetten. Men denke ook aan den ethischen
wetskring, waarin men beurtelings alle tijdelijke wetsvorming heeft geloochend (het transcendentaal-idealisme), en alle vaste, objectieve principia heeft uitgebannen (de sociologische en historistische richtingen).
In al deze fatale eenzijdigheid, die in strijd met de waarheid is, wreekt
zich de instelling der humanistische wetsidee, welke de kosmische orde
der wetskringen verwerpt.
Men onderscheide intusschen van de normen wel de z.g. technische
maximen of regelen, een onderscheiding, waarop reeds Kant den vollen
nadruk gelegd heeft.
De technische regelen behooren thuis in de anticipatiesferen der praelogische wetskringen, welke in de menschelijke samenleving eerst door de
logische en post-logische subjectsfuncties kunnen worden ontsloten, doch
wier regelen ook in de natuur zelve instinctief worden toegepast, (denk
aan de techniek der bevers, aan de techniek der mieren- en bijenvolken,
aan de techniek der vogels bij hun nestbouw etc.). De eigenlijke techniek
heeft dan ook allerminst één specifieken souvereinen wetskring, doch
is geheel afhankelijk van die prae-logische wetskringen, waarop zij betrekking heeft.
De z.g. wetenschappelijke techniek is eerst mogelijk op de basis der
wetenschap, onderstelt dus anticipatie op de Logos "in expansieve
functie" (zie hieronder de excurs bij § 12). De techniek van den bruggenbouw b.v. berust geheel op mathematisch-natuurwetenschappelijken
grondslag. De aesthetische anticipaties verdiepen den expansieven zin
der techniek nog verder.
De techniek van piano- of vioolspel b.v. rust in de aesthetische anticipatiesferen van den energetischen wetskring. De door juisten aanslag
gereguleerde toongolven vormen een specifiek anticipeerend natuursubstraat voor den aesthetischen klankzin. Eerst in het levensverband met
de post-logische wets-(norm)kringen kunnen de technische regelen een
normatieven zin verkrijgen. Op zichzelf genomen zijn ze echter geen
handelingsnormen. De economische normen b.v. eischen betrachting der
zuinigheid bij het aanleggen van werken. De techniek leert ons, hoe wij
het stoffelijk materiaal aan dezen eisch hebben aan te passen.
Het normatieve element kan op zichzelf geen kriterium voor een wets-
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kring zijn, doch behoeft zelve souvereine kwalificatie in de wets- en
subj ectskwaliteit.
Juist het feit, dat de wetten der post-logische wetskringen evenals die
van de Logos zelve normkarakter dragen, maakt een uiterst nauwgezette analyse van den primairen wets- en subjectszin in deze kringen
tot gewetenseisclz.
Nemen we ter illustratie het voorbeeld van den veelomstreden Izistorisclzen wetskring.
Te allen tijde heeft het Christendom vastgehouden aan den normatieven
zin van "de leiding Gods in de historie" en toch tegelijkertijd, zij 't al
niet in al zijn schakeeringen met hetzelfde accent van overtuiging, positie
gekozen tegen het quietistisch historisme, dat immer capituleert voor het
voldongen feit en den historischen wetskring verabsoluteert ten koste
van recht en ethiek.
Het is nog niet zoo lang geleden, dat in een overigens scherpzinnig
proefschrift een zij 't al poovere poging werd gedaan, "de antirevolutionaire staatsleer" wegens haar voortdurend beroep op "de leiding Gods
in de historie", "logisch" ad absurdum te voeren met de neo-kantiaansche
onderscheiding van norm en feit!
Vanwaar toch dat verzet tegen de aanvaarding van het normkarakter
der historische ontwikkelingswetten, die toch evenzeer als alle andere
wetten in Gods sOllvereinen Schepperswil zijn gegrond?
Het komt o. i. hierdoor, wijl het begrip van wetskring in 't moderne
denken is te loor gegaan en men niet meer voelt, dat de historie een
wetskring is, die in zijn goddelijken souvereinen wezenszin toto coelo
ondersclzeiden, zij 't al geenszins gescheiden is, zoowel van de juridische
als de ethische wetten.
Het komt hierdoor, wijl velen in de historie nog slechts een aaneenrijging van feiten kunnen zien, welke in alle mogelijke kwalificaties
(economische, ethische, juridische, sociale, aesthetische enz.) zich in den
historischen ontwikkelingsketen zouden voegen.
Het komt tenslotte hierdoor, wijl ter laatste instantie de humanistische
wetsidee met haar tegenstrijdige continuïteits-postulaten van wetenschapsen persoonlijkheidsideaal ook het historisch denken overheerscht.
Een zuivere analyse van den in eigen kring souvereinen historischen
wezenszin ontbreekt dan ook in de vele ongetwijfeld scherpzinnige
geschiedphilosophische werken van den modernen tijd, want de neokantiaansche methodische kriteria van "individualiseering (Einmaligkeit)"
en "Wertbeziehung" kunnen toch bezwaarlijk dienst doen om de souvereiniteit der historie als wetskring aan het licht te brengen.
Waar wij in dit bestek natuurlijk op dit punt geen uitgebreide analyses
kunnen maken, zij ons slechts een enkele opmerking over den historischen
wezenszin veroorloofd: De historie is o. i. de wetskring der dynamisclze
kllltllllrdominanten, welke de historische perioden kwalificeeren en ze het
historisch tijdsbeeld opdrukken.

42
De historische periode is karakteristiek voor de historische tijdsorde,
welke met haar met cultuurzin belaste tijd-rekening en haar ontwikkelingscaesuren zoowel van de physische als van de psychische en
logische tijdsorden toto coelo onderscheiden is.
De historische wetskring rust noodwendig op het substraat van de
Logos en den socialen wetskring met zijn "sittenormen", doch kent de
ethische, juridische en economische normen slechts bij anticipatie.
Prae-historie zou men in dit verband, schoon de naam onnauwkeurig
is, kunnen noemen den historischen wetskring "in restrictieve functie",
't geen allerminst wil zeggen, dat in die z.g. praehistorische tijden, geen
economie, recht of zedelijkheid zouden hebben bestaan, ook zelfs, al
ontbreken ons de historische kenbronnen daarvoor, doch alleen dat de
anticipatiesferen van den historischen kring nog niet zijn ontsloten, zoodat op de bedoelde gebieden starheid heerscht bij gebrek aan kultuurdominanten ,welke de anticipaties dezer kringen in het historisch tijdsbeeld zouden kunnen vertegenwoordigen. Die starheid is b.v. in den
oud-Germaanschen tijd zelfs in de benaming van het recht als êeua of
eeuwige, onveranderlijke regeling, uitgedrukt. Intusschen moeten ook in
z.g. prae-historische tijdperken in den bedoelden zin de economische,
juridische en ethische wetskringen op het substraat van den historischen
wetskring "in restrictieve functie" hebben gerust, zoodat die tijdperken
toch zelve weder zijn opgenomen in den universeelen historischen ontwikkelingsgang, waarin 't zij te voren reeds anticipaties op de posthistorische wetskringen gerealiseerd waren, 't zij nadien die realisatie
heeft plaats gehad of nog zal plaats hebben. Starheid b.V. in den
economischen, aesthetischen, juridischen of ethischen wetskring kan
dus nimmer beteekenen gemis aan historisch substraat, doch alleen gemis
aan anticipeerende kultuurdominanten. In de rechtsontwikkeling zijn ook
tijdperken van starheid opgenomen, die zeer goed een terugval op lager
kultuurpeil kunnen zijn. In dien zin is ons begrip "prae-historie" dus
geenszins identiek met wat de wetenschap er gewoonlijk onder
verstaat. Wilde, van alle kultuurbeïnvloeding afgesloten natuurvolken
verkeeren nog heden ten dage in een prae-historisch stadium in onzen
zin. Sociale veranderingen kunnen bij zulke volken zeer goed plaats
grijpen en ook het recht beïnvloeden, zonder dat het recht daarmede
zelve een anticipeerende kultuurdominante tot substraat krijgt. In het
historisch tijdsbeeld van zulk een periode is geen kultuurdominante voor
den rechtskring vertegenwoordigd, waaruit zich ook verklaart de betrekkelijke onderlinge gelijkvormigheid, welke primitieve rechtsorden zelfs
in zeer verschillende tijden op vele punten vertoonen. Gemeenlijk zullen
dan ook in de andere normenkringen de anticipatiesferen nog gesloten
zijn (ruwe zeden, ruw recht, primitieve economie, primitieve kunst,
primitieve zedelijkheid etc.). Eerst het Christendom grijpt in alle sferen
in met ontsluiting der anticipatiesferen.
Zoo verloopt dus de historie in de dynamiek van het tijdsbeeld in het
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kultuurleven, onverschiJlig of dit kultuurleven zich in "restrictieve" of
"expansieve functie" openbaart en dit tijdsbeeld wordt gevormd door de
kultuurdominanfen, welke in organischen samenhang hun stempel op de
historische periode drukken (Vgl. b.v. het historisch tijdsbeeld der kerkelijke eenheidskultuur in de hoog-middeleeuwen I).
Zoo moet de historische wetskring in zijn wezenszin nauwkeurig worden
geanalyseerd, al kunnen de bovenstaande opmerkingen natuurlijk hoogstens een spaarzame aanduiding zijn van de richting waarin deze analyse
zich zal moeten bewegen.
Een onjuiste beschouwing van de onloochenbare universaliteit van
den historischen wetskring heeft het onderzoek op een dwaalspoor gebracht, daar men niet bedacht, hoe die universaliteit een eigenschap
van alle wetskringen gelijkelijk is, en dus nimmer meer kan zijn dan
een "universaliteit in eigen sfeer".
Dat de historische wetten toto coelo van de ethische, juridische, economische en sociale moeten verschiIIen, is een waarheid, die men in ernst
niet kan ontkennen.
De Sovjet-regeering in haar anarchistische forceeringspolitiek zondigde
primair tegen de historische ontwikkelingswetten, door de poging recht
en economie geheel los van hun historische substraten te maken. Evenzoo
reeds justinianus, toen hij door zijn verbod van commentarieering zijner
codificatie de natuurlijke rechtsontwikkeling poogde te stuiten.
Hier ligt een primaire overtreding van de historische normen voor, de
zonde tegen de leiding Gods in de geschiedenis, welke gedachte niets
van doen heeft met de zeer te onpas daarbij in 't geding gebrachte onderscheiding tusschen Gods verborgen en Zijn geopenbaarden wil. En wij
zijn terdege in staat, deze overtreding van de historische wetten in haar
souvereine historische kwalificatie te onderscheiden van overtredingen
tegen Gods rechtsordinantiën en Zijn zedewet, ook al zal krachtens den
organischen samenhang der wetskringen een overtreding binnen een der
post-logische kringen zich licht ook in de andere doen gevoelen.

Inzake de onderscheiding tussclzen absolute en empirische normen.
In verband met het vormingsprobleem in de normkringen, dat wij in
§ 8 behandelden, is 't van belang in 't bijzonder voor den rechtskring
stelling te kiezen tegen een opvatting, die den laatsten tijd steeds meer
veld wint en die het normatief karakter van het recht in 't wezen der
zaak aanrandt, ofschoon ze juist beoogt dit normatief karakter der
rechtsorde te "redden".
Wij bedoelen de beschouwing, die onder meer in Felix Somlo's bekend
boek "juristische Grundlehre" haar talentvolle verdediging gevonden
heeft, dat het recht zou ressorteeren onder het gebied der z.g. "empirische
normen" in onderscheiding van de "absolute normen" der ethiek, aesthetica en logica. Somlo rekent dan onder absolute normen in aansluiting aan
Windelband die normen, welke in onmiddellijke evidentie met de over-
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tuiging verbonden zijn, dat zij en zij alleen verwerkelijkt behooren te
worden (Windelband, Präludien, 3e Aufl. S. 292/3). "Normen in diesem
Sinne", aldus Somlo (t.a.p. S. 59), "sind also blosz die unmittelbar
evidenten, die unableitbaren, nicht weiter zurückführbaren Regeln, denen
wir als letzten Oegebenheiten gegenüberstehen, die wir in diesem Sinne
des Wortes als notwendige oder allgemeingültige bezeichnen. Wir können
sie auch die höchsten nennen, als welche gewöhnlich die logischen, die
ethischen und die ästhetischen Normen als einander koordinierte Normenarten des Wahren, Outen und Schönen hingestellt werden. Ihnen gegenüber stehen sodan die blosz zufälligen oder empirischen, nicht denknotwendigen, nicht die absoluten Werte zum Ausdruck bringenden verschiedensten Regeln und Vorschriften, die in dem engeren Sinne des
\Vortes nicht als Normen bezeichnet werden".
Het ligt niet in onze bedoeling in dit verband dieper op Somlo's rechtsbeschouwing in te gaan. Wij voerden slechts de trouwens allerminst
oorspronkelijk van hem afkomstige onderscheiding tusschen empirische
en absolute normen aan, omdat het voor de zuiverheid onzer opvatting
van het recht als wetskring van 't hoogste belang is, dat we van tevoren
afrekenen met een o. i. ex origine verkeerde rechtsbeschouwing, welke
aan de absoluutheid van het recht als goddelijke ordinantie te kort doet.
Wanneer men aan de onderscheiding tusschen absolute en empirische
normen vast wil houden, dan kan zulks toch geen anderen zin hebben,
dan die van een caesuur tusschen twee fundamenteel verschillende normsoorten.
Onder absolute normen zou men in dezen gedachtengang dan die
normen moeten verstaan, die noodwendig, onafhankelijk van tijd en plaats,
onafhankelijk van "de ervaring" gelden. Onder empirische daarentegen,
die normen, die een toevallig, een empirisch karakter dragen.
Wie onze vroegere uiteenzetting inzake wetsbegrip en wetsidee heeft
gevolgd, zal inzien, dat met een dergelijke dualistische opvatting, in het
normbegrip een onderscheiding wordt ingevoerd, die met het karakter
van wet, als noodwendige begrenzing, ordening en reguleering van een
subject ten eenenmale onvereenigbaar is. Er is geen empirische norm
denkbaar, die niet op absoluten, goddelijken grondslag rust. Een "toevallige wilsnorm" is een contradictio in terminis. Want rechtsnormen
zoowel als sociale, logische, aesthetische en ethische normen zijn allen
specimina van de universeele goddelijke wetgeving aan Zijn schepping
en als specimina van de "wet" moeten alle gekwalificeerde normen naar
hun wezenszin een noodwendig, een absoluut karakter dragen. Maar
vormt deze absoluutheid van de norm naar zijn wezenszin nu een tegenstelling tot het "empirisch" karakter van de concrete norm?
Waar alle wetskringen in de universeele wereldordening, welke in de
wetsidee haar uitdrukking vindt, op elkander appelleeren, is geen concrete norm denkbaar, die niet met de omstandigheden van tijd en plaats
zoude rekening houden. In dezen zin is de concrete ethische norm even-
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zeer empirisch als de concrete rechtsnorm; de concrete logische en
aesthetische norm evenzeer als de concrete sociale fatsoensnorm.
Velen zullen, het bovenstaande lezend, hun oogen niet willen gelooven.
Zou dan b.v. het principium identitatis als een der absolute grondnormen
der logica als norm evenzeer van de "ervaring' afhankelijk zijn als de
rechtsnorm, dat de meerderjarigheid aanvangt met het bereiken van den
een-en-twintigjarigen leeftijd? Zou de ethische grondnorm : "Men behoort
zijn naaste lief te hebben als zich zelve" evenzeer "empirisch bedingt"
zijn als de fatsoensnorm, dat men bekenden bij 't voorbijgaan op straat
behoort te groeten?
Opzettelijk stellen wij de vraag in dezen lapidairen en evident onredelijken vorm, omdat juist de meest grove misvattingen dwingen tot
door-redeneeren tot de laatste gronden.
Welnu, laten wij eerst op de hierboven gestelde vraag reageeren met
zelf een andere vraag te stellen: Zou de zedelijke norm: "Gij behoort
uw vader, zoo hij in behoeftige omstandigheden komt te verkeeren, naar
uw vermogen te onderhouden uit liefde tot God en tot uw ouders" naar
den zin zijner wetsgedachte geen absoluut karakter dragen? De vraag
zal niemand in verlegenheid brengen. Ieder, die aan de absolute eischen
der Christelijke moraal vasthoudt, zal haar met een volmondig "ja"
beantwoorden.
Maar in het hier gegeven voorbeeld is het z.g. "empirische" met het
absolute element tot een ondeelbare eenheid verbonden. De zedelijke
eisch der liefdesgezindheid is absoluut, maar die absolute kern, het
absoluut beginsel van de zedelijke norm eischt zelf zijn toespitsing, zijn
concretiseering in het leven. De absoluutheid van de norm is onbestaanbaar zonder haar richting op het concrete. Maar dan kunnen "absoluut"
en "empirisch" ook onmogelijk contradictoire tegenstellingen vormen en
in ieder geval geen dienst doen, om de normen naar haar geldingskarakter in twee groote groepen in te deelen.
Geen enkele norm, van welke souvereine kwalificatie zij ook moge zijn,
kan als zoodanig gelden, voorzoover zij niet in den absoluten zin van
een wetskring is gefundeerd. Geen enkele subjectieve wilsuiting kan
een zij 't al "empirische" norm fundeeren.
Het absoluut en het empirisch element onderstellen elkander in iedere
concrete norm als zoo danig. In deze harmonische samenvlechting herkennen
we onmiddellijk den universeelen zin onzer wetsidee terug. Want met de
onderscheiding tusschen absoluut en empirisch bij wijze van tegenstelling,
beoogt men het volkomen isolement van de zedelijke, aesthetische en
logische normen te waarborgen en een dergelijke abstraheerende isoleering, welke in wezen op vernietiging van de desbetreffende wetskringen
uitloopt, is met de Calvinistische wetsidee ten eenenmale onvereenigbaar.
Achter de gemaakte tegenstelling tusschen absolute en empirische
normen schuilt een wetsidee, die de souvereiniteit in eigen kring ten
eenenmale negeert.
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Een axiologische degradatie van recht, Sitte, fatsoen etc. spreekt uit
de opvatting van de normen dezer wetskringen als "empirische" in tegenstelling tot de "absolute" van Logos, aesthetica, en ethiek. Want, waar
in 't wezen der zaak ook de meest scherpzinnige poging, om empirische
en absolute normen naar haar geldingskarakter te onderscheiden, niet
kan ontkomen aan de onmiddellijk evidente waarheid, dat geen empirische norm zonder absoluut fundament als "norm" kan optreden, moet
consequente doorredeneering hen, die het recht als een complex empirische
normen in bovenbedoelden zin kwalificeeren, er noodwendig toe voeren
het absolute fundament van het recht in een wetskring te zoeken, wiens
absoluut normkarakter men met eenigen schijn van recht in de persoonlijkheidswaarde kan fundeeren.
Ook theonomie beteekent voor het humanistisch persoonlijkheidsideaal
de verafschuwde heteronomie. De rechtsnorm kan in dezen gedachtengang
zich slechts handhaven als toepassing eener autonome moraal.
En ziedaar, hoe achter de schijnbaar zuiver wetenschappelijke "voraussetzungslose" onderscheiding tusschen absolute en empirische normen
weer de groote irrationeele Voraussetzung der humanistische wetside;:!
zich openbaart!
Ook het subjectieve vormingselement, dat aan de concrete rechts- en
sociale fatsoens- of Sitte-norm eigen is, kan geen dienst doen, om een
tegenstelling tusschen absolute en empirische normen te fundeeren.
Immers de concretiseering van de absolute wetsgrondslagen eischt in
iederen souvereinen normkring gelijkelijk de subjectieve vorming. Ook
aan de concrete logische, zedelijke, gerechtigheids- en aesthetische 4)
normen is dit element inhaerent, maar overal rust de souverein-gequalificeerde gelding dezer normen alleen en uitsluitend op den absoluten
grondslag der goddelijke wetsprincipia, die aan de onderscheiden normenkringen ten grondslag liggen en alleen en voorzoover de subjectieve normconcretiseeringen op de basis van deze absolute wetsgrondslagen blijven,
kunnen zij als concrete normen op normatieve gelding aanspraak maken.
Want het richtsnoer voor deze subjectieve vorming is niet aan subjectieven willekeur prijsgegeven, maar ligt in de absolute normgrondslagen
zelve, daar iedere souvereine wetskring binnen eigen modaliteit den
organischen samenhang met alle andere wetskringen handhaaft.
Gelijk gezegd, slechts bij een ontoelaatbare "isoleering" van een souvcreinen normenkring buiten het universeele verband der goddelijke, harmonische wereldorde, zou de subjectieve vorming geen toereikend criterium voor haar gelding kunnen bezitten. Absoluut en empirisch normelement zouden dan binnen iederen normenkring gelijkelijk tegenover
elkander komen te staan als onverzoenbare tegenstellingen.
Op de basis der Calvinistische wetsidee kan de gedachte aan zulk een
isoleering van een normenkring echter zelfs niet opkomen. Overal heerscht
binnen 't kader dezer wetsidee de gedachte aan den goddelijkenkosmischen samenhang.
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§ 9. De leidende wetten in de Logos bij de logische analyse der
wetskringen. De methode der antinomie.
Welken weg heeft het logisch subject te volgen bij de logische analyse
der wetskringen ?
Opnieuw openbaart het universeel beginsel der souvereiniteit in eigen
kring zijn eminente waarde in de Logos. Wanneer immers inderdaad
overeenkomstig de Calvinistische wetsidee de souvereiniteit in eigen
kring geldt, waar maar een wetskring valt aan te wijzen, dan moet de
subjectieve schending van de souvereiniteit in eigen kring, m. a. w. de
ongerechtvaardigde overschrijding van de gebiedsgrenzen der wetskringen
noodwendig in de antinomie voeren.
Antinomie nu heeft niet de zeer algemeene beteekenis van tegenstelling
in dien neutralen zin, waarin recht en onrecht, zedelijkheid en onzedelijkheid tegenstellingen vormen, doch zeer praegnant den zin van botsing
tusschen de wetten, tegenstrijdigheid in de wetskringen. Zij draagt niet
een contrair, doch een contradictoir karakter.
En zulk een schijnbare botsing, zulk een schijnbare tegenstrijdigheid
tusschen de wetten is slechts te begrijpen, waar meerdere wetskringen
naast elkander bestaan.
Wanneer dan n.1. de onderlinge competentie-afbakening hunner
geldingssferen niet zóó was geregeld, dat iedere wetskring zijn eigen
souvereine sfeer heeft en toch tegelijk slechts een harmonisch onderdeel
vormt van den geheelen kosmos als het wettenorganisme onzer bedeeling,
dan, ja dan zou de antinomie niet slechts denkbaar, doch principieel
onvermijdelijk zijn. Doch de antinomie (ook in haar modern-religieuzen
zin van paradox) verliest principieel haar objectief bestaansrecht zoodra
het beginsel der souvereiniteit in eigen kring als allesbeheerschend correlaat van den harmonischen eenheidssamenhang van alle wetskringen
in de Calvinistische wetsidee is aanvaard.
De beide grondwetten van de Logos, het principium identitatis en
het principium contradictionis, ontvangen eerst in het licht van het beginsel der souvereiniteit in eigen kring hun praegnanten zin. Het principium identitatis is de wet (norm), die de schouwende (reflexieve)
analyse van het logisch subject reguleert. Het principium contradictionis
is de wet (norm), die de methode, den wettigen weg voor de toepassing
van het identiteitsprinciep effent.
De logische inklemming van den Gegenstandskring in de kategorie der
identiteit mag eerst het methodisch resultaat zijn van den weg der antinomie.
Hier openbaart zich opnieuw de critische waarde der Calvinistische
wetsidee. De antinomie is hier het f.'~ èv in Platonischen zin, datgene
wat de Logos in onderworpenheid aan de goddelijke wetsorde moet
afweren, datgene, wat geen objectieven geldingsgrond bezit.
In dien zin is de Calvinistische opvatting der antinomie de onmiddellijke tegenvoeter van de Hegeliaansche dialectiek, die de logische grond-
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wet van het beginsel der tegenspraak heeft gerelativeerd en aan de
antinomie een betrekkelijk recht binnen de Logos heeft toegekend.
Het transpersonalistisch gevatte rede-princiep der humanistische wetsidee als uiterste ontwikkeling van het humanistisch persoonlijkheidsideaal
moet de antinomie zelfs logisch sanctioneeren om het continuïteitsprinciep
der vrijheid over alle souvereine wetsgrenzen heen te kunnen doorvoeren.
Doch het Calvinisme heeft de souvereiniteit van Gods heiligen wil tot
onwankelbaren grondslag zijner wetsidee aanvaard en van stonde aan
wordt de antinomie het f'~ OV het onwettige, het objectief onbestaanbare.
Zoodra het logisch denken beproeft arithmetisch getal en geometrische
ruimte, geometrische ruimte en mechanische beweging, mechanische
beweging en biotisch organisme, psychische voorstelling en logischanalytisch begrip, psychische en juridische wil, vergelding en liefde etc.
etc. onder één logischen noemer te brengen, is de antinomie onontkoombaar. Zij wijst hier op de overschrijding van wetsgrenzen, op de schending
van de souvereiniteit in eigen kring. Vanaf de bekende antinomieën van
Zeno tot aan de paradoxieën der moderne "Mengenlehre" met haar antinomieën der actueele oneindigheid, vanaf het antieke Sophisme tot aan
het moderne personalisme, met zijn antinomieën tusschen moraal en recht,
autonomie en heteronomie, vergelding en liefde, gaat de lijn eener dialectiek, welke aan de antinomie niet kan ontkomen.
De antinomie is het criterium van de schending der souvereiniteit in
eigen kring en wie de souvereiniteit in eigen kring niet als richtsnoer ook
voor de logische analyse aanvaardt, kan voor geen enkele antinomie een
bevredigende oplossing bieden.
Ook Kant heeft zulks niet vermocht. De antinomie der actueele oneindigheid b.v. wist hij niet anders op te lossen dan met de stelling dat
ideeën niet als verstandskategorieën mogen worden gebruikt, terwijl hij
de gebiedsoverschrijding tusschen de getalswetten en geometrische
wetten, welke aan deze antinomie schuld is, niet eens vermeldt, laat
staan wraakt. En aan de antinomie van het mechanisch determinisme
tracht Kant te ontkomen door zijn isoleerende, ook door de Kritik der
teleologischen Urteilskraft niet reëel overbrugde, scheiding van verstandsen redewetgeving, waarbij hij nochtans zelf de tegenstrijdigheid moet aanvaarden, dat de causaliteit der vrijheid in de phaenomenale wereld, het
gebied der ervaring ingrijpt, ofschoon op dit gebied volgens Kant's
praemisse het mechanisch causaliteitsprinciep universeel en zonder uitzondering heerscht.
In het licht van de souvereiniteit in eigen kring blijft voor de antinomie
slechts de functie over van een subjectieve methode onder heerschappij
van de logische grondwet der tegenspraak. Waar twijfel heerscht over
het al of niet bestaan van een souvereinen wetskring als substraat van
een anderen, mag de schouwende analyse aanvangen met de poging,
den hypothetisch aangenomen wetskring met den anderen, over wiens
bestaan geen twijfel heerscht, onder één logischen noemer te brengen.
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Leidt deze nivelleering dan tot antinomie, dan eischt het pnnclplUm
contradictionis de logische inklemming van beide wetskringen tot twee
souvereine Gegenstandkringen (denkkringen). Wie hier, ondanks klaarblijkelijke antinomie verder gaat met de logische nivelleering, verlaat den
wettigen weg en hanteert de dialectiek op anarchistische, opstandige
wijze, welke in een moeras van relativisme en scepticisme moet voeren.

§ 10. Het probleem der theodicee en de religieuze paradox.
Van hieruit valt tenslotte ook _het volle licht op het aloude probleem
der theodicee. Bij de Stoa, Leibniz en Hegel, om nu slechts enkele markante typen van theodicee te noemen, bleef de rechtvaardiging van Gods
wereldbestuur het noodwendige sluitstuk der rationalistisch ingestelde
wijsbegeerte.
De theodicee past slechts in het kader eener wetsidee, die de wet in
haar universeele grensgedachte miskent en Gods heiligen wil onder de
wet stelt. De goddelijke absolute souvereiniteit wordt geenszins gehandhaafd, wanneer men de wet als onveranderlijke, eeuwige Logos, als
noodwendig uitvloeisel der goddelijke rede proclameert, want onveranderlijk gaat deze constructie gepaard met de uitwissching der onoverkomelijke grenslinie tusschen menschelijke en goddelijke ratio.
Men mag dan nog op zijn best aan de goddelijke redesouvereiniteit
enkele praerogatieven voorbehouden op het gebied der genademysteriën,
die door een ondoordringbaar gordijn voor alle rationalistische speculatie
zijn afgesloten, de Z.g. naturalis ratio wordt het condominum van
Schepper en redelijk schepsel en de wet wordt verbinding, niet grens
tusschen menschelijke en goddelijke rede. Dit is de i,/3pu; van het rationalisme in iederen vorm, dat zijn wetsidee noodwendig Gods schepperswil voor het forum der redesouvereiniteit moet dagen. Hoe kan zelfs de
vraag opkomen, dat Gods toelating der zonde, dat de goddelijke tolerantie
van het booze in de wereld voor het forum der rede zou moeten worden
gerechtvaardigd, wanneer men daarbij dit booze niet tegelijk aan Gods
wil als "verantwoordelijk subject" toerekent? En hoe is dit laatste
mogelijk zonder de fundamenttele miskenning der eeuwige waarheid, dat
de norm van al het goed en kwaad alleen en uitsluitend is gelegen in
de goddelijke wetten voor het handelen der redelijk-zedelijke schepselen
en dat God als souvereine en heilige Steller dezer wetten, zelf nimmer
onder de heerschappij dezer wetten kan worden gesteld?
Ongelooflijk is de aanmatiging en de hoogmoed van het nietige schepsel,
dat zijn almachtigen Schepper ter verantwoording zou willen roepen
voor Zijn wereldbestuur !
Door alle eeuwen heen staat als in brons gegrift het ironisch vonnis
over die aanmatiging. En toch, 0, mensch, wie zijt gij?
Waarlijk niet uit den religieuzen bodem des Christendoms is het z.g.
wijsgeerig probleem der theodicee ontsproten. En het mag als een
onomstootelijk bewijs gelden voor den universeelen religieuzen wortel
A. St. 3-m. Il
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der Calvinistische wetsidee, dat deze wetsidee absoluut met iederen vorm
van theodicee onvereenigbaar is.
Het probleem der theodicee is reeds gesteld, zoodra men slechts één
wetskring aan de goddelijke souvereiniteit zou willen onttrekken. Toen
Duns Scotus in de Middeleeuwen tegen de Aristotelische scholastiek
Gods schepperssouvereiniteit over het zedelijk-religieuze gebied weer ten
deele wilde handhaven, had hij zelf zijn positie reeds onmogelijk
gemaakt, doordat hij de logische en de mathematische wetten ook voor
God wilde doen gelden.
De naïeve hypostaseering van de Logos of de mathesis tot universeele norm zonder Voraussetzung en zonder relatie tot een subjectsfuncfie
in den oorspronkelijken zin van onderdaanschap, was immers het uitgangspunt van dat uitermate oncritisch rationalisme, dat in zijn probleem
der theodicee de opstandigheid en inderdaad lachwekkenden hoogmoed
zijner levens- en wereldbeschouwing luce c1arius moest bewijzen?
En Kant ,de vader der z.g. critische wijsbegeerte, hoe heeft deze
scherpe denker niet met alle eischen der critische instelling gespot, toen
hij zijn autonome moraal proclameerde en den almachtigen God onder
de categorische Imperatief zijner practischen Vernunft trachtte te doen
buigen!
Laat het modern humanisme nu hier met het Christendom in 't gericht
treden! Achter zijn souvereine Logos en zijn categorischen Imperatief
staat de i,,/lptq van zijn diesseitig persoonlijkheidsideaal en geen critischhumanistische wijsbegeerte ter wereld kan deze oncritische instelling
wegredeneeren! Men beluistere den hoogmoed van dit persoonlijkheidsideaal in Cohen's "Ethik des reinen Willens". Wee hem, die aan de
"Vernunft" grenzen zou willen stellen. Maar of Gods souvereiniteit met
die vergoddelijking der rede wordt aangerand, zie, dit is voor Cohen
een geringe zaak! Waarlijk, wie geen heiligen toorn in zich voelt oprijzen, bij het bespeuren van zooveel verblinde en zelfgenoegzame naiviteit, die heeft de grenzelooze Majesteit Gods nog nimmer in zijn leven
ervaren! Waar is de "Kritik der reinen und praktischen Vernunft", die
dezen ontzaggelijken, heiligen, verheven Majesteit zou stellen onder de
grens van de Logos of der zelfgeproclameerde autonome moraal?
Voorwaar de grootheid Gods is een verterend vuur voor allen, die Hem
niet in kinderlijken ootmoed aanbidden. Alle wetskringen wankelen, alle
waarheid en gerechtigheid verzinkt in 't niet, alle principes van de
"Logos" vervliegen in damp en rook, zoodra zij van het fundament van
Gods ontzaggelijken en heiligen schepperswil worden losgewrikt.
Wie God onder de wet stelt, vernietigt de wet. Want wat is de wet
en wat is de Logos zonder een grondeloozen grond? Wat is de wet en
wat is de Logos zonder God?
Het probleem der theodicee is het onoplosbaar probleem der opstandigheid I
Maar ook het moderne z.g. irrationalisme stelt de zaak niet beter.
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Tegenwoordig meent men in zekere kringen, met name in de Zwitsersche
theologie van Barth en Brunner, het probleem der theodicee niet beter
te kunnen afsnijden dan door een vlucht in de "religieuze paradox".
"Paradox" nu is antinomie en wie aan de antinomie op welk terrein
dan ook haar recht toekent, randt de souvereiniteit Gods zelve aan.
Antinomie beteekent subjectieve overschrijding van wetsgrenzen en kan
dus geen andere plaats in onze kenniscritiek hebben, dan die van het
Platonische f-'~ Óll. Wie dus in de antinomie de hoogste wijsheid zoekt,
is niet bij uitstek "kritisch" op religieus gebied, maar neemt het "onkritisch" standpunt KcXT' eg;'X;YJlI in. De onderwerping aan de goddelijke
wetsgrenzen van ons kennen kan nimmer voeren tot de paradox of de
antinomie, want waar de antinomie haar intrede doet, heeft het denken
reeds zijn door God gestelde grenzen overschreden.

§ I I. De functie van het princiep van den toereikenden grond (het
logisch causaliteitsprinciep) in den wefskring van de Logos.
De derde grondwet van het logisch denken is het princiep van den
toereikenden grond, dat men het logisch causaliteitsprinciep genoemd
heeft. Ook met deze logische grondwet heeft men een roekeloos, onkritisch spel gedreven, door er onvoorziens elementen in op te nemen,
die slechts aan bepaalde wetskringen eigen zijn.
Arisfofeles b.v. en op zijn voetspoor de Aristotelische scholastiek, belastte het causaliteitsprinciep met het teleologische element uit den biotischen wetskring en nu werd de logische wet van den toereikenden
grond tot een universeel organon in zijn hand, om alle metaphysische
raadselen te ontwarren (miskenning van het grenskarakter der wet).
Het humanistisch naturalistisch rationalisme droeg in het causaliteitsprinciep het mechanistisch element in en nu werd de logische wet van
den toereikenden grond als "wijsgeerige" causaliteitswet tot een universeel organon in zijn hand, om alle wetskringen te nivelleeren en het
humanistisch wetenschapsideaal met zijn continuïteitsprinciep over alle
wetsgrenzen heen door te voeren. Waar, gelijk bij Descarfes, halt werd
gemaakt voor de ziel, werd het continuïteits-princiep zelve geenszins
prijsgegeven, doch veeleer willekeurig ingeperkt ter wille van het humanistisch persoonlijkheidsideaal.
Het was ook slechts een schijnbare breuke met dit rationalistisch continuïteitsprinciep toen Leibniz zijn beroemde onderscheiding opstelde van
vérités de fait en vérités de raisonnement en de gelding van het princiep
van den toereikenden grond alleen tot de eerste beperkte, terwijl hij de
rede-waarheden onder de heerschappij van het principium contradictionis
stelde.
Bij een strenge doorvoering dezer onderscheiding zou het logisch
causaliteitsprinciep weder aanstonds als logische grondwet geschrapt zijn.
Doch Leibniz gaf aan het causaliteitsprinciep een metaphysischen zin
en doordrong het met het (voor 't eerst door hem klaar geformuleerde)
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_ aan de oneindigheidsrekening ontleende - logicistisch continuïteitsprinciep (de lex continui, welke Leibniz' wetsidee van de harmonia
praestabilita door.dringt) en daarmede werden de grenzen der souvereine
wetskringen principieel uitgewischt. En toen Leibniz' popularisator
Chrisfian Wolft met volledige opheffing van de onderscheiding tusschen
feitelijke en redewaarheden, het mechanistisch gevat causaliteitsprinciep
weer tot het principium contradictionis terugvoerde, was de keten van
het humanistisch wetenschapsideaal weer volledig gesloten.
Principiëele kritiek kon op de verabsoluteering van dit mechanistisch
causaliteitsprinciep, dat noodwendig tot determinisme moest leiden, niet
worden uitgeoefend zoolang het begrip van wetskring niet in eere hersteld was. Crusius' kritiek op de Leibniz-Wolffsche opvatting van het
princiep van den toereikenden grond, tastte geenszins het mechanistisch
causaliteitsprinciep in den wortel aan. Wel stelde hij weer scherp op
den voorgrond het onderscheid tusschen Realgrund en Erkennfnisgrund,
doch afgezien van de verwarring, die hij in deze begrippen bracht, door
den tijd alleen in de natuurwerkelijkheid te aanvaarden - een gevaarlijke,
schoon zeer verbreide misvatting - was daarmede toch nog niets
ingebracht tegen de verabsoluteering van het mechanistisch causaliteitsprinciep buiten de grenzen van den physischen wetskring.
Trouwens Crusius' kritiek was ter laatster instantie ingegeven door
den drang, de zedelijke vrijheid van den wil te redden van den ondergang
in het determinisme en op dit punt moest het humanisme op den duur
zelve het pleit tegen het naturalisme opnemen, terwille van zijn humanistisch persoonlijkheidsideaal, dat niet aan het continuïteitspostulaat van
het wetenschapsideaal ten offer mocht vallen.
Het was Kant, die in zijn "Kritik der rein en Vernunft" den grooten
aanval op het absolutisme van het humanistisch wetenschapsideaal
opende, om vrij baan voor de autonomie van het humanistisch persoonlijkheidsideaal te maken.
Doch zoo weinig wilde Kant het continuïteitsprinciep van het humanistisch wetenschapsideaal in den wortel aantasten, dat hij het mechanistisch
causaliteitsprinciep een transcendentaal-logischen grondslag voor het geheele ervaringsgebied gaf, zoodat hij in theoretischen zin het determinisme
zelfs volkomen moest beamen. Kant trachtte n.l. te bewijzen, dat zonder
dit mechanistisch causaliteitsprinciep, dat in een synthetisch oordeel a
priori zou zijn gegrond, geen ervaring mogelijk is.
Wij komen op Kant's sophistische deductie van het mechanistisch
causaliteitsprinciep als aprioristisch oordeel der transcendentale logica
in een volgende paragraaf nog terug.
In dit verband willen wij er slechts den nadruk op leggen, dat Kant
met het begrip van wetskring zoo mogelijk nog grondiger dan vele zijner
rationalistische voorgangers heeft gebroken, daar hij ook de psychologie
als wetenschap tot mathematische natuurwetenschap denatureerde. Dat
bij Kant het mechanistisch causaliteitsprinciep een synfhetisch-aprio-
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ristisch karakter verkreeg, terwijl het bij de meeste zijner humanistische
voorgangers rationalistisch-analytisch was gevat, is in dit verband slechts
van ondergeschikt belang.
Of het mechanistisch causaliteitsprinciep in de z.g. formeele, dan wel
in de verabsoluteerde transcendentale logica wordt geïncorporeerd, in
beide gevallen wordt het verabsoluteerd en in een logisch verband gezet,
waarmede het niets van doen heeft.
Het ligt niet in onze bedoeling, hier de geschiedenis van het logisch
causaliteitsprinciep in de humanistische philosophie verder te vervolgen,
wijl met de gesignaleerde grondfout ook in het latere denken althans
niet principieel werd gebroken, ook al vinden wij bij sommige moderne
logici (met name bij SIGWART) reeds een veel kritischer opvatting in
zake de verhouding van het mechanisch causaliteitsprinciep tot de
logica. Als een noodlot sleepte de wijsbegeerte het verabsoluteerd
mechanistisch causaliteitsprinciep in zijn pseudo-logisch karakter verder
met zich en ook de meest overtuigde indeterministen als Lotze dachten
er niet aan, den wetskring op te sporen, waarbinnen het mechanisch
causaliteitsbeginsel alleen bestaansrecht heeft.
Ook de moderne theorie van het psycho-physisch parallelisme, zooals
wij haar b.V. bij B. Erdmann ontwikkeld vinden, houdt in 't wezen der
zaak aan het mechanistisch continuïteitsprinciep vast. Want het eischt
een continuen, noodwendigen en gelijkvormigen samenhang tusschen
physische en psychische verschijnselen, ook al wordt het woord "causaliteit" hier vermeden. (Vgl. B. Erdmann: Wissenschaftliche Hypothesen
über Leib lInd Seele, Köln, 1907).
Naar onze opvatting is het logisch causaliteitsprinciep natuurlijk toto
coelo van het mechanisch-physische onderscheiden.
Als grondwet voor het logisch denken is het gekwalificeerd door de
souvereine wetskwaliteit van de Logos: het reflexief analytische.
Doch het is ten eenenmale onjuist, het tijdselement uit het logischanalytisch gebied te bannen.
Iedere wetskring heeft zijn eigen tijdsorde in de binnen eigen kring
souvereine kwalificatie der wets- en subjects-kwaliteit. Er bestaat geen
neutrale, ongekwalificeerde tijd en wie tijd identificeert met physischen
tijd, brengt zichzelf in een hopelooze impasse, daar het physisch tijdsbegrip toto coelo verschillend is van de onderscheiden tijdsbegrippen,
welke binnen de andere denkkringen worden gehanteerd.
De physische tijd en de physische causaliteit kunnen aan den logischen
tijd en causaliteit slechts tot verwijderd substraat dienen, maar er moet
een logische tijdsorde zijn, zal het princiep van den toereikenden grond
zich als onmisbare logische grondwet kunnen handhaven.
Die specifiek logische tijdsorde drukt zich uit in de logische successie
van het logisch eerdere en latere, gelijk de arithmetische tijdsorde haar
getalssuccessie kent.
En op deze specifiek logische tijdsorde, welke ongetwijfeld de ana-
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logieën van de tijdsorden der substraatskringen aanwijst, baseert zich
de logische wet van den toereikenden grond. Het logisch eerdere is als
Bedingung de toereikende grond voor het logisch latere, doch geenszins
in dezen zin, dat op het logisch eerdere immer noodwendig het logisch
latere volgt (de mechanistische zin) doch slechts in dezen zin, dat het
logisch latere niet zonder het logisch eerdere mogelijk is. Meer kan het
logisch causaliteitsprinciep niet uitdrukken. Het openbaart zijn onvervangbare functie hierin, dat het logisch subject immer de vraag naar
de logische Bedingung moet stellen, zal de analyse langs wettige banen
verloopen. Doch logische noodwendigheid is iets anders dan mechanische,
"gelijkvormige" noodwendigheid. In alle wetmatigheid openbaart zich
noodwendigheid, doch die noodwendigheid wordt in iederen wetskring
beheerscht door haar eigen souvereine wetsgedachte I

§ 12. Het kennisprobleem in de denkkringen. De denkkring als wetskring, "onder reflexieve exponent". De misvatting der transcendentale
logica.
Hoe is kennis van de wetskringen mogelijk? Ziedaar de kritische vraag,
zooals zij in de Calvinistische kennistheorie krachtens de instelling onzer
wetsidee behoort te worden gesteld. Kant's vraag: hoe is ervaring
mogelijk? was van den aanvang belast met het dogmatisch continuïteitspostulaat van het humanistisch wetenschapsideaal. Want ervaring was
voor Kant gelijk aan natuur-ervaring en "natuur" was voor hem alles
wat aan verandering in den tijd onderhevig is. Toen Kant dus zijn verstandskategorieën deduceerde, die in haar schematische synthese met de
aanschouwingsvormen de "ervaring" eerst mogelijk zouden maken, had
de zin, waarin hij het kennisprobleem gesteld had, reeds de zwaarst
denkbare dogmatische belasting ondergaan. Reeds deze wijze van stellen
van het probleem stuurde vastbesloten aan op de proclameering van de
souvereine overheersching van het mathematisch-natuurwetenschappelijk
denken over alle grenzen van wetskringen heen.
Was de wetenschap, was zelfs de natuurwetenschap in eigenlijken zin
met deze probleemstelling kentheoretisch gediend?
Laten wij eens nagaan, hoe Kant zich het synthetisch kennisprobleem
heeft gedacht.
Zijn verstandskategorieën overspannen de arithmethische, geometrische,
en physische wetskringen : zijn aanschouwingsvormen worden als
"Bedingung" van de psychische waarneming gedacht.
In de synthese nu van deze verstandskategorieën en aanschouwingsvormen zou de "Gegenstand" gevormd, d. i. logisch geschapen worden.
Gevraagd wordt: welke Gegenstand? Antwoord: de natuur.
Vrage wederom: wat is de natuur? Antwoord: alles, wat in den tijd
verloopt, de geheele "phaenomenale wereld".
Waar nu bij Kant de tijd als aanschouwingsvorm van den Inneren Sinn
optreedt kon hij in Kant's systeem slechts als psychische wetmatigheid
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worden gevat (niet als psychische voorstelling, maar als wet voor de
psychische voorstelling). Dat de psychische wetskring geen ruimtelijke
orde zou kennen, is eenvoudig niet vol te houden (vgl. b.v. ook HEYMAN'S
analyse van het psychisch ruimtebegrip). Alleen maar, zoowel de psychische tijd als de psychische ruimte zijn qua wetmatigheden toto coelo
verscheiden van den physischen tijd en de physische ruimte. 5)
Primair bedoelde Kant ongetwijfeld, aan de mathematische natuurwetenschap een onaantastbaar kennistheoretisch fundament te verschaffen.
Welnu, juist die mathematische natuurwetenschap was met Kant's psychologisch tijds- en ruimtebegrip allerminst gediend. Einstein's algemeene
relativiteitstheorie beteekent in kennis-theoretisch opzicht een onoverkomelijke slag van de wetenschap zelve tegen het humanistisch continuïteitspostulaat. De energetische ruimte-tijd der moderne relativiteitstheorie
laat zich eenvoudig met de psychische of historische ruimte- en tijdsorde
niet onder één logischen noemer brengen, doch is slechts bestaanbaar
binnen 't kader der "souvereiniteit in eigen kring". Planek's quantentheorie in zake de emissie (wellicht ook der absorptie?) der physische
energie, hoezeer nog al hare consequenties niet zijn overzien, schijnt
evenzeer een zware slag van de natuurwetenschap zelve tegen het humanistisch continuïteitspostulaat. En het mag wel onze bijzondere aandacht
trekken, dat in 't bijzonder de quanten-theorie de moderne physica in
een richting schijnt te voeren, waarin zelfs voor den physischen wetskring de gelding van het mechanistisch causaliteitsbegrip wordt prijsgegeven. (Vgl. b.v. Prof. v. d. Waals in zijn jongste Gidsartikel). Gelijk
trouwens ook op andere gronden een nadere onderscheiding tusschen
mechanischen en physischen (energetischen) wetskring geboden schijnt.
De Marburger-school onder de Neo-kantianen heeft zich gehaast, de
psychologistische verabsoluteering in Kant's ruimte- en tijdsbegrip prijs
te geven en met haar Kant's aanschouwingsvormen en schematisme. De
Logos werd nu zelf synthetisch-scheppend in de dynamische oorsprongsmethodiek. Thans werden de energetische ruimte- en tijdsorden met het
energetisch bewegingsbegrip in den Logos zelve ingedragen. Een grenzelooze verabsoluteering der natuurwetenschappelijke oneindigheidsrekening
werd ingeluid en trotsch werd het parool uitgedragen, dat deze "kritische"
kennistheorie volledig klopte op de nieuwste resultaten der natuurwetenschap.
Men kan toegeven, dat een kennistheorie, welke inderdaad het "Faktum"
(liever "fieri") der Wissenschaften tot oriënteeringstafel neemt, nimmer
met de resultaten dezer wetenschap in strijd kan komen, maar is ook
het humanistisch continuïteitspostulaat, door Cohen en Natorp op Leibnjz'
voetspoor tot "koningin der methode" verheven, aan dit "faktum" georiënteerd?
En is het niet het toppunt van onkritisch dogmatisme, dat maar alles,
wat niet binnen 't kader der psychische voorstelling past, tot "schepping"
van de Logos wordt geproclameerd, dat het Gegenstandsprobleem) het
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kernprobleem der kennistheorie, eenvoudig wordt weggeredeneerd met
de machtspreuk, dat "die Erzeugung selbst das Erzeugnis ist" (Cohen)?
Het kennisprobleem ontvangt eerst binnen 't kader der souvereiniteit
in eigen kring zijn praegnanten, en tevens kritischen zin.
Hoe is kennis der wetskringen mogelijk? Zoo luidt de vraag en hoe
het antwoord ook moge uitvallen, aan het beginsel der souvereiniteit in
eigen kring mag geen tittel of jota meer worden tekort gedaan, zal de
kritische weg niet worden verlaten en het denken zich in een net van
antinomieën verwarren.
Het probleem der transcendentale logica in haar humanistischen vorm
is hiermede als een onmogelijk probleem geëlimineerd.
Er is geen "neutrale", ongckwalificeerde kennis van een ongekwalificeerden Erfahrungsgegenstand mogelijk. Het continuïteits-postulaat belet
de juiste probleemstelling.
De Logos is een wetskring tusschen andere wetskringen, zijn wets- en
subj ectskwali tei t is reflexief -analytisch.
Het begrip als kennis-wervend begrip mag echter niet in het analytische
blijven steken, doch moet, schoon op analytischen grondslag, synthetisch
worden.
De Logos, schoon universeel in eigen kring, kan alleen het kennisprobleem niet tot oplossing brengen. Nergens sterker dan in het kennisprobleem openbaart zich de onzelfgenoegzaamheid der wetskringen, hun
aangewezen zijn op elkander. Het kennisprobleem vindt zijn kosmologische oplossing in de omstandigheid, dat onze subjects-eenheid nevens
de logische ook de subjectsfuncties der overige wetskringen realiter in
zich bevat en dat iedere wetskring, resp. iedere subjectsfunctie het geheele
wetten- en subjecten-organisme in eigen kring weerspiegelt.
Hier openbaart zich ook het diepgaand verschil met de moderne
"kritische" ontologie (Nicolai Hartmann), die het kennisprobleem slechts
monistisch weet op te lossen, door subject en object in het hoogere
"zijnde" te laten samenvallen (een pseudo-oplossing, daar het "zijn"
slechts een wijsgeerige abstractie zonder zin-realiteit is!).
In het reflexief-analytisch karakter van de Logos ligt reeds het appèl
der analyse op de synthese. In de Logos duikt voor 't eerst het Oegenstandsprobleem op, en al fungeert hier de Gegenstand nog slechts als
logisch-analytisch wezen, de Gegenstand appelleert op zijn souvereinen
wetskring ter openbaring van zijn souvereinen wezenszin.
De kennis kan dus slechts worden bereikt in een synthese van Logos
en den ter kennis opgegeven wetskring. Het logisch subject bereidt de
kennis voor door zijn analytischen arbeid, de tegenoverstaande wetskring
zelve moet de gezochte wetten openbaren. Willen we b.v. kennis verwerven omtrent de physische energiewetten, daneischt de souvereiniteit
in eigen kring een methodische uitschakeling van alle andere wetten dan
die van de Logos en die van den physisch-energetischen wetskring. Die
uitschakeling kan natuurlijk geen elimineering zijn van Logos en Physis
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uit den kosmischen samenhang der wetskringen, doch slechts een doelbepaling, een richtingsfixeering van de logische reflexie op den wetskring
achter den logischen Gegenstand. Hoe hebben wij nu die synthese tusschen
logische subjectsfunctie en "de ter kennis opgegeven" subjectsfunctie te
verstaan? In het kennisproces mag noch de Logos den Gegenstandskring,
noch de Gegenstandskring de Logos overheerschen, zal de souvereiniteit
in eigen kring gehandhaafd blijven.
Welnu hier wordt de oplossing gebracht door de vroeger door ons
geanalyseerde gedachten der subjectseenheid en wetseenheid, zij 't al dat
deze gedachten in het kennisproces een bijzonderen, wijl actieven zin aannemen. In het kennisproces gaan de desbetreffende subjects-functies van
Logos en Gegenstandskring een teleologische subjects-eenheid aan en door
deze subjectieve kosmologische synthese, die geenszins identiek is met de
kosmische systase, doch deze veeleer "onderstelt", worden de wetten van
Logos en Gegenstandskring in een wets-eenheid ad hoc gebracht. De
activiteit in het ken proces gaat dus, gelijk alle activiteit onder de wet,
uit van de subjecten en niet van de wetten zelve.
Het kennisproces verloopt in analyse en synthese en is geen rustende
systase.
De subjectsfunctie van den Gegenstandskring ontvangt in deze synthese
haar reflexieve exponent, de wetskring wordt geheel onder reflexieve
exponent gesteld, hij is "logisch ingeklemd" tot denkkring, in logisch
perspectief gesteld, doordat de logische analyse de richting van het
onderzoek gefixeerd heeft met behulp van de drie grondwetten der logische analyse.
De denkkring is dus de wetskring "onder reflexieve exponent", een
kosmologische (niet kosmische) wetseenheid ad hoc, bewerkstelligd door
de actieve synthese van de logische subjectsfunctie en de subjectsfunctie
van den Gegenstandskring.
Het kennisprobleem is zeer bepaaldelijk kosmologisch van karakter, het
omspant immer twee wetskringen gelijkelijk. De analyse verloopt in de
Logos onder appel op den Gegenstandskring, de synthese, waarin eerst
de souvereine wezenszin van den wetskring gevat wordt, geschiedt door
het subject van den Gegenstandskring, "onder reflexieve exponent", het
subject "in de twee-eenheid van het reflexief perspectief", het subject,
dat zich zelf, in zijn onderworpenheid aan de wetten van zijn wetskring,
schouwt met behulp van de logische reflexie.
Wij zijn ons bewust, hier niet meer in scherp omlijnde begrippen te
spreken, doch wie onze voorafgaande uiteenzettingen begrepen heeft, zal
verstaan, dat het kennisproces zelve, als zijnde van kosmologisch karakter,
ook niet in logischen zin "begrepen" kan worden, doch slechts kan worden
doorschouwd in het apriori der wetsidee.
Op de vraag: hoe is kennis der wetskringen mogelijk? luidt het antwoord: door dien dieperen goddelijken samenhang aller wetskringen en
subjectsfuncties, waarvan allcen de wetsidee "rekenschap aflegt" (het

ÀO'(OII ó[ÓOllrx{ in Platonischen zin). De ware kritische methode eischt dus
de erkentenis, dat niet de logos, doch de wetsidee de Platonische inró5-erru;
en het CxIlI.J7ró5-eroll beide is van alle synthetisch begrip.

Excurs inzake de grenzen van begrip en definitie.
De zin van het wetenschappelijk synthetisch begrip is niet gekwalificeerd door de wets- en subjectskwaliteit van de Logos, maar door die
van den Gegenstandskring. De Logos kan de wets- en subjectskwaliteit
van den Gegenstandskring nimmer overheerschen. Wel kan de logische
analyse die wets- en subjectskwaliteiten in reflexief-analytisch perspectief
stellen en die analyse is noodig om een zuiveren grondslag voor de
begripsvorming te verkrijgen. Doch de souvereine "wezenszin" van de
bedoelde kwaliteiten blijft in onaantastbare souvereiniteit aan de heerschappij van de Logos onttrokken.
Zoo moeten b.v. in het rechtsbegrip of in het historiebegrip wel de
kwaliteitskern en de analogische functies als analytische momenten der
wets- en subjectskwaliteit worden gevat, doch de synthetische wezenszin
der vergelding en van de dynamiek der kultuurdominanten kan geen
logische analyse ter wereld aan het licht brengen. Die wezenszin moet
door het kennis-theoretisch subject eenvoudig worden aanvaard, zij moet
worden "geschouwd". Zoodra, gelijk b.v. Kelsen zulks voor de rechtswetenschap beproefde, de logische analyse die souvereine wets- en
subjectskwaliteiten tracht te "overheerschen", ontstaan noodwendig antinomieën tusschen Logos en Gegenstandskring.
Wanneer ik b.v. de kwaliteitskern van den rechtskring als "vergelding"
aanduid, en een logicistisch ingesteid kriticus zou mij vragen, hoe ik
me die vergelding logisch heb te denken, en voor 't geval ik die vraag
zou afwijzen, mij tegen zou werpen, dat ik met "verborgen" kwaliteiten
opereer, waarmede niets valt aan te vangen, dan is aan zulk een kriticus,
als hij althans nog vatbaar is voor overtuiging, de naïviteit van zijn
standpunt alleen duidelijk te maken, door hem er op te wijzen, dat de
Logos evenzeer als de rechtskring door zulk een "verborgen kwaliteit"
is gekwalificeerd.
Van het wezen der reflexieve analyse kan geen "transcendentale
logica" ter wereld een andere dan zuiver tautologische definitie geven.
Doch als zulks voor de Logos zelve het geval is, hoe zoude het anders
zijn ten aanzien van de Gegenstandskringen?
Alleen met een logicistisch ingestelde wetsidee tot uitgangspunt kan
men meenen, inderdaad iets te bereiken, door alle "irrationeele wets- en
subjectskwaliteiten" tot logische, z.g. rationeele momenten te herleiden
(vgl. b.v. Cohen's logicistische opvatting van de energie in de physica).
Wel moet natuurlijk aan de wetenschappelijke begripsvorming de eisch
worden gesteld, dat de zin-synthese eerst mag plaats hebben, nadat de
logische analyse zoover mogelijk is doorgevoerd. Kern en analogieën
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moeten eerst volledig analytisch zijn "onderscheiden", vóór de wezenszin
als "wetenschappelijk begrepen" kan worden aangemerkt.
Maar dit "begrijpen" kan nimmer beteekenen "elimineering" van den
souvereinen wezenszin zelve. Wie b.v. meent den wezenszin van het recht
te kunnen aangeven met behulp van logische, sociologische, psychologische, ethische of andere begrippen, en daarmede de "verborgen kwaliteiten" te hebben geëlimineerd, (vgl. b.v. definities van het recht als
"heteronome hypothetische norm", "gemeenschapsordening", onschendbaar souverein verbindend "willen", "machtswil", "ethische" dwangregel,
"reflex van economische machtverhoudingen" etc. etc.) is wel op een
zeer naïef dwaalspoor geraakt.
De kennistheorie moet nog van het Calvinisme leeren, dat alle "begrijpen" heeft aan te vangen, met "zich onderwerpen" en dat de wet
grens en reguleering beide voor het wetenschappelijk begrip beteekent.
Ook moet worden bedacht, dat de primaire souvereine wezenszin van
wet- en subjectskwaliteit slechts concreet is gegeven en in die concretiseering immer scherper zich van den wezenszin van andere wetskringen onderscheidt. In een concrete historische cultuurdominante b.v.,
gelijk het vroeg-kapitalisme van den renaissancetijd, wordt de historische
wezenszin lichter gevat, dan in de "abstracte" wets- en subjectskwaliteit
van den historischen wetskring zelve.
Geen jurist ter wereld zal in verleiding komen een concreet proces
over het al of niet bestaan van een servituut onder historische of ethische
begrippen te vatten.
Hoe ijler echter de lucht in de begripswereld wordt, hoe meer moeite
het kost, de zaken helder te onderscheiden en hem, die hier de "souvereiniteit in eigen kring" niet eerbiedigt, voert ook de grootste geleerdheid
tot razernij.

* '" *
Het eigenlijk "wetenschappelijk" denken, d. i. de "kennisactiviteit" in
wetenschappelijken zin, valt niet onder de Logos "in restrictieve functie".
Bij laag kultuurpeil is van "wetenschap" nog geen sprake, doch heerscht
veeleer de magie. De Logos openbaart zich nog slechts als wetskring
onder "restrictieve functie". De logische grondwetten worden wel in het
populaire oordeel toegepast, doch niet toegespitst op de analyse van
Gegenstandskringen. Nàch op de mathematische wetten, nàch op de
wetten der energetische natuur, nàch op de sociale, juridische, economische, ethische of andere wetskringen richt zich de reflexieve analyse.
De logische activiteit en daarmede ook het begrip, is nog geheel toegespitst op zijn psychisch substraat, het gevoels-, begeerings- en voorstellingsleven.
De sociale autoriteit, de traditie houden de expansie van de logische
activiteit tegen. Het logisch denken verkeert nog in een "naïef stadium",
het is nog overwegend emotioneel getint (H. Maler).
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Zal de wetenschap geboren worden, dan moeten eerst de anticipatiesferen van de Logos door de post-logische subjectsfuncties "ontsloten"
zijn.
Vandaar de afhankelijkheid van het peil van het wetenschappelijk
denken van sociale, historische, economische, staatkundige, juridische en
ethische factoren.
Een uiterst aantrekkelijk thema voor het sociologisch en historisch
onderzoek, dat vooral door de onderzoekingen van Scheler's school den
laatsten tijd in het centrum der belangstelling is komen te staan.
De kritische vraag inzake de mogelijkheid van een sociologie van het
wetenschappelijk denken, kan slechts weder door de wetsidee worden
beantwoord en wij meen en den rijkdom en waarheidsdiepte der Calvinistische wetsidee niet beter te kunnen demonstreeren, dan door er de aandacht op te vestigen, hoe zij alle waarheidsmomenten in de tallooze
eenzijdigheden van het humanistisch denken tot hun recht doet komen,
doch tegelijk ten scherpste positie kiest tegen de ongoddelijke wetsidee,
welke met den vloek der halve waarheid al deze eenzijdigheden belast.
In de anticipeerende functie van de logische activiteit, d. i. in de
eigenlijk wetenschappelijke analyse, moeten ook de substraatskringen
van de Logos worden "vooruitgenomen".
De orde in het wetenschappelijk onderzoek is dus niet identiek met de
kosmologische orde der wetskringen.
Immers de logische analyse mag geen enkelen wetskring, ook de praelogische kringen niet, als "gegevene" van haar onderzoek uitsluiten.
Het gegevene is wetenschappelijk ter kennis opgegeven.
De logische analyse gaat kennistheoretisch immer vooraf aan de zin-

synthese.

De Gegenstand wordt object van de logische subjectiviteit in het
wetenschappelijk onderzoek, onverschillig of de Gegenstandskring al of
niet een logische analogieënsfeer bezit.
Daarom zijn ook de substraatskringen van de Logos als "Gegenstandskringen" eerst in de anticipeerende functies van de logische analyse te
schouwen. Doch daarbij moet - en zie hier weder de allesbeheerschende
beteekenis der wetsidee - de logische analyse den zin der wetsgedachte,
welke in den Gegenstandskring is belichaamd in de kosmische ordening
laten rusten, wijl niet de Logos, doch God de wetskringen geschapen
heeft. Wie zijn uitgangspunt kiezend in een rationalistisch type der
humanistische wetsidee, deze kosmische orde in het wetten-organisme
verwerpt en aan de Logos den onmogelijken eisch stelt getal, ruimte, tijd,
beweging, energie, psychisch bewustzijn, historie, recht en zedelijkheid
etc. etc. logisch te scheppen, heeft zich van te voren den weg tot het
juist stellen der problemen afgesneden.
De wetsidee beslist over de wijze, waarop de kennistheoretische vragen
zullen worden gesteld!
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De "ontsluiting der anticipatiesferen" , als actieve "doorgeestelijking"
van de wetskringen, is een religieus thema in de Calvinistische levensen wereldbeschouwing, een thema, dat zijn hoogste spanning verkrijgt door
de onmetelijke kracht der in universeelen zin genomen allesbeheerschende
praedestinatiegedachte. Overal, in alle wetskringen moet de religieuze
zin doordringen en den zin der wetsgedachte "voleindigen", al wordt in
deze zondige bedeeling dit ideaal nimmer vervuld, tenzij dan door Christus!
Want onze wetsidee, hiermede mogen wij deze korte Prolegomena besluiten, is geen wijsgeerige abstractie, doch is een religieuze gedachte,
welke alle philosophie eerst mogelijk maakt. Ook de wetenschap is in 't
licht der Calvinistische wetsidee een religieuze taak, welke inspanning
cischt van geheel onze levenskracht ter wille van dien heerlijken koning,
Jezus Christus, voor wiens heerschappij alle levensterrein moet worden
opgeëischt.

HET JURIDISCH CAUSALITEITSPROBLEEM.

§ 1. De onhoudbaarheid van den theoretischen grondslag der heden
ten dage "lzeerschende" causaliteitstheorieën.
De handeling als zoodanig is een kosmische eenheid, die slechts in de
subjectsidee naar haar kosmischen zin, maar nimmer in een logisch
zuiver begrip te vatten is. In de handeling is noodwendig geïncorporeerd
de volle menschelijke persoonlijkheid. De handeling valt onder de subjectseenheid mensch.
Bij dier en plant kan men niet van handeling spreken, ofschoon zij
als psycho-physische wezens ongetwijfeld activiteit ontwikkelen. Hieruit
blijkt, hoe volkomen foutief het is, met de traditioneele beschouwing de
handeling als een physisch-psychische eenheid te kwalificeeren. Ware
deze kwalificatie juist, dan moest men ook bij dieren en planten (voorzoover men althans het bestaan van een plantenziel aanneemt) van
handelingen kunnen spreken, 't geen toch niemand doet, tenzij in anthropomorphen zin.
Ongetwijfeld heeft de handeling in de subjectseenheid mensch haar
physische en psychische subjectiviteitsfuncties, evenals de boom als
subjectseenheid subjectsfuncties bezit in de mathematische en mechanische wetskringen. Maar evenmin als de boom qua talis in de mathesis
en mechanica fungeert, evenmin fungeert de handeling als zoodanig
in de physische en psychische wetskringen.
Handeling eischt vrijheid van redelijke wilsbepaling en treedt dus eerst
als zoo danig op bij de gequalificeerde normatieve subjectsfuncties.
De handeling als subjectiviteitseenheid wordt intusschen door de wetskringen doorsneden.
De rechtskring kent slechts de rechtshandeling, als manifestatie der
rechtssubjectiviteit. Eerst in de rechtshandeling komt de rechtssubjectivi-
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teit tot volle openbaring in haar actieve zoowel als in hare passieve zijde.
In de rechtshandeling treedt ons de rechtssubjectiviteit zelve tegemoet.
De rechtshandeling is van de rechtssubjectiviteit niet los te maken zonder
haar wezen te vernietigen. En waar de rechtshandeling noodwendig
verloopt op psycho-physisch substraat moet zij ook de analogieën dezer
substraten kunnen aanwijzen, zij 't al dat die analogieën niet onmiddellijk,
doch slechts door bemiddeling van den meest gecompliceerden substraatskring op de physische en psychische kringen kunnen appelleeren. In de
sfeer dezer analogieën ontmoeten wij de juridische causaliteit.
Het probleem van de juridische causaliteit heeft met name de strafrechtsdogmatiek in de grootste verlegenheid gebracht, daar hier het
juridisch handelingsbegrip zich in de schuldkwalificatie in zijn volle
draagwijdte n.l. tot in de ethische anticipaties van het rechtsgebied
openbaart.
Ook het burgerlijk recht kent de causaliteit van de "schuldige" gedraging, maar hier is die schuldige gedraging in 't algemeen naar haar
juridischen zin beheerscht door de vergeldingsteleologie van het schadevergoedingsbeginsel, dat op zichzelve genomen de rechts gedachte slechts
"in restrictieve functie" openbaart. Vandaar, dat i.h.a. de fijnere onderscheiding der schuldgraden voor den omvang der civielrechtelijke aansprakelijkheid van weinig belang is en voor zoover zij in aanmerking
komt (vgI. b.v. de aansprakelijkheid van den schuldenaar bij arglist ook
voor onvoorziene schade in de artt. 1283 en 1284 B.W.) toch geheel
wordt beheerscht door de vergeldingsteleologie der billijkheid, welke
in het schadevergoedingsbeginsel is belichaamd, maar geenszins door
de subjectief individualiseerende vergeldingsgedachte, welke het moderne
strafrecht typeert.
Een primitief strafrecht kent de ethische anticipaties der vergelding
nog niet en vandaar, dat hier de grenzen tusschen het burgerrechtelijk
schadevergoedingsbeginsel en het strafrechtelijk vergeldingsbeginsel geheel in elkander vloeien.
In het moderne strafrecht echter met zijn uitgewerkte schuldleer komt
van meet af ook de juridische causaliteit in praegnant licht te staan.
"Bestraffing" van dieren, gelijk het primitieve strafrecht die kende,
kon inderdaad "juridisch" nimmer een strafrechtelijken zin hebben. Of
ze in de oude rechtsvoorstellingen als straf beschouwd werd, kan natuurlijk over 't wezen der zaak niets beslissen. De "naam" beslist nu eenmaal
niet over 't wezen. Het karakter van een strafrechtelijke vergeldingsreactie
wordt geheel bepaald door haar zin en naar haar zin kan strafrechtelijke
vergelding slechts tegenover rechtsgedragingen van rechtssubjecten
worden geoefend en waar het individualiseerend schuldprinciep in het
strafrecht is doorgevoerd, alleen tegenover rechtsgedragingen van rechtssubjecten, die op de ethische subjectiviteit kunnen anticipeeren (dit zijn
slechts menschen, geen vereenigingen of stichtingen).
Welnu, zoodra deze strafrechtelijke vergelding zich individualiseert
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naar den schuldgraad, komt ook het strafrechtelijk causaliteitsprobleem
in zijn volle eigenaardigheid naar voren. 7)
Zou de causaliteit hier moeten worden verstaan in den zin van een
mechanisch causaliteitsverband 8), dan ware het een innerlijke tegenstrijdigheid na de causaliteitsvraag nog de vraag der toerekening en die
der schuld te stellen. Waar slechts mechanische causaliteit is vastgesteld,
is voor een handeling in kosmischen zin, voor een rechtshandeling in bijzonderen zin geen plaats. Zou dus als bestanddeel van een juridischen
"Tatbestand" een mechanisch causaliteitsverband worden aangenomen,
dan zou door naturalistische overspanning van de gelding der physische
wetten een innerlijke antinomie binnen den rechtskring worden geschapen,
welke in de schending der souvereiniteit in eigen kring haar oorsprong
neemt. De mechanische noodwendigheid levert op zichzelf nergens een
aanknoopingspunt voor normatieve oordeelen, doch sluit alle normatieve
beoordeeling principiëel uit. Het recht vraagt slechts naar de bijzonder
gequalificeerde causaliteit van een juridische gedraging en die causaliteit
kan niet de mechanische, de physische, de biotische, de psychische, de
logische, de sociale, de historische of economische zijn, ook al zullen
al deze verschillend gequalificeerde causaliteitsreeksen trapsgewijs de
juridische fundeeren, wegens de plaats, welke de juridische wetskring
overeenkomstig onze wetsidee in den organischen samenhang der overige
wetskringen inneemt.
Op de bijzondere, de (in eigen kring) souvereine kwalificatie van de
juridische causaliteit komt het aan en uiteraard zal deze juridische causaliteit onder beheersching moeten staan van de vergelding als kern van
de wetskwaliteit van den rechtskring. Nu zij reeds in den aanvang op
den voorgrond gesteld, dat het een averechts-naturalistische beschouwing
ware, wanneer men aan de (in dezen souverein juridischen zin) causale
factoren alle realiteit 9) zou ontzeggen, om die kwalificatie alleen voor
te behouden aan die antecedenten, welke in physischen en psychischen
zin causaal mogen heeten.
Zulks is nochtans de heerschende opvatting, welke zich op zulk een
naïef-naturalistisch realiteitsbegrip bouwt.
Volgens deze opvatting zou b.v. de mensch slechts reëel zijn in zijn
physisch-psychische subjectiviteit, maar zouden alle andere subjectsfuncties van den mensch slechts een ideëel, bloot "gedacht" bestaan
bezitten. Met deze naturalistische, naïeve realiteitsopvatting hangt weder
samen de doorloopende verwarring tusschen wet en subject, waarachter
in laatste instantie een wetsidee schuilt, welke wij in onze "Prolegomena"
summier hebben geanalyseerd.
De rechtswereld is geen spel van droom of fantasie, maar ook geen
bloot "gedachte" wereld, die slechts in logische oordeelen bestaat en
nog minder een wereld van practische fictie, gelijk Strauch 10) op den
grondslag van Vaihingers Als-ob Philosophie beweert.
Ze is veeleer een wetskring, die schoon in levensverband, ons in volle
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realiteit in onze rechts subjectiviteit omvat en welke in den samenhang
der volle realiteit, in de kosmische eenheid, even onmisbaar is als de
mathematische, physische, biotische, psychische en overige wetskringen.
Nu gaat de door v. Buri op het voetspoor van Köstlin, Hälschner en
Berner opgestelde theorie der condicio sine qua non, in de scherpst
mogelijke tegenstelling tot onze opvatting, uit van een algemeen, z.g.
"wijsgeerig" causaliteitsbegrip, dat den causalen samenhang over alle
grenzen van weiskringen heen zou omspannen. De rechtswetenschap
zou dit universeele causaliteitsbegrip hoogstens voor zijn gebied kunnen
inperken, doch geen causaliteitsbegrip van eigen souvereine kwalificatie
bezitten.
Ofschoon de theorie der condicio sine qua non in den loop van den
tijd een ontwikkeling heeft doorgemaakt, waardoor ze enkele in 't oog
springende onjuistheden heeft uitgebannen 11), is nochtans de wijsgeerige
grondgedachte bij haar meeste moderne aanhangers zuiver bewaard gebleven. Deze grondgedachte gaat veel verder terug dan op Stuart Mill,
wien men gewoonlijk de eer toekent, de wijsgeerige basis voor de theorie
der condicio sine qua non te hebben gelegd.
Wie de bedoelde grondgedachte tot de bron wil vervolgen, moet teruggaan tot den tijd van de opkomst van het natuurwetenschappelijk humanisme (Oalileï, Descartes, Hobbes e.a.).
De opkomende moderne natuurwetenschap was begonnen met de
definitieve omvorming van het oude metaphysiek causaliteitsbegrip van
substantie- tot relatiebegrip. Niet langer diende het causaliteitsbegrip
(in samenhang met het even metaphysiek entelechiebegrip) tot verklaring
van het wezen der dingen, doch men zocht slechts de veranderende relaties
(bewegingen) in de natuur in het causaliteitsschema te vatten, terwijl het
causaliteitsbegrip zelve zijn mathematisch-mechanisch stempel verkreeg.
In dien tijd begon het humanisme als levens- en wereldbeschouwing
zijn wetsidee op te bouwen, waarin, gelijk we reeds in onze "Prolegomena" zagen, aanvankelijk de souvereiniteit van het verstandelijk denken
(het wetenschapsideaal) primeerde. Wij weten ook, hoe in die tijden het
continuïteitspostulaat werd opgesteld, d. w. z. de eisch over de oude,
scholastieke staketselen van verborgen kwaliteiten heen, den geheel en
kosmos (al of niet met inbegrip van het geestelijk leven) als een ononderbroken causalen samenhang uit het denken zelve te construeeren.
Zoo kreeg de causaliteitskategorie een geheel nieuw metaphysisch karakter. De moderne natuurwetenschap leende haar het stempel der mechanische noodwendigheid. Het humanistisch wetenschapsideaal legde
in haar het postulaat der continuïteit.
Wij weten ook hoe aan het continuïteitspostulaat van het humanistisch
wetenschapsideaal (het continuiteitspostulaat der mathematische noodwendigheid) geen andere rem werd aangelegd dan door het humanistisch
persoonlijkheidsideaal, dat zijnerzijds evenzeer een continuïteitspostulaat,
dat der autonomie of der vrijheid, opstelde.
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Welnu op dezen humanistischen grondslag bouwde ook Stuart Mil!
zijn' beroemde causaliteitsleer verder, zij 't al in empiristischen zin. De
geheele natuur als ervaarbare wereld, en daaronder vallen bij Mill ook
de psychische verschijnselen, is hem een ononderbroken samenhang van
veranderingen, waarin zonder uitzondering de groote causaliteitswet
geldt, welke in haar algemeenheid zegt, dat iedere verandering slechts
door een andere verandering kan worden teweeggebracht. Die causaliteitswet berust bij Mill niet, gelijk bij Kant, op een synthetische Satz a
priori, maar is veeleer geheel en al op ervaring gebouwd. Wij gaan hier
nu niet verder in op de zwakheid dezer empiristische fundeering, welke
trouwens bij Mill niet consequent is doorgevoerd. Ons boezemt alleen
belang in de nadere formuleering, welke Mill aan zijn causaliteitswet
geeft en de zin, dien hij daarin legde. De causaliteitswet dan zegt, dat
"op bepaalde feiten een bepaald ander feit volgt en daarop immer volgen
zal". De eerste groep van feiten heet oorzaak en de daaropvolgende
de werking.
De oorzaak is dus "het geheel van voorafgaande verschijnselen (the
whole of antecedents), welker samenwerking noodzakelijk was, om het
gevolg te weeg te brengen".
Daarom mag een volledige formuleering van de oorzaak geen dezer
noodwendige samenwerkende antecedenten weglaten, daar ze geen van
alle kunnen worden weggedacht, zonder dat het gevolg niet of niet zoo
zoude zijn ingetreden. 12)
Alleen het noodwendig en gelijkvormig verband tusschen antecedenten
en gevolg beslist dus over het oorzakelijk karakter der eerste en geenszins de bloote opeenvolging (successie) in den tijd. Daarom is naar
Mill's opvatting niet, gelijk Reid in zijn kritiek op Mill's causaliteitsbegrip tegenwierp, de nacht causaal voor het aanbreken van den dag,
want op den nacht volgt niet onvoorwaardelijk en noodwendig de dag,
maar alleen onder de voorwaarde van het bestaan van de zon en de
afwezigheid van een donker lichaam tusschen haar en de aarde. Daarom
zijn deze laatste voorwaarden tezamen de ware "oorzaak" van het aanbreken van den dag. Immers: "The cause of a phaenomenon is the antecedent, or the concurrence of antecedents, on which it is invariably
unconditionally consequent". 13)
Wij mogen er in dit verband de aandacht op vestigen, dat onder "the
whole of antecedents", die in hun samenwerking (concurrence) het gevolg
noodwendig veroorzaken, Mill in afwijking van de overgroote meerderheid der aanhangers van de leer der condicio sine qua non aan de
negatieve voorwaarden naast de positieve een gelijkwaardige plaats toekent, hetgeen gelijk we later zullen zien, ten aanzien van het vraagstuk
van de causaliteit van het laten niet zonder belang is. 14)
In het 3e Boek (cap. V, § 11) van zijn System of Logic bestrijdt
Mill uitvoerig de opvatting, welke in het willen een op zich zelve evidente
prima causa efficicns ziet. Volgens hem is ook de wilsuiting voor ons
A. St. 3-m. IJ
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een bloot "natuurlijke" oorzaak. Want de samenhang van ons willen met
de daardoor bewerkte bewegingen is voor ons op geen enkele andere
wijze als bij de physieke oorzaken waarneembaar. En in zijn laatste
werk: Three Essays on Religion, Nature, the Utility of Religion and
Theism (London 1874) p. 227 verklaart Mill uitdrukkelijk, dat de verbinding van motief en handeling van denzelfden causalen aard is als die
tusschen physische antecedenten en gevolgen, gelijk hij reeds in zijn
System of Logic (L. VI, I, 2) verklaarde, dat de opvatting als zouden
de wilshandelingen aan de strenge causaliteitswet onttrokken zijn, "would
be fata I to the attempt to treat human conduct as a subject of science".
M. a. w. de causaliteitswet in Mill's formuleering grijpt over de grenzen
tusschen de physische, biotische, psychische en post-psychische wetskringen heen en vervult daarin het continuïteits-postulaat der humanistische wetsidee. Dat dit continuïteits-postulaat volstrekt niet doorbroken
wordt door de ook door Mill aanvaarde theorie van het psycho-physisch
parallelisme, bleek ons reeds bij Leibniz. Ziet hier de wijsgeerige grondgedachte van de theorie der condicio sine qua non, welke nochtans, gelijk
we nog nader zullen zien, bij sommige harer aanhangers niet ongewijzigd
is overgenomen, met name niet ten aanzien van de continuïteit der
causaliteitswet over de grenzen tusschen het physische en het psychische
gebied.
Ieder gevoelt nu dat, wanneer deze causaliteitsopvatting zich paart aan
áe boven gesignaleerde naïeve realiteitsopvatting, welke aan de rechtswereld en andere "geestelijke" werelden, slechts in het denken of in het
psychisch bewustzijn "bestaan" toekennen en de realiteit der postpsychische subjectsfuncties loochent, tegelijk is uitgemaakt, dat niet
alleen de psychische, maar ook de post-psychische causaliteiten noodwendig natuurcausaliteit en niets dan dat zijn. Zoodat re vera de continuïteit der natuurlijke causaliteitswet veel verder wordt doorgevoerd,
dan men voorgeeft, n.l. niet slechts over de physische, biotische en
psychische, doch ook over de post-psychische wetskringen naar hun
subjedszijde. Vandaar dat dan ook de verwarring voor de hand ligt,
dit alles-omspannend "wijsgeerig" causaliteitsbegrip kortweg als toepassing van het logisch princiep van den toereikenden grond op de
ervaring te proclameeren, hetgeen dan natuurlijk het einde van alle tegenspraak zou moeten zijn. 15)
Als grondpijler van de leer der condicio sine qua non fungeert de
stelling van de gelijkwaardigheid van alle (veranderende) voorwaarden,
welke niet kunnen worden weggedacht, zonder dat het gevolg niet of
niet zóó zou hebben plaats gehad.
Deze stelling wordt zoo beredeneerd, dat waar oorzaak in eigenlijken
zin slechts het geheel der veranderende antecedenten is, ieder dezer
antecedenten afzonderlijk slechts als mede-oorzaak kan gelden en waar
het bepalen van de mate, waarin ieder dezer mede-oorzaken tot het gevolg
bijdraagt, overal in den steek laat, waar geen quantitatieve bepaling
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tegenwoordigers van de adaequate causaliteitsleer 18), en nog een der
jongste en zeer talentvolle verdedigers dezer theorie, Tarnowski, verklaarde in zijn dit jaar verschenen werk, dat de logische geslotenheid
van de theorie der condieio sine qua non niet kon worden betwijfeld. 19)
Ook Tarnowski tracht dan ook niet de "Bedingungstheorie" op theoretisch terrein aan te tasten, doch beperkt er zich toe, aan te toonen, dat
zij met de beginselen van het positieve recht niet in overeenstemming
is te brengen.
Op den gemeenschappelijken grondslag nu van Mil!'s z.g. wijsgeerige
causaliteitsbeschouwing, kon de sterkere positie der Bedingungstheorie
moeilijk verborgen blijven.
Wie deze theorie met vrucht wil bestrijden moet haar op haar eigen
theoretisch gebied aantasten.
Wij moeten dus de grondslagen van de leer der condieio sine qua non
als juridische causaliteitsleer en haar mogelijken zin aan een nader
onderzoek onderwerpen. Nu is het zeer merkwaardig, dat ondanks het
gemeenzaam beroep op Stuart Mill's "wijsgeerige" causaliteitsbeschouwing, bij de verschillende aanhangers van de theorie der condieio sine
qua non de grootst mogelijke verwarring heerscht, zoodra het er op
aankomt, preeies aan te geven, welk karakter het causaliteitsbegrip
draagt, dat de theorie als ,iuridische causaliteits-theorie hanteert.
Dat Mil! in zijn causaliteitswet zeer uitdrukkelijk het mechanisch
causaliteitsprineiep in den vroeger genoemden zin op 't oog heeft, kan
niet twijfelachtig zijn. Wel onderscheidt Mill tusschen mechanische en
dynamische oorzaken, maar zijn generale causaliteitswet brengt, gelijk
we zagen, zeer duidelijk het mechanistisch causaliteitsprineiep tot uitdrukking. Ook op psychologisch gebied klopt alleen het mechanisch
causaliteitsbegrip op Mill's associatie-psychologie.
Men zou dus verwachten, dat allen, die zich in hun juridische causaliteitsleer op Mill's "wijsgeerige" causaliteitswet fundeeren, nu ook fier
en frank er voor uit zouden komen, dat hun ,iuridisch causaliteitsbegrip
niets is, dan een "begrenzing" van het universeel geldende mechanische.
Intusschen heerscht juist op dit kritieke punt een vage onzekerheid in
uitdrukkingswijze, die als 't ware de vrees verraadt, zich door een openlijk
uitkomen voor het mechanistisch standpunt bloot te geven.
Sterk komt b.v. die vaagheid en onzekerheid uit bij Radbruch, die wel
als een der meest wijsgeerig geschoolde verdedigers van de leer der
condieio sine qua non mag gelden.
Ziet hier, hoe onze schrijver de onderlinge verschillen aangeeft tusschen
het wijsgeerig, het natuurwetenschappelijk en het juridisch causaliteitsbegrip: "Während die Philosophie nur alle BedingungetJ zusammen
Ursache nennt, kann Ursache im Sinne der Einzelwissenschaften und der
Rechtswissenschaft auch eine Bedingung allein sein: Während aber die
Einzelwissenschaften je eine bestimmte Bedingung Ursache nennen, die
sich durch gewisse sachliche Eigenschaften charakterisiert, sieht die
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Ziet hier dus eindelijk het demasqué zoowel van het z.g. wijsgeerig
als van het juridisch causaliteitsbegrip in Radbruch's opvatting. Ondanks
het voorgegeven abstract en formeel karakter van de theorie der condicio
sine qua non, grondt zij zich inderdaad op een volstrekt mechanisch
gevatte universeele causaliteitswet.
Waar nu intusschen Radbruch te kritisch is, om ook de psychische
causaliteit onder den noemer der mechanische te brengen, moet hij consequent geredeneerd, alle psychische factoren uit zijn causaliteitsbeschouwing bannen en ook de juridische causaliteit alleen op de physieke
lichaamsbewegingen terugvoeren. 22) In welke impasse daarmede de
theorie der condicio sine qua non komt, zullen wij zoo aanstonds zien.
Wie nu intusschen meent, dat hij met een juiste topologie van het
causaliteitsbegrip van de theorie der condicio sine qua non gereed is,
heeft buiten den waard gerekend.
Immers krachtens hare wijsgeerige grondgedachte (het continuïteitspostulaat) en ook wegens den eisch, die aan iedere juridische causaliteitsIeer gesteld wordt, kan zij generaliter gesproken, niet bij Radbruch's
kritische halte blijven staan, doch moet de falate grens tusschen
physische en psychische factoren overschrijden.
Zoo zien wij dan ook een ander talentvol schrijver over het juridische
causaliteitsprobleem, Traeger, geheel in overeenstemming met de denkbeelden van den voornaamsten grondlegger van de theorie der condicio
sine qua non, v. Buri, de causaliteitswet zonder bedenking over het
geheele gebied van het wereldgebeuren uitbreiden: "Auch für das rein
psychische Geschehen gilt in gleicher Wei se wie für das physische Geschehen die allgemeine Formel des Kausalbegriffs, dasz Ursache einer
Veränderung die Gesammtheit aller Faktoren oder Bedingungen ist, die
zum Eintreten dieser Veränderung erförderlich waren". 23)
Gegeven weder het ondubbelzinnig mechanistisch karakter van Mi/l's
causaliteitswet, waarop ook Traegel' zich baseert, moet dus opnieuw
de vraag rijzen, of Traeger c. s. het aandurven, ook in hun juridische
theorie der condicio sine qua non het mechanistisch causaliteitsbegrip
in te dragen.
En ook bij Traeger zoeken wij tevergeefs een onmiddellijk evident
antwoord op deze vraag.
Slechts zijdelings zinspeelt hij op de moeilijkheden, welke de hanteering
van een mechanistisch causaliteitsbegrip op juridisch en ethisch gebied
met zich brengt:
"Nur ein Bedenken könnte von Bedeutung werden, nämlich wie die
kausale Abhängigkeit des Willensakts von den durch äuszere Reize
hervorgerufenen Vorstellungen und Gefühle mit der Lehre von der Freiheit
des Willens vereinbar sei. jedoch selbst der absolute Indeterminist sieht
sich, allerdings im Widerspruche zu den Voraussetzungen seiner Theorie,
zu der praktischen Anerkennung dieses Abhängigkeitsverhältnisses genötigt".
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Even te voren verklaart Traeger, dat voor de juridische causaliteitsbeschouwing ook de strijd tusschen de beide bekende metaphysische
theoriëen i. z. de verhouding van het physische tot het psychische gebied,
n.1. tusschen de theorie van het psycho-physisch paralellisme en die van
de psycho-physische wisselwerking, zonder belang is, omdat beide
theoriëen een verband tusschen het physische en het phychische gebied
toegeven. "Lediglich diese tatsächliche Abhängigkeit kommt aber für
das Recht in Betracht". 24)
Opnieuw wordt dus de illusie gewekt, alsof het causaliteitsbegrip van
de theorie der condicio sine qua non een metaphysisch neutraal en bloot
formeel-logisch oorzakelijkheidsbegrip zou zijn.
En opnieuw moeten wij opmerken, dat indien inderdaad de theorie der
condicio sine qua non haar causaliteitsbegrip aldus wil zien opgevat,
zij het dan ook nergens meer, zij 't al stilzwijgend, met het mechanisch
causaliteitsbegrip tot dekking mag brengen. Deze eisch geldt voor
Traeger c.s. in nog veel scherper mate dan voor Radbruch c.s., wijl
eerstgenoemde in tegenstelling tot laatstgenoemde reeds aanstonds den
Rubicon, den fatalen grensrivier tusschen de physische en psychische
wetskringen zijn overgetrokken.
Reeds hier nu kunnen wij opmerken, dat geen juridische causaliteitstheorie ter wereld met een bloot logisch-formeel causaliteitsbegrip kan
uitkomen, wijl dit begrip op de quaestio facti, welke factoren onderling
in oorzakelijken zin van elkander afhangen, eenvoudig geen antwoord
geeft. Dit wordt trouwens ook door Traeger erkend. Wanneer Traeger
echter meent den aard, d. i. de souvereine kwalificatie, van het causaal
verband, dat volgens hem tusschen psychische en physieke antecedenten
bestaat, in een juridische causaliteitsleer buiten beschouwing te kunnen
laten en met deze quietistische uitspraak het eenig bezwaar, dat volgens
hem tegen de uitzetting van het causaliteitsverband over de grenzen
tusschen physische en psychische verschijnselen, denkt te hebben ontzenuwd, dan toont hij een gebrek aan die kritische bezinning, welke
Radbruch juist voor zulk een grensoverschrijding waarschuwde.
Immers de geheele theorie der condicio sine qua non zou tot een zinIooze
"theorie der successie" ineenschrompelen, wanneer zij haar causaliteitsbegrip niet de facto zakelijk kwalificeerde. En die kwalificatie blijkt ook
bij Traeger geen andere te zijn dan bij Radbruch en bij hun gemeenschappelijke autoriteit Stuart Mill. Het causaliteitsbegrip, dat aan
Traeger's uiteenzetting van de theorie der condicio sine qua non ten
grondslag ligt is het mechanistische. Alleen maar alle wetenschappelijke
beteekenis is aan dit mechanistisch causaliteitsbegrip ontnomen, waar
Traeger de onmogelijkheid toegeeft, in de rechtswetenschap dit causaliteitsbegrip in zijn eigenlijken natuurwetenschappelijken zin (het quantitatief aequivalentieprinciep) te hanteeren. 25)
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Excurs inzake den strijd fusschen determinisme en indeterminisme.
Dat inderdaad de theorie der condicio sine qua non ook bij Traeger
het mechanisch en niets dan het mechanisch causaliteitsbegrip hanteert,
blijkt, ondanks de misleidende voorstellingswijze van "neutraliteit" uit
de doorloopende uiteenzettingen in zijn bijzonderlijk aan het causaliteitsbegrip gewijde studie, en voorzoover hier nog eenige twijfel mocht blijven,
zonneklaar uit het werk Wille, Determinismus und Strafe, waarheen
Traeger zelf voor nadere informatie inzake zijn standpunt verwijst. In
dit werk sluit Traeger zich woordelijk bij Mill's opvatting der causaliteitswet aan tot zelfs in diens kentheoretisch onhoudbare empiristische fundeering. 27)
Schier naïef is het gebrek aan begrip voor den juisten zin der bezwaren, welke het Z.g. indeterminisme door alle eeuwen heen tegen het
continuïteitspostulaat, dat in de proclameering van "de universaliteit der
causaliteitswet" ligt opgesloten, heeft opgeworpen. Niet, als wilden wij
hier voor het "indeterminisme" in zijn modernen humanistischen vorm het
pleit opnemen. Determinisme en indeterminisme als wijsgeerige theorieën
ontspringen in hun modernen vorm sedert de opkomst der humanistische
levens- en wereldbeschouwing uit eenzelfden wortel, t.w. de humanistische
wetsidee met haar grondantinomie tusschen het wetenschapsideaal (der
noodwendigheid) en het persoonlijkheidsideaal (der vrijheid).
Doch het naïeve in de doorloopende wijze van polemiseeren van het
determinisme ligt hierin, dat het, verblind door zijn petitio principii, maar
niet kan inzien, dat zijn causaliteitswet op verabsoluteering van de wetmatigheid van een bijzonder gequalificeerden wetskring berust 27) en
gelijk iedere andere verabsoluteering noodwendig in de antinomie moet
voeren. Het indeterminisme in zijn humanistischen vorm verkeert in nog
bedenkelijker positie, daar het de consequenties van het humanistisch
wetenschapsideaal op volkomen willekeurige wijze tracht te ontgaan,
terwijl het tegelijkertijd dit wetenschapsideaal handhaaft. De strijd
tusschen determinisme en indeterminisme is, op het standpunt der humanistische wetsidee zoo onoplosbaar als het grondconflict in de humanistische wetsidee zelve en wie, gelijk Traeger 26), op het voetspoor van
Stuart Mill 29 ), de leer der erfschuld en der praedestinatie in dit debat
gaat mengen, geeft eenvoudig blijk van een volledig gemis aan begrip
van den zin dezer Christelijke leerstukken. Wat heeft toch het wijsgeerig,
enghartig menschelijk determinisme met zijn uitgangspunt in de souvereiniteit van het denken en zijn verabsoluteering van een bijzonderen
wetskring van doen met de diep-religieuze praedestinatiegedachte, welke
in de erkentenis der absolute souvereiniteit Gods, de wet als onoverkomelijke grens ziet tusschen menschelijke en goddelijke rede en tegen
het continuïteitspostulaat van het humanistisch wetenschapsideaal met
zijn "wijsgeerige" causaliteitswet den goddelijken slagboom stelt van de
souvereiniteit in eigen kring? Het is de mechanische gelijkvormigheids-
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en noodwendigheidsgedachte, welke de kern uitmaakt van de humanistische "causaliteitswet". En wil men een staaltje van de doorvoering
dezer causaliteitswet in de post-logische wetskringen, zoo leze men de
volgens Traeger (t.a.p. S. 94 noot) "durchaus begründeten und richtigen"
uiteenzettingen van Zitelmann in zijn [rrtum und Rechtsgeschäft, te belangrijker, wig Zitelmann ondanks alles aan de wilsvrijheid vasthoudt
en daarmede het bewijs levert voor de diepere geestesgemeenschap binnen
't humanistisch kamp tusschen deterministen en indeterministen.
"Aus der Unlust", aldus onze schrijver "verbunden mit ihrem Triebe
und der Vorstellung der zur Befriedigung des Triebes geeignetsten
Handlung, folgt unmittelbar und notwendig der Wille zu dieser Handlung". S. 174: "Die Grösze jedes einzelnen Triebes ist gleich der Grösze
der ihn erzeugenden Unlust, also auch gleich der Grösze der aus der
Befriedigung des Triebes in mehr oder minder bewuszter Weise erwarteten Lust. leder Entschlusz ist, urn einen schroffen Ausdruck zu
gebrauchen, ein gewöhnliches Rechenexempel, wenn auch vielfach kein
ganz bewuszt vollzogenes. Der Mensch wird völlig ausnahmslos und
unter allen Umständen das tun, wodurch die vorhandene Unlust möglichst aufgehoben wird. Selbst wer nach Kants kategorischen Imperativ
handelt, befindet sich in Irrtum, wenn er glaubt, etwas Anderes zu tun,
als was für ihn bei seinem vorhandenen Seelenzustand das ihn am
meisten befriedigende ist". S. 177. "Wenn nun wirklich die Handlung
eine Resultante aller vorher wirkenden Triebe und Strebungen ist, so
müssen die Gesetze der Physik über das Resultat des gleichzeitigen
Wirkens mehrerer Kräfte auf ein Objekt auch hier bei den psychischen
Kräften geiten".
Men ziet uit deze citaten wel, wat van het voorgewende formeel en
zakelijk neutraal karakter der causaliteitswet" overblijft en men leze
slechts de psychologische theorie van Hobbes over de begeerten, affecten
en wilsvorming na, om weder onmiddellijk het historisch verband met de
opkomst der humanistische wetsidee zich klaar voor oogen te stellen. 30)
Het is slechts de consequentie van het humanistisch continuïteitspostulaat, wanneer Traeger zijn mechanistische causaliteitswet over alle
wetsgrenzen heen ook op de normen zelve toepasselijk verklaart en zonder
bedenking zelfs "de zedelijke verkeerdheid" als oorzaak in den genoemden
zin laat optreden, ja het schuldbegrip in dieperen zin tot dit mechanistisch
causaliteitsbegrip terugvoert. 31) Consequent ook, dat hij van "wil" en
"handeling" ook bij dieren spreekt, daar geheel in de lijn van Hobbes'
mechanistische psychologie, de wil slechts de resultante wordt van het
mechanistisch gedacht begeertenspel. 32)
Alleen maar, zoowel het "wils"- als het "handelings"begrip is in dezen
gedachten gang volmaakt overtollig en het ware dus een verdere consequentie van Traeger's petitio principii, om nu ook deze begrippen na hun
qualitatieve ontzenuwing te elimineeren. De mechanische noodwendigheid
toch kent nàch den wil, nàch de handeling.
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De humanistische wetsidee in naturalistischen zin spreekt bij al dergelijke z.g. "wetenschappelijke" speculaties toch een al te duidelijke taal,
dan dat zij in haar metaphysischen aard miskend zou kunnen worden.
Wat baat bij dit alles de verzekering dat het bijzonder karakter der
psychische causaliteit volledig kan worden gehandhaafd, wanneer nochtans de wetmatigheid dier causaliteit geheel in een harer substraten,
de mechanische wordt omgeduid?
Waar het oude substantiebegrip geheel door het relatiebegrip is vervangen en het continuïteitspostulaat de grenzen der wetskringen heeft
doorbroken, mist het Z.g. qualitatief verschil tusschen physische en
psychische causaliteit (meerdere causaliteitssoorten kent Traeger niet)
ook alle fundament en beteekenis. Het dient nergens meer toe het te
postuleeren en men spreke liever, waar de causaliteitswet universeel is,
van energie als den de physische en psychische verschijnselen gemeenzaam
omspannenden noemer. De energie openbaart zich immers in alle mogelijke vormen en is volgens het "energetisme" "neutraal" tegenover
qualitatieve verschillen. Zoo is ten slotte het energetisme 33) slechts de
consequentie van de aanvaarding der continue causaliteitswet.
De schijn van juistheid, welke het determinisme omgeeft, is uitsluitend
hieraan te danken, dat de bijzonder gequalificeerde causaliteitsreeksen
op het substraat van causaliteitsreeksen in de minder gecompliceerde
wetskringen verloopen. Het determinisme met zijn universeele causaliteitswet, meent reeds genoeg te hebben gedaan ter handhaving van
het zelfstandig karakter der psychische factoren, wanneer het toegeeft,
dat dit psychische qualitatief iets anders is dan het psychische. Tegelijkertijd breidt het echter het mechanisch-physisch wetstype zonder bedenking
tot het psychisch en post-psychisch gebied uit.
Dit is een onoplosbare tegenstrijdigheid. Want als het psychisch gebied
inderdaad subjectief een souvereine kwalificatie heeft, dan kunnen de
wetten van den psychischen kring onmogelijk op de leest van een
mechanische causaliteitswet worden geschoeid.
Hierop moet de nadruk vallen, ter afwering van de schijnbaar zoo
sterke, maar inderdaad volkomen vooze zelfverdediging, welke het determinisme voert.
Laten wij dit nog aan een voorbeeld mogen illustreeren.
Ik heb een taak te vervullen, die persé binnen eenige uren gereed
moet zijn. Intusschen komt het verlangen in mij op, die taak te laten
liggen, wijl ze mij verveelt. Ik blik door het venster en zie het landschap
onder vollen zon, uitlokkend tot de wandeling. Wel maak ik eenige
gewetensscrupules, maar het verlangen, mijn taak te laten liggen en de
verlokking van het landschap wordt mij te sterk. Ik grijp hoed en jas en
ga naar buiten.
In 't licht van onze theorie der souvereiniteit in eigen kring een uiterst
aantrekkelijk voorbeeld ter analyse van de onderscheiden wetskringen,
waarin de causaliteitsreeksen zich bewegen.
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psychischen wetskring, zij 't al in samenwerking met antecedentia uit
dien kring zelve in mechanisch causaal verband stel tot een psychisch
gevolg, heb ik inderdaad het mechanistisch aequivalentieprinciep toegepast
en m.a.w. de prae-psychische en de psychische factoren onder éénzelfden
noemer, den mechanischen, gebracht. Het is een der verdiensten van
Sigwart's psychologie, dat hij tegen deze verabsoluteering van het mechanisch causaliteitsprinciep stelling heeft gekozen, gelijk de moderne
Akt-psychologie nog radicaler met de mechanistische zielsopvatting zou
breken.
Voorzoover het determinisme met Traeger 34) den bijzonderen aard
van aanleg en karakter mede in de causale reeks betrekt, heeft het reeds
het paard van Troye binnen gehaald en dreigt het voorgewend synthetisch karakter van zijn noodwendigheidsoordeel zich in een bloot
analytisch en tautologisch te veranderen.
Immers van tweeën één: of het mechanisch gelijkvormigheids- en noodwendigheidsprinciep is ook op aanleg en karakter van toepassing, maar
in dit geval zijn ze beide op te lossen in noodwendig en gelijkvormig
met elkander en alle andere omstandigheden samenhangende functies
en kunnen de termen "aanleg" en "karakter" slechts verwarring stichten,
Of wel in aanleg en karakter schuilt ondanks alle erfelijkheidsfactoren
en ondanks alle paedagogische en sociale "vorming" de factor van
goddelijke scheppingsvrijheid en dan laten zij zich nimmer in het noodwendig en gelijkvormig verband van een mechanische causaliteitsketen
schikken.
SC/lOpenlzauer heeft in zijn beroemde "verhandeling über die Freilzeit
des Willens" (Ges. Werke End. 3) het karakter als individueele geaardheid van den wil, buiten de gelding van de volgens hem in den viervoudigen wortel van den "Satz vom Grunde" gefundeerde causaliteitswet gesteld, evenzeer als hij de natuurkrachten als verborgen agentia
op het gebied der mechanische en physische natuur liet gelden. Doch
dit belet hem niet de handeling als het noodwendig en gelijkvormig
product van karakter en motief te vatten, ook al ontbeert hier de causaliteit de aequivalentie. Een onhoudbare constructie! Want men kan het
noodwendigheids- en gelijkvormigheidsprinciep, dat aan de mechanische
causaliteitswet eigen is onmogelijk in verband brengen met een volgens
Schopenhauer's premisse volstrekt onbekende en verborgen kracht.
Wanneer volgens het ook door Schopenhauer aanvaarde humanistisch
wetenschapsideaal al onze kennis noodwendig aan de toepasselijkheid
der universeele causaliteitswet gebonden is, hoe kan men dan noodwendigheidsoordeelen vellen ten aanzien van een verborgen wezen, dat
zelf niet aan die causaliteitswet is onderworpen?
Achter alle subjectsfuncties, welke de mensch in de onderscheiden
wetskringen bezit schuilt de religieuze persoonlijkheid of ikheid, welke
het eeuwig wezen van den mensch uitmaakt en ook, schoon zelve onder
geen wetsbegrip tevatten, den wil draagt. De verdorvenheid van dit
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fundament aller subjectsfundies maakt ons, tenzij wij door Gods geest
in Christus wedergeboren zijn, onbekwaam tot eenig goed en geneigd
tot alle kwaad.
De wedergeboorte anderzijds is het werk van den Heiligen Geest en
evenmin als eenig ander van Gods werken onder de wet te vatten.
Toch openbaart dit werk Gods, dat den wortel van alle menschelijke
subjectsfuncties verandert, zich ook in den wereldsamenhang van onze
bedeeling, als vrije scheppende inwerking Gods in ons dagelijksch leven
en werken.
En zie hier de hoogmoed van het determinisme als wijsgeerige theorie,
dat het met God in de wereld niet rekent en daarom in een warnet van
antinomieën moet vervallen. 35)
Want wij verdedigen de vrijheid van den wil ten aanzien van de
mechanistische causaliteitswet der deterministen, niet, neen, waarlijk niet,
ter wille van het humanistisch persoonlijkheidsideaal, doch juist om den
hoogmoed van dit speculatief persoonlijkheidsideaal in het humanistisch
kennisideaal te breken. 30)
De bekende argumenten, die sedert Hobbes' strijdschriften tegen den
bisschop Bramhall Vragen betreffende vrijheid, noodwendigheid en toeva1 37 ) geregeld van de zijde van het determinisme opgeld doen, om de
noodwendigheid van de aanvaarding der universeele causaliteitswet ook
op paedagogisch, juridisch en ethisch gebied aan te toonen, zijn ondanks
alle scherpzinnigheid, welke hun verdedigers er aan besteed hebben, niets
dan maskeeringen van de antinomie, waarin hun naturalisme hen op de
bedoelde gebieden verstrikt heeft.
Zeker tegen de verdedigers van het z.g. liberum arbitrium indifferentiae
snijden ze tot op zekere hoogte hout.
Doch tegen het leerstuk der souvereiniteit in eigen kring, moeten zij
machteloos terugstuiten.
Want dit leerstuk erkent ten volle een causaliteit in de normatieve
wetskringen, doch keert zich tevens in de volle kracht van zijn kritische
instelling tegen de onkritische verabsoluteering van een specifiek wetstype. De juridische en ethische causaliteit zijn niet bloote specimina van
een universeele causaliteit, doch hebben ieder hun eigen souvereine, onvergelijkelijke kwalificatie. De stelling, dat een onvoorwaardelijke, gelijkvormige noodwendigheid in de opeenvolging van oorzaak en gevolg,
gelijk de mechanistisch gevatte causaliteitswet postuleert, onvereenigbaar
is met het karakter van den wil in juridischen en ethischen zin, wordt
niet weerlegd met de phrase, dat het opstellen van wetten geen zin zou
hebben, als de wil niet determineerbaar was.
Want de vraag is niet, of de wil binnen een der bedoelde wetskringen
principieel is afgesloten van beïnvloeding, doch of een wilsbesluit
theoretisch tot resultante kan worden gemaakt van onderling tegenstrijdige physisch-psychische agentia.
In het phantoom van den Laplaceschen geest, die toegerust met vol-
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ledige kennis van alle antecedenten, met onfeilbare zekerheid het verloop
van alle wilsprocessen zou kunnen bepalen, belichaamt zich slechts de
overspanning van het natuurwetenschappelijk denken, het speculatieve
wetenschapsideaal, dat in de souvereiniteit van het denken is geworteld.

* * *

Waar, gelijk we zagen, doorloopend de theorieën der Bedingungsleer de
illusie wekken, als zoude hun begrip der condicio zuiver logisch en dus
zakelijk neutraal zijn, is het oogenblik gekomen, in een nader onderzoek
te treden naar de vraag, of inderdaad een bloot formeele, logisch gevatte
causaliteitsleer zich naar het continuïteitspostulaat kan richten, 't welk
naar we zagen inhaerent is aan de theorie der condicio sine qua non
naar haar wijsgeerige grondgedachte. Eerst daarna onderzoeken wij de
houdbaarheid van den tweeden (kritischen) vorm, waarin de theorie der
condicio sine qua non is opgetreden (de opvatting van Radbruch c.s.).
Volgens Traeger c.s. moet de theorie der conditio sine qua non dus
causaliteitsverband leggen tusschen al die antecedenten, welke in hun
samenwerking het abstract gevolg in j uridischen zin (Traeger spreekt
van de juristische Erfolgskategorie W) 38), hebben veroorzaakt.
Onder deze antecedenten fungeeren oogenschijnlijk zulke van de meest
uiteenloopende zakelijke kwalificatie: mechanische, physische, biotische,
psychische, maar ook economische, sociale etc. etc.
Wij zullen later nader zien, hoe al deze factoren zich slechts aan de
substraatzijde van de juridische causaliteitsketen bevinden, doch moeten
ons hier op Traeger's standpunt stellen, dat er wijsgeerig gesproken
slechts één continue causaliteitsketen bestaat en dat de juridische causaliteit slechts een sectie, een selectie uit die universeele causaliteit kan zijn.
Om dan echter het door Traeger gewild continue causaliteitsverband
te leggen, zullen alle antecedenten, onverschillig hun zakelijke, materieele
kwalificatie onder één gemeenschappelijken noemer moeten worden gebracht.
Gevraagd wordt onder welken noemer?
Onder den noemer van het logisch causaliteitsprinciep, de logische
Bedingung? Doch wel verre van de discontinuïteit tusschen de wetskringen te overbruggen, eischt juist de Logos de analytische zuiverheid
van den noemer, waaronder men de verschillende samenwerkende factoren van een kosmisch proces wil herleiden. Wie inderdaad kritisch
het logisch causaliteitsprinciep wil hanteeren en het niet in bare, ondoorgrondelijke metaphysica wil doen verloopen, moet beginnen met de
erkentenis, dat het logisch denken wel allerminst in staat is een relatieverband te leggen tusschen psychische en physische factoren, maar
veeleer in bescheiden zelfbeperking het leggen van het verband, de relatie
tusschen beide aan de metaphysica zal moeten overlaten.
En toch zou de theorie der "condicio sine qua non" in haar blijkbaar
bedoelde metaphysieke neutraliteit alle metaphysica terzij moeten laten,
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om alleen de denkkategorie van den toereikenden grond toe te passen!
Wanneer de aanhangers dezer theorie dus inderdaad hun theorie als
toepassing van de denkwet van den toereikenden grond beschouwen, dan
mogen zij geen logische continuïteit in het veranderingsproces aannemen,
m. a. w. de these van de gelijkwaardigheid der "Bedingungen", de steunpilaar der geheele theorie, moet als metaphysieke ballast overboord
worden geworpen, daar zij zonder de stilzwijgende aanvaarding der
logische continuïteit niet valt te handhaven. Niet een denkwet, niet de
logica, maar veeleer een onbewijsbaar metaphysisch postulaat dwingt
ons, een voor het denken volkomen irrationeel verband tusschen de wetskringen te leggen. De wetsidee alleen kan van dit verband rekenschap
geven, doch men denatureert de logica, wanneer men haar de taak dezer
wetsidee wil doen overnemen.
De hypothese, dat de leer der condicio sine qua non niets anders zou
zijn dan een metaphysisch geheel neutrale toepassing van het logisch
causaliteitsprinciep blijkt dus onhoudbaar. Hoe staat het met den anderen
vorm, waarin deze theorie, haar wijsgeerig recht zoekt te bewijzen?
Wij wezen reeds terloops op de noodwendige antinomie, waarin de
leer van de condicio sine qua non zich moet verwikkelen, zoodra zij
zich baseert op de universaliteit van de mechanische causaliteitswet over
geheel het ervaringsgebied. Wij weten hoe Kant aan deze mechanische
causaliteitswet een transcendentaal-logischen grondslag heeft zoeken te
geven en daarbij tegelijk het continuïteitsprinciep in den scherpsten vorm
erin heeft opgenomen.
In dezen vorm eischt het causaliteitsbegrip de aequivalentie van
"Bedingung" en "Bedingtes", alsmede de mechanische noodwendigheid
in de opeenvolging der factoren.
Het z.g. kritisch positivisme heeft gepoogd de vereenzelviging van het
aldus opgevat causaliteitsbegrip met de causaliteit in transcendentaallogischen zin van alle metaphysische ballast te bevrijden, door het begrip
der causaliteit eenvoudig te vervangen door dat der (mathematische)
functioneele afhankelijkheid, gelijk dat in de moderne natuurwetenschap
gehanteerd wordt. (Zoo Mach, doch ook de Marburgerschool. Vgl. ten
onzent Dr. J. Clay: Noodzakelijkheid en oorzakelijkheid (Tijdschr. v.
Wijsb. ge jrg. blz. 369 vlg.), die echter niet zoover gaat, dit functiebegrip
ook op de psychologie van toepassing te verklaren, en ook in de natuurwetenschap zelve het begrip "noodzakelijkheid" beperkt wil zien tot
zuiver logisch bepaalde verhoudingen.) Het functiebegrip zou dan geheel
neutraal zijn tegenover qualitatieve verschillen, die ongetwijfeld tusschen
physische en psychische verschijnselen bestaan. Intusschen eischt juist het
functiebegrip, dat alle functioneel van elkander afhankelijke factoren onder
één zelfden noemer worden gebracht, opdat het in wezen metaphysisch
krachtbegrip, de deus ex machina uit het wetenschappelijk begrippenarsenaal kan worden geweerd. Daarmede komt deze opvatting der causaliteit in dezelfde impasse als de eerstgenoemde. Zij vervalt Of in on-
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houdbare metaphysica, of zij moet de exclusiviteit van haar causaliteitsbegrip prijsgeven. Nu schijnt de leer der condicio sine qua non, in welke
wijsgeerige gedaante ze zich ook aandient, wel tot de hier gequalificeerde
"onhoudbare metaphysica" veroordeeld.
Zou zij immers, gelijk Radbruch schijnt te verlangen, de psychische
factoren geheel aan de schuldleer overlaten, met de belijdenis, dat "über
den Abgrund, der zwischen der Körperbewegung und den Willen gähnt,
keine Brücke führt," dan zou zij haar noodwendig postulaat van de
geslotenheid van de causaliteitsketen moeten prijsgeven. De opmerking
van Merkel 39) dat de leer der condicio sine qua non geen onderscheid
maakt tusschen mechanische en geestelijke werkzaamheid, is maar niet
een simpel feitelijke, als zoodanig te zeer generaliseerende, constateering,
maar legt een postulaat dezer theorie bloot, waarmede zij staat of
valt. Wanneer iemand bij een zenuwachtige dame opzettelijk door een
spokenvertooning zulk een psychische schok veroorzaakt, dat zij sterft,
of wel een misdadige hypnotiseur zijn slachtoffer tot instrument maakt
voor de uitvoering zijner moordplannen, dan kan toch geen juridische
causaliteitstheorie ter wereld zich tevreden stellen met Radbnich's bescheid, dat de rechtswetenschap de causaliteitsreeks slechts tot de
lichaamsbeweging kan terugvoeren. 40) . Radbruch opereert met het
mechanisch causaliteitsbegrip en ziedaar de bron der antinomie, waarop
hij zelf aan het slot zijner verhandeling wijst, met de sceptische berusting van Ibsen's woord: "Haben Sie schon je einen Gedanken zu
Ende gedacht, ohne auf einen Widerspruch zu stoszen?" Dat alleen het
juridisch handelings-(ruimer: gedragings) begrip in staat is van het in
wezen geenszins neutraal-abstracte, maar zeer bijzonder gequalificeerde
juridisch causaliteitsverband rekenschap af te leggen, dat slechts schijnbaar de klove tusschen psychische en physische antecedenten overbrugt,
is een waarheid, die aan de "Bedingungstheorie" juist door haar
universeel-wijsgeerige prententies wel verborgen moest blijven.
Een mechanisch causaliteitsbegrip kent geen handelingen, doch slechts
mechanische bewegingen, die alle voor de beschouwing gelijksoortig en
gelijkwaardig zijn. Een abstract z.g. universeel wijsgeerig causaliteitsbegrip moet, gelijk ook Radbruch toegeeft, opzettelijk van de materieele
qualitatieve bepaaldheid der samenwerkende antecedenten abstraheeren
en moet dus evenzeer het juridisch handelingsbegrip buiten de rekening
stellen. En juist in dit handelingsbegrip in zijn specifiek-juridische kwalificatie ligt de sleutel tot oplossing der antinomie, waarin iedere causaliteitsopvatting, die de grenzen der wetskringen logisch tracht te overbruggen, zich moet verstrikken.
Het mechanisch causaliteitsbegrip is bovendien in de rechtswetenschap volkomen onbruikbaar, omdat het, gelijk reeds opgemerkt, iederen
grondslag voor de verantwoordelijkheidsvraag vernietigt. Dit laatste
punt is blijkbaar uit 't oog verloren door Prof. Zevenbergen in zijn
polemiek met Prof. Scholten over het vraagstuk der causaliteit in art.
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1401 RW.41) Tegen Scholten's bezwaar, als zou de leer der condicio
sine qua non geen voldoenden grond voor de strafrechtelijke toerekening
kunnen aangeven, merkt Zevenbergen op, dat dit bezwaar de causaliteitsvraag niet raakt. "Dat een intreden der rechtsgevolgen enkel en
alleen bij het gegeven zijn van een conditioneele verhouding van, zeggen
wij, mijne handeling ten aanzien van een bepaald gevolg, een ongerijmdheid zou zijn, worde onmiddellijk toegegeven. Maar hoe kan men toch
in ernst meenen, dat door dergelijke overwegingen een zich als causaliteitstheorie aandienende leer wordt weerlegd?" 42) Immers het gaat hier
in wezen om beperking der aansprakelijkheid, niet om beperking van
het oorzaaksbegrip en de noodzakelijkheid van het eerste wordt door
de leer der condicio sine qua non zonder restrictie erkend.
Maar Prof. Zevenbergen ziet hier o.i. de quintessens der kwestie over
:t hoofd. Het bezwaar tegen de leer der condicio sine qua non schuilt
immers niet hierin, dat zij geen voldoenden grond voor de toerekening kan
aangeven, maar hierin, dat zij die toerekening principieel onmogelijk maakt.
Bij doordenken van een vroeger door hem gemaakte juiste opmerking
had de scherpzinnige schrijver tot dezelfde conclusie moeten komen.
Immers hier schreef hij: "De vraag naar de causaliteit heeft (scl. rechtens)
slechts zin, als het betreft elementen van een rechtsfeit (handeling, verandering)" 43).
Welnu als de causaliteit juridisch slechts bestanddeel van een rechtsfeit
kan zijn, dan kan ze onmogelijk zich dekken met de causaliteit, die de
physica op 't oog heeft. De physische causaliteitsreeks, met haar
mechanisch noodwendigheidsverband laat zich nimmer met de verantwoordelijkheidsvraag in één zinsverband (i. c. dat van het rechtsfeit)
vereenigen, zonder dat men zich in een aperte antinomie verstrikt.
Want de schijnbare uitweg, die het Kantiaansch dualisme hier zou
bieden: n.l. de isoleerende scheiding tusschen natuurwet en norm, is
juist in de kwestie der juridische causaliteit uitgesloten, omdat, naar
Prof. Zevenbergen zelf toegeeft, causaliteit en schuld elkander in het
rechtsfeit als gelijkgerechtigde elementen ontmoeten.
Aan een met mechanische noodwendigheid intredende reeks van
energie-omzettingen kan men niet "schuldig" staan; die reeks kan aan
niemand worden toegerekend. Zoodra men echter weer gaat spreken over
juridische handelingscausaliteit, heeft men, - in strijd met het postulaat
van de theorie der condicio sine qua non - een souverein gekwalificeerd,
juridisch causaliteitsbegrip ingevoerd.
De centrale these der Bedingungstheorie van de gelijkwaardigheid
van alle werkende antecedenten in dezen zin, dat ze allen, zonder eenig
verschil, mede-oorzaak zijn, voorzoover ze niet kunnen worden weggedacht, zonder dat het gevolg verandert, is een haard van naturalistische metaphysica, voor de natuurwetenschap in haar grenzelooze pretenties onbruikbaar, voor de rechtswetenschap een bron van antinomieën.
Ze gaat, gelijk Radbruch erkent, uit van het onbewezen postulaat van
A. St. 3-m. II
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een wereldsamenhang, waarin alle veranderende factoren met mechanische
noodwendigheid successief en niet omkeerbaar van elkander afhangen.
In dezen alle wetskringen tegelijk overspannen den vorm, is natuurlijk
de leer der condicio sine qua non geen echte causaliteitsleer meer, maar
niets dan een bepaalde formuleering van een specifieke wetsidee. Het
is goed, deze waarheid eens scherp naar voren te brengen, omdat de
aanhangers van de Bedingungstheorie gewoonlijk hun scherpste pijl
tegen de leer der adaequate veroorzaking meenen te richten, wanneer
ze beweren, dat ze geen echte causaliteitsleer is. Stelde de Bedingungstheorie niets meer dan de successieve opeenvolging der verschillende
antecedenten in den tijd en werd het begrip "Bedingung" door haar
in dezen neutralen zin opgevat dan zou deze theorie als niets-zeggende
formule niet in die mate aan bedenking zijn onderheven, ofschoon zij ook
dan nog met verschillende tijdsbegrippen zou werken. Maar het "gevolg"
wordt hier in causalen zin tot "Erfolg", de "Bedingung" wordt tot noodwendige niet weg-denkbare "Bedingung" en zie hier een causaliteitsopvatting die met name in de rechtswetenschap allen houdbaren zin
ontbeert.
Wanneer de leer der condicio sine qua non slechts van een ex post
beschouwing wil weten en voor deze ex postbeschouwing alle gedachte
aan een ook anders kunnen zijn uitsluit, dan hanteert zij, 't zij ze zich als
een bloot formeel-logische causaliteitsleer, 't zij als een natuurwetenschappelijke aandient, in elk geval een onhoudbaar causaliteitsbegrip.
Bij haar telkens weder op den voorgrond stellen van de opvatting,
dat alleen de ex postbeschouwing zich met de realiteit verdraagt, vergeet
de theorie der condicio sine qua non, dat een bloote ex postbeschouwing
nimmer tot vaststelling van een causaal verband, maar hoogstens tot
constateering van een nietszeggende successie in den tijd kan leiden.
Juist het noodwendigheidsoordeel moet zich als oordeel over de mechanische causaliteit op het ex ante standpunt plaatsen. Het noodwendigheidsoordeel over de onvoorwaardelijke gelijkvormigheid in de opeenvolging van oorzaak en gevolg is nimmer te vellen op grond van empirische waarneming eener bloot tijdelijke successie van vroegere en
latere gebeurtenissen, doch slechts op grond van de wetten, die dit
mechanisch causaliteitsverband reguleeren.
Het ex-post standpunt is dus alleen houdbaar in den zin van nachträgliche Prognose en daarbij faalt het noodwendigheidsoordeel in bovenbedoelden zin volkomen, zoodra de natuurwetenschappelijke praemissen
daartoe ontbreken.
Kant heeft, ondanks zijn aanvaarding van het continuïteitspostulaat
in het humanistisch wetenschapsideaal, zelf deze waarheid de facto toegegeven, waar hij de mechanistische causaliteitswet in een synthetisch
oordeel a priori in den zin zijner Transcendentallogik fundeert.
De causaliteitswet wil immers een wet zijn en tot kennis der wetten
kunnen wij nimmer door een bloote ex postbeschouwing komen. Ook
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in mechanischen zin kan de causaliteitsketen slechts door een wet bepaald
zijn en de wetten ontstaan niet eerst door het optreden van individueele
subjects-activiteit. Wie ons hier een verwarring tusschen "Realgrund"
en "Erkenntnisgrund" zou verwijten, zou dus over 't hoofd zien, dat de
wet niet tot de subjectszijde van het gebeuren kan behooren. Overigens
is een verwarring tusschen "Realgrund" en "Erkenntnisgrund" binnen
't kader onzer wetsidee eenvoudig onmogelijk.
De logica anderzijds eischt krachtens haar principium contradictionis
een scherpe onderscheiding tusschen causaliteit der noodwendigheid en
causaliteit der redelijke vrijheid en leert ons, dat de laatste zonder het
"mogelijkheidsbegrip" niet kan uitkomen.
Wij komen tot een nog gewichtiger punt.
Het stellen van de causaliteitsvraag moet een bepaalden zin hebben.
Ieder gevoelt, dat de zin der vraagstelling een totaal andere is naar
gelang van het verband, waarin zij geschiedt. Wanneer de natuurkundige
vraagt naar het causaal verband tusschen warmte- en stralingsverschijnselen, dan stelt hij de verschijnselen in een functioneel afhankelijkheidsverband en herleidt beide tot den noemer der energie. De zin der
causaliteitsvraag is hier, de aequivalentie te bepalen in de energieomzettingen en wanneer die aequivalentie in een mathematische vergelijking is uitgedrukt, heeft het natuurwetenschappelijk causaliteitsbegrip
zijn taak vervuld.
Wanneer daarentegen b.v. de historicus de vraag opwerpt naar het
causaal verband, zeg tusschen het uitbreken van den Fransch-Duitschen
oorlog in 1870 en de staatkundige en economische toestanden van dien
tijd, dan heeft hij aan het natuurwetenschappelijk aequivalentieprinciep
niets en een mathematische vergelijking zou hier slechts de lachlust
kunnen opwekken. Zou men nu willen beweren, dat de historicus geen
echt causaliteitsbegrip hanteert?
Dit zou slechts kunnen worden beweerd door hem, die van de petitio
principii uitgaat, dat er geen andere causaliteit is dan die, welke de
natuurkundige kent. Ook de historicus vraagt wel degelijk naar oorzakelijkheid, maar naar een oorzakelijkheid, waarin een zin woont, die
totaliter van de natuurwetenschappelijke causaliteit onderscheiden is.
Gesteld nu, dat een Z.g. wijsgeerige causaliteitstheorie van alle zinverscheidenheid tusschen de verschillende causaliteitsgebieden zou willen
abstraheeren, welken denkbaren zin zou zij dan voor haar exclusief en
alles-omspannende causaliteitsopvatting overhouden?
Het behoeft niet veel betoog, dat hier slechts twee mogelijkheden
bestaan: of wel men grijpt naar een transcendente instantie (het wereldbestuur Gods, of de continuïteit en een-alheid van den redelijken samenhang), Of wel men voegt in een volkomen zinloos verband samen, wat
toto coelo van elkander onderscheiden is.
Een causaliteitsleer, die den laatsten weg zou inslaan, kan, dit behoeft
nauwelijks betoog, op den naam eener wijsgeerige causaliteitstheorie
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geen aanspraak maken. Zij is de theorie der gekroonde onzinnigheid,
welke men niet beter aan de kaak kan stellen dan door op haar de beroemde puzzle toe te passen: Wanneer een schip twintig meter lang en
vijf meter breed is, hoe oud is dan de zeekapitein?
Zou een wijsgeerige causaliteitstheorie daarentegen naar een transcendente instantie grijpen, dan gevoelt ieder, dat zij op het gebied der
wetsidee zou komen, waar de levens- en wereldbeschouwing haar souvereine rechten doet gelden. Als causaliteitsleer in eigenlijken zin kan een
dergelijke wijsgeerige theorie over den wereldsamenhang zich zeker niet
aandienen, want ieder gevoelt, dat op dit gebied heel wat meer dan
de causaliteitsvraag aan de orde komt, ja, dat hier de causaliteit nog
alleen in een eigenaardigen transcendenten zin, kan fungeeren, welke
met een zuiver wetenschappelijk causaliteitsbegrip niets meer dan den
naam gemeen kan hebben.
Er is nog een belangrijk punt, waarop de theorie der condicio sine
qua non haar theoretische onhoudbaarheid luce c1arius demonstreert.
Gesteld, dat men de grondslagen, waarop deze theorie zich baseert, zou
willen aanvaarden, dan is toch nimmer te verstaan, hoe het mogelijk is
met de verdedigers deze leer uit de onoverzienbare en geenszins in
alle schakels gekende causaliteitsketen bepaalde Bedingungen uit te
lichten en deze mede-oorzaak te noemen. Hier zondigt deze Z.g. causaliteitstheorie tegen haar eigen continuïteitspostulaat. Immers een factor
kan in den gedachtengang der Bedingungstheorie slechts als condicio
sine qua non gelden in het complex van de geheele functioneele, onoverzienbare keten van "Bedingungen".
Practisch moet de theorie echter met sprongen werken en stelt reeds
de mede-causaliteit van een factor vast vóór zij de continuïteit in de
schakels heeft gevonden.
Dat den jurist als zoodanig haar theoretische continu-vermeende
causaliteitsketen niet interesseert, mag de leer der condicio sine qua non
hier zeker niet ter harer verdediging aanvoeren. Immers zij bant zelf deze
juridische "selectie" gelijk ze het noemt, buiten de grenzen der theoretische
causaliteitsleer. Ook haar beroep op de beperktheid van het menschelijk
denken (Radbruch) kan haar hier niet baten. Veeleer zou dit beroep slechts
een absoluut "non liquet" in iedere causaliteitsvraag kunnen rechtvaardigen. Immers slechts als functioneele schakel in den geheelen causalen
wereldsamenhang kan volgens de leer der condicio sine qua non een
antecedent als medeoorzaak gelden. Maar hoe zu\1en wij dan ooit meer
dan een waarschijnlijkheidsoordeel kunnen vellen in een vraag, die zulk
een principieel voor het menschelijk denken onvatbare reeks van vooren navragen met zich voert?
Op de natuurwetenschap kan men zich hier niet beroepen. Want deze
stelt niet den onmogelijken eisch aan haar causaliteitsbegrip, welke de
leer der condicio sine qua non aan het hare stelt. De physica wil niets
dan den functioneelen samenhang der energie-omzettingen met haar
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soms van een echte causaliteit geen sprake? Men kan hier weer genieten
van den afgodendienst met de terminologie "echte causaliteit"!
Men leze b.v. eens het betoog, dat Traeger levert om het z.i. absurde
karakter van de opvatting, dat er in de biologie een causaliteit van
negatieve Bedingungen zou zijn, aan te toonen. Hij spreekt over het
"vulgaire spraakgebruik", dat b.v. het uitblijven van den regen het verdorren van het gras zou hebben veroorzaakt en kan de ongerijmdheid
dezer beschouwing niet genoeg aan de kaak stellen: "Denn das Nichtregnen, ein nicht stattgehabtes Ereignis, d.h. ein "nichts" kan nicht zu
den Faktoren gerechnet werden, die den Erfolg, das Verdorren des Grases,
herbeigefürt haben. Ursache einer Veränderung sind die den Dingen
(Substanzen) innewohnenden Kräfte in ihren zeitlich-räumlichen Relation en (sic!). Das Nicht-Regnen ist weder eine den Dingen innewohnende
Kraft, noch stellt es als ein nicht existierendes Etwas eine zeitlich-räumliche Relation von Kräften her, Eine so1che Relation hat vielmehr ein
anderes wirklich eintretendes Ereignis hergestellt, z.B. der während längerer
Zeit wehende Ostwind, der die Wolken verjägte und es erst ermöglichte,
das die Sonnenstrahlen ihre volle Kraft entfalten konnten. Dieses positive
reale Ereignis ist also einer der Faktoren für den eingetretenen Erfolg,
nicht aber ein nicht existierendes Etwas, eine negative Kraft, wie man
auch das Ausbleiben von derartigen Ereignissen genannt hat; denn
negative Kräfte kennt die Wirklichkeit eben so wenig wie sie minusGröszen kennt (sic!), nur positive Kräfte und positive Gröszen existieren. Das alles erscheint so selbstverständlich, das schwer begreiflich
ist, wie es je verkannt werden konnte".44)
Sterker dan in dit betoog kan de overspanning van het mechanischa-teleologisch causaliteitsbegrip niet gedemonstreerd worden, daargelaten
nu, dat de formuleering, die Traeger er aan geeft bezwaarlijk met den
huidigen stand van het natuurwetenschappelijk denken in overeenstemming is te brengen. Dat Traeger zich voor zijn opvatting op de
autoriteit van vooraanstaande logici kan beroepen (hoewel b.v. Sigwart's
opvatting 45) in tegengestelden zin kan worden aangevoerd), kan toch
niet beletten, dat zijn betoog op een drogreden berust, wijl het een
specifieken teleologischen samenhang met een a-teleologisch, mechanisch
causaalbegrip tracht te benaderen.
Natuurlijk kan de organische chemie - en het is haar roeping en
plicht - een stofwisselingsproces in het plantenleven analyseeren op
dezelfde wijze, waarop de an-organische chemie haar objecten behandelt,
d. i. zonder inmenging van organisch-teleologische gezichtspunten. Maar
het chemisch onderzoek beweegt zich dan geheel en al in de substraatssfeer van het biologisch leven. Het leven fungeert als zoodanig niet in
den chemisch-physischen gezichtskring, evenmin als de boom als gequalificeerde subjectseenheid qua talis in den mechanischen of mathematischen gezichtskring fungeert, doch slechts zijn mechanisch, resp.
mathematisch substraat.
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Dit alles is in confesso. Maar ieder gevoelt toch, dat, zoodra de chemie
of de physica of de mechanica hare wetsgrenzen gaan overschrijden,
dat zoodra zij m. a. w. van de resp. substraatssferen van den biotischen
wetskring hare begrippen en methoden op dezen wetskring zelve gaan
toepassen, de wetenschap plaats maakt voor een belachelijk hoogmoedige
en ongerijmde metaphysica. En dit laatste is 't geval bij Traeger met zijn
"philosophisch" causaliteitsbegrip. Immers hij spreekt over de oorzaken
van een "verdorringsproces" alsof in dat proces geen teleologische factor
aanwezig ware!
Laten wij eens het praegnante voorbeeld kiezen van een dier, dat door
gebrek aan voedsel sterft.
Inderdaad een uitgezocht geval voor Traeger om de draagwijdte van
zijn louter "positief" causaliteitsbegrip te beproeven.
Negatieve Bedingungen mogen dus niet als oorzakelijke factoren in
dit stervensproces in aanmerking komen. Maar waar zijn de positieve,
die hier de geheele causaliteitsreeks zouden kunnen vullen? Het verbrandingsproces? Maar dit proces is juist een levensvoorwaarde voor
het organisme en kan dus onmogelijk zonder inmenging van andere
factoren tegelijk doodsoorzaak zijn.
Het sterven is als zoodanig een teleologisch proces, dat ongetwijfeld
verloopt op het substraat van mechanische, physische en chemische factoren, maar nimmer in die substraten opgaat. De chemie kan hier slechts
spreken van chemische veranderingen, maar weet van "sterven en leven"
niets af. Het kan op deze begrippen slechts anticipeeren, maar kan hun
zin niet met eigen middelen verstaan. In het biotisch-teleologisch proces,
dat sterven heet, fungeeren reëele, teleologische situaties, zonder welke
men van "sterven" niet kan spreken.
Iedere grensoverschrijding voert in de antinomie! Ook de grensoverschrijding van het mechanisch causaliteitsbegrip op biologisch terrein
moet in de antinomie voeren. Die antinomie is het kriterium van de
schending der souvereiniteit in eigen kring. De antinomie, waarin
Traeger's overspanning van het mechanisch causaliteitsbegrip op biologisch terrein voert, bestaat hierin, dat hij gedwongen wordt een "levensvoorwaarde" tot "doodsoorzaak" te prodameeren, wat hetzelfde beteekent als de elimineering van "leven" en "sterven" in den causaliteitsketen. En toch was de opgaaf juist de oorzaak van het sterven aan
te geven. Want ook de uitweg, dat men de negatieve Bedingungen wel
in het causale oordeel mag opnemen, door zich n.l. af te vragen, welke
"Bedingungen" het sterven hadden kunnen tegenhouden loopt dood.
Immers gevraagd wordt naar de oorzaken van het reëele proces, dat
"sterven" heet en niet naar een gedachten-experiment, dat geen betrekking tot de realiteit heeft. En juist de negatieve Bedingungen missen
volgens Traeger realiteit! Zijn fout begint reeds, wanneer hij de negatieve levens-voorwaarde (het ontbreken van water, dat de plant als
organisme noodig heeft) als een "niets" kwalificeert, 't geen slechts
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mogelijk is bij overspanning van het mechanisch causaliteitsbegrip.
Het logisch princiep van den toereikenden grond althans, waarop de
voorstanders van de leer der condicio sine qua non zich stilzwijgend
baseeren, weet van de exclusiviteit van het mechanisch causaliteitsbegrip
niets af, maar verwijst het subject, dat kennis van de materieele causaliteitsreeksen wil verwerven, naar zulk een synthetisch causaliteitsbegrip,
als bij den aard van den ter kennis opgegeven wetskring past!
Ook in het positieve causaliteitsbegrip der biologie schuilt reeds noodwendig de teleologische factor, zonder welke zelfs de specifiek biologische
vraagstelling niet kan worden opgeworpen. Zegt men b.v. dat een bepaalde stoÎwisseling noodig is om het organisme in stand te houden,
dan kan in den gedachtengang der Bedingungstheorie het causaal
karakter dezer stofwisseling voor het leven van het organisme niet
worden geloochend, alleen maar die causaliteit is door en door teleologisch
van aard. Wilde de Bedingungstheorie nu de causaliteit van de negatieve
"Bedingungen" met Vaihinger naar het rijk der ficties verwijzen, dan
zou zij zich met dit wapen zelf verwonden. Zou men immers alleen de
zintuigelijk waarneembare verschijnselen reëel noemen, dan zou de
causaliteit zelve naar het rijk der ficties moeten worden verbannen.
Immers de causaliteit zelve is niet zintuigelijk waarneembaar. Het
adagium "ex nihilo nihil fit" zou alleen dan hier van toepassing zijn,
als vaststond, dat de negatieve "Bedingung" inderdaad een niets was.
Doch wel verre van een "nihil" te zijn, is de negatieve Bedingung
veeleer een teleologische realiteit, een afwijking van de biotische doelmatigheidsorde, waarmede ieder wetenschappelijk man heeft te rekenen.
Zoolang men het sterven als een teleologisch reëel proces beschouwt,
kan de realiteit der negatieve Bedingung niet worden betwist. Zou dan
het laten in juridischen zin een "nihil" zijn? Ware dit zoo, dan zou toch
ook de rechtsorde aan zulk een "niets" geen rechtsgevolgen kunnen
verbinden. Men werpe nu niet tegen, dat die rechtsgevolgen van meer
voorwaarden afhankelijk zijn, dan van het causaliteitsverband, ja, dat
b.v. bij de formeele delicten de causaliteitsvraag zelfs niet aan de orde
komt (Zevenbergen). Het laatste punt laten wij voorloopig buiten beschouwing, maar bij de z.g. oneigenlijke omissiedelicten, kan toch niet
worden ontkend, dat de causaliteit van het laten eerste voorwaarde is
voor de strafbaarheid.
Is in dit laten nu alleen een psychisch feit gegeven, dat tot het in de
wettelijke omschrijving aangeduide gevolg in geen enkel reëel causaal
verband zou staan? Prof. Zevenbergen beantwoordt deze vraag bevestigend. Volgens hem - en zijn meening wordt door velen gedeeld berust de strafrechtelijke spraakwijze van de causaliteit van het laten op
een stilzwijgende omkeering van een louter "gedachte" positieve causaliteitsreeks. "Het Strafrecht rekent alleen met handelingen. Is niet een
positieve handeling bij een verandering aan te wijzen, dan vragen we
ons af, welke handelingen dan wel, waren ze verricht, deze verandering

89

j

hadden kunnen voorkomen en dus het leven enz. doen voortduren, den
verwachten toestand doen bestendigen". 46)
Tegen deze opvatting nu rijst meer dan een bezwaar. Allereerst is het
onbegrijpelijk, hoe een theorie, die krachtens haar uitgangspunt een gesloten causalen wereldsamenhang aanneemt 47), het causaliteitsverband
tusschen psychische en physische verschijnselen zou kunnen loochenen.
Gelijk wij reeds vroeger zagen, zou de leer der condicio sine qua non
met een dergelijke loochening zich zelf ontbinden. Het kan immers niet
worden ontkend, dat in de gesloten causaliteitsketen dezer theorie ook
tal van psychische antecedenten onder de kwalificatie vallen van veranderende (in transitieven zin) Bedingungen, die niet kunnen worden
weggedacht zonder dat het gevolg niet of niet zóó zoude zijn geweest
(denk aan hypnose en schrikaanjaging. 48 ) Maar voorts is de bewering,
dat het laten in sirafrechtelijken zin een psychisch feit zou zijn, eenvoudig
onhoudbaar. Het laten heeft strafrechterlijk een evident normatieven zin.
Het psychisch substraat van het strafrechtelijk laten is althans bij het
z.g. "nalatig" laten een negatieve factor, die dus in de lijn van Prof.
Zevenbergen c. s. naar het rijk der bloot "gedachte" samenhangen moeten
worden verwezen.
De z.g. interf.erentietheorie toch kan bij dezen vorm van laten haar
louter fictief karakter niet verbergen.
Realiter zou geen causaal verband tusschen het laten en het in de wettelijke omschrijving voorkomend gevolg mogelijk zijn!
Wij stuiten hier weder op het ook bij Traeger en Radbruch gesignaleerde mechanisch causaliteitsbegrip 49) dat natuurlijk geen reëele
causaliteit van "negatieve Bedingungen" kan aanvaarden.
Doch wie dit begrip in de rechtswetenschap hanteert, bedenke wel,
dat hij een dwaalweg is ingeslagen, die slag op slag in de antinomie
voert.
Het recht toch kent de causaliteit van een "rechtshandeling" als bestanddeel van den Tatbestand naast bestanddeelen als onrechtmatigheid en schuld. Hoe wil men nu toch in één begrip mechanische en
juridisch-normatieve elementen vereenigen, zonder in een openlijke tegenstrijdigheid te vervallen? Bovendien kan men, wanneer men ook op dit
gebied de gelding van het mechanisch causaliteitsbegrip aanvaardt,
onmogelijk spreken van een juridische selectie uit de gesloten causale
reeks, wanneer de jurist alleen de causaliteit van de handeling beschouwt.
Immers, we merkten het reeds herhaaldelijk op, in het mechanisch causaliteitsverband fungeeren geen handelingen, doch slechts mechanische
bewegingen en niets dan dit.
Van tweeën één dus: àf men spreke voortaan niet langer van de causaliteit van handelingen (in juridischen zin), maar slechts van een causaliteit van bewegingen of energieomzettingen, àf wel men erkenne, dat
het juridisch causaliteitsbegrip zich niet met het mechanische kan dekken,
maar een uitgesproken juridisch-normatieve kwalificatie draagt.
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In 't eerste geval mag men dan ook niet langer de causaliteit als een
bestanddeel van het rechtsfeit aanmerken, want het juridisch karakter
van den Tatbestand kan toch zeker niet worden betwist. De jurist moet
dan maar zien, hoe hij het klaar speelt, zonder causaliteitsbegrip de wet
toe te passen.
Dit zal hem waarlijk niet licht vallen, want het huidige strafrecht
spreekt slag op slag van "ten gevolge hebben" en "veroorzaken" als
een bestanddeel van den Tatbestand en wel naast het element der schuld.
De juridische causaliteit kan dus niet met het schuldelement worden verward en evenmin kan het met den zin der wetsteksten in overeenstemming
worden gebracht, die causaliteit met de onrechtmatigheid te doen samenvallen, waarover nog later.
Hetzelfde geldt ook voor de causaliteit van het laten in juridischen
zin. Er is in de juridische realiteit (den wetskring in levensverband !)
een oorzakelijk verband tusschen de nalatigheid en het gevolg; alleen
maar, een causaal verband, dat op geen enkele wijze met het bloot
mechanisch causaliteitsbegrip valt te benaderen. De causaliteit van het
laten is ook op geenerlei wijze met de strafrechtelijke verantwoordelijkheid te verwarren, want die verantwoordelijkheid moet zich juist, zij 't al
niet uitsluitend, op het juridisch causaliteitsverband baseeren. Men vergelijke b.v. eens de bewoordingen van art. 257 W. v. S. voor 't geval van
het in hulpeloozen toestand laten. Waarop zou de toerekening van het
zwaar lichamelijk letsel of van den dood zich hier kunnen baseeren,
wanneer er niet een causaliteitsverband tusschen de nalatigheid en het
gevolg bestond? Op een bloot "gedacht" verband? Maar dat "gedacht"
verband moet dan toch, zal het zin hebben, zich gronden op een verband
in de realiteit. Ook de redeneering, dat men bij de z.g. "omissiedelicten"
strafrechtelijk alleen verantwoordelijk wordt gesteld op grond, dat men
een rechtsplicht heeft geschonden, zoodat de causaliteitsvraag hier geheel
door de onrechtmatigheidsvraag kan worden vervangen (zoo Sturm, Hom,
v. Liszt 50), kan den theoretici van de leer der condicio sine qua non
niet baten, om hen uit de impasse van een natuurcausaliteit van het
laten te bevrijden.
Reeds niet op positiefrechtelijke gronden, wijl de wet vaak tusschen
positieve en negatieve gedragingen in het abstract schema der wettelijke
omschrijving geen onderscheid maakt en, om een voorbeeld van Sauer
te gebruiken, het voor de causaliteitsvraag toch bezwaarlijk relevant kan
zijn, of de seinwachter geheel verzuimd heeft het sein juist te stellen, of
dat hij het verkeerd heeft gesteld. 51)
Ook principiëel kan de oplossing van de causaliteit van het laten in
de onrechtmatigheidsvraag niet juist zijn, wijl, gelijk we vroeger zagen,
geen enkele gedraging juridisch relevant kan worden, tenzij zij een bijzondere juridisch gequalificeerde causaliteits-reeks (die eventueel uitsluitend in gevaarfactoren kan bestaan) inleidt.
Hoe we ons precies de verhouding tusschen onrechtmatigheid en causa-
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liteit hebben te denken, zullen we later zien, doch reeds hier mogen wij
opmerken, dat het onrechtmatigheidsoordeel (aan de wetszijde) zonder
juridische causaliteitsreeks (aan de subjectszijde) geen zin kan hebben. 52)
Zulks geldt ook voor de Z.g. formeele delicten, en zelfs voor de poging
tot misdrijf. 53)
Dat men deze waarheid heeft kunnen ontkennen,54) kan alleen hierin
zijn grond vinden, dat bij de bedoelde delicten de causaliteit geen bijzonder omschreven, doch slechts een generaal karakter draagt (en
eventueel alleen juridische "gevaarfactoren" kan omvatten), gelijk ook
de onrechtmatigheid vaak niet als bijzonder element in de wettelijke
omschrijving wordt vermeld.
De in de physische dimensie opereerende causaliteitstheoriëen kunnen
hier natuurlijk geen reëele causaliteitsreeks zien: zij gaan intusschen
van een uiterst naïef realiteitsbegrip uit (n.1. de beperktheid tot de zinnelijke waarneembaarheid), dat in wijsgeerigen zin toch moeilijk meer kan
worden gehandhaafd. 55)
Waar nu, gelijk met name Kollman 56) en Wolter 7) hebben doen zien,
alle pogingen, de "natuurlijke" (physische en zelfs de psychische) causaliteit van het laten aan te toonen, noodwendig in de fictie voeren (vgl. de
psychische interferentietheorie van v. Buri en de z.g. evenwichtstheorie
van Binding voor de oneigenlijke omissiedelicten) en die opvattingen,
welke bij het laten de causale factor zien in de handeling, die aan het
laten voorafging (Olaser, Krug en Merkel), juist op een loochening van
de causaliteit van het laten neerkomen, zoo rest aan de theorie der
"condicio sine qua non" voorzoover zij den schijn van een gesloten
"natuurlijke" causaliteitstheorie bewaren wil, slechts met Zevenbergen de
causaliteit van het laten als de omkeering van een positief causaliteitsoordeel op te vatten. 58)
Doch zij vervalt dan in de ongelukkige positie, dat zij krachtens haar
uitgangspunt alles negatieve "Bedingung" van het gevolg moet noemen,
wat het intreden van dat gevolg had kunnen voorkomen.
"Uiteraard kunnen hier tallooze handelingen in aanmerking komen en
ook tallooze personen, n.l. die alle, die, of wier handelingen niet kunnen
worden weggedacht, zonder dat de bestendiging van den door de wet
(blijkens de wettelijke omschrijving) verwachten toestand zou hebben
opgehouden", schrijft Prof. Zevenbergen. 59)
Deze voorstelling van zaken is voor de leer der condicio sine qua non
echter nog veel te gunstig. Als natuurlijke causaliteitstheorie mag ze
immers noch van personen, noch van handelingen spreken, maar moet
den onmetelijken oceaan van negatieve Bedingungen (bewegingen,
energie-omzettingen), die de intrede van het gevolg zou hebben kunnen
voorkomen, in zijn causaliteitsbeschouwing betrekken.
"Der Phantasie ist voller Spielraum gegeben. Mann kann sich die
schönsten Bilder der Erfolgshinderung ausmalen, aber auch nur ausmalen" schrijft W oUer terecht. 60)
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Maar tegelijk komt hier de zinloosheid van de theorie der condicio
sine qua non nog eclatanter tot openbaring. Zij speelt hier een volkomen
onnut en doelloos gedachtenspel, dat noch voor de rechtswetenschap,
noch voor eenige andere wetenschappelijke beschouwing op eenigerlei
beteekenis kan aanspraak maken.
Waarmede zij ook als theoretische causaliteitsleer onvoorwaardelijk
geoordeeld is.

* * *

§ 2. Hef juridische causaliteitsprobleem in 'f licht der Calvinistische
wetsidee met haar souvereinifeit in eigen kring.
Onze voorafgaande uiteenzettingen moeten wel één ding duidelijk aan
het licht hebben gebracht: Welke causaliteitstheorie men in de rechtswetenschap hanteert, zal primair afhangen van de wetsidee, welke men
aan zijn levens- en wereldbeschouwing ten grondslag legt, al zullen we
natuurlijk allerminst ontkennen, dat vele causaliteitstheoretici zich dit
verband niet bewust zijn en te goeder trouw een wetsidee hanteeren, die
met hun wereldbeschouwing onverdragelijk is.
Immers achter het abstracte, overwegend mechanisch gevatte causaliteitsbegrip van de theorie der condicio sine qua non, schuilt een abstracte
wetsopvatting, welke culmineert in de isoleerende scheiding tusschen
zijn en behooren.
In het "normatieve" gezichtsveld kan de heerschende leer geen "causale"
elementen dulden, omdat zij alle organisch verband tusschen de wetskringen heeft doorgesneden, omdat in het causaliteitsbegrip zich voor
haar het humanistisch wetenschapsideaal belichaamt, waaraan zij haar
persoonlijkheidsideaal niet ten offer wil brengen.
De aanhangers der humanistische wetsidee in haar dualistisch type
moeten eenerzijds, gelijk we in onze Prolegomena zagen, terwille van
het wetenschapsideaal de strenge continuïteit van het natuurwetenschappelijk causaliteitsbegrip handhaven en anderzijds ter wille van het
persoonlijkheidsideaal evenzeer alle causaliteit "in eigenlijken zin"
buiten het gebied der normatieve beschouwing bannen. Deze wetsopvatting is noodwendig één-dimensionaal vanwege het wijsgeerig
continuïteitsprinciep, dat zoowel aan het humanistisch wetenschapsals aan het humanistisch persoonlijkheidsideaal eigen is. Ze kent geen
wetskringen, maar slechts een aantal elkander uitsluitende beschouwingswijzen, waarin natuurwet en norm elkanders antipoden zijn.
Alle antinomieën, waarin de naturalistische causaliteitsleer zich op
het rechtswetenschappelijk gebied noodwendig moet verwikkelen, wijzen
ter laatste instantie weder terug naar de oer-antinomie in de grondstructuur der humanistische wetsidee, die tusschen wetenschaps- en
persoonlijkheidsideaal.
Zelfs vele schrijvers, die de onhoudbaarheid van de leer der condicio
sine qua non op rechtswetenschappelijk gebied klaar hebben ingezien
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(b.v. Sauer en Wolter) toonen in dit opzicht hun oriënteering aan deze
humanistische wetsidee, dat zij van adaequate veroorzaking in het recht
slechts in oneigenlijken zin wiIIen spreken, wijl hier geen "echte causaliteit" aanwezig zou zijn. Ook achter de idolatrie met het begrip "echte
causaliteit" schuilt de gesignaleerde wetsidee. En zoo zal de door ons
aan ons rechtswijsgeerig stelsel ten grondslag gelegde wetsidee hare
beteekenis ook voor de juridische causaliteitsleer moeten bewijzen.
Wij wiIIen dus thans ons eigen standpunt inzake het vraagstuk der
juridische causaliteit nader uiteenzetten en het daarbij toetsen aan de
juridische realiteit zelve. Tevens zullen wij dan gelegenheid hebben,
ste\ling te kiezen tegenover de grondgedachte van de leer der adaequate
veroorzaking.
Allereerst moeten wij dan deze voorvraag beantwoorden, of wij terecht
het juridische causaliteitselement als een noodwendige analogie in de
rechtskwaliteit (naar de subjectszijde) hebben behandeld, of dus inderdaad dit causaliteitselement) naar de subjectszijde een noodwendig
bestanddeel van de rechiskwaliteit is. Alleen wanneer deze voorvraag
bevestigend moet worden beantwoord, zullen wij hebben bewezen, dat
het systematisch verband der formeel rechtswijsgeerige onderzoekingen,
waarbinnen wij ons nog immer bewegen, de behandeling ook van het
zoo doornig en belangwekkend causaliteitsprobleem rechtvaardigde.
Wij moeten, teneinde de bedoelde vraag juist te stellen, er ons dan wel
goed rekenschap van geven, dat het hier niet gaat om een specifiek
strafrechtelijke causaliteit, maar om de juridische causaliteit zouder meer.
Het strafrechtelijk causaliteitsbegrip, zooals dat bij het peil der moderne
criminalistische opvattingen past, heeft reeds juridische zin-individualiteit
in zich opgenomen en onderstelt dus de causaliteit als analogische functie
der vergelding zonder meer.
Wanneer wij dan spreken van een juridische causaliteit in laatstbedoelden zin, dan moeten wij - om misverstand te vermijden - bedenken, dat het hier slechts kan gaan om een onzelfstandig element in
de rechtskwaliteit.
Anders zou men ons licht uit het veld kunnen slaan met de simpele,
inderdaad al te simpele opmerking, dat een juridisch causalitetsbegrip
reeds het rechtsbegrip onderstelt en dus nimmer een "constitutief"
element van het rechtsbegrip kan uitmaken.
Om dit misverstand af te snijden, spreken wij van het causaliteitselement in de rechtskwaliteit, in onderscheiding van de materieeljuridische causaliteit, welker begrip in de concrete rechtsbepalingen wordt
gehanteerd. Wij merkten reeds vroeger op, dat indien er zulk een
causaliteitselement bestaat, het onderworpen zal moeten zijn aan de
vergelding als souvereine kern van de juridische rechtskwaliteit. Doch
tevens zal dit element juridisch slechts te vatten zijn als organisch
bestanddeel der geheele rechtskwaliteit in restrictieve functie.
Hierbij moet worden bedacht, dat de causaliteit als juridische hande-
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lingscausaliteit noodwendig aan de subjectszijde van de rechtskwaliteit
is gelegen (anders dan de mechanische causaliteit, welke aan de wetszijde
harer kring fungeert).
Successievelijk zal het organisch verband met de ten deele reeds
vroeger geanalyseerde 61) overige analogische functies aan het daglicht
moeten treden.
Naar de wetszijde konden wij het recht reeds vroeger kwalifieeeren
als vergeldingsnorm, welke de rechtssubjecten in onderlinge plichtenen rechtenafbakening ordent in een gemeenschap van evenmaat. Met dit
begrip van vergeldingsnorm is aan de subjectszijde dat van rechtshandeling (in den ruimsten zin van rechtsgedraging) reeds gegeven.
Niet alsof de rechtshandeling qua talis rechtssubject ware, maar het
rechtssubject is alleen in zijn rechtshandelingen aan de vergeldingsnorm
onderworpen. Zonder rechtshandeling verliest de rechtsnorm zijn zin.
Wij leggen weder den nadruk op dit onlosmakelijk verband tusschen
rechtssubject en rechtshandeling, omdat reeds hier het normatief toerekeningselement (zonder belasting met juridische zin-individualiteit)
zich openbaart. Het rechtssubject is in zijn rechtshandelingen rechtssubject en dit zijn drukt het noodwendig normatief (formeel) toerekeningsverband tusschen subject en handeling uit.
Nu vonden wij reeds vroeger, dat het recht noodwendig op sociaal
substraat rust. Zonder sociaal substraat zou het geen zin hebben van
vergeldingsgemeenschap te spreken. Daarom moet de rechtshandeling
in haar toerekeningsverband tot het rechtssubject in de vergeldingsgemeenschap ingrijpen. Zij moet m. a. w. naar haar substraatszijde
sociaal-relevant zijn en dit kan zij slechts door een bijzondere causaliteitsreeks in te leiden, die in het leven der rechtsgemeenschap ingrijpt. Vandaar dat niet "naar buiten" in een rechtshandeling zich openbarende
gedachten juridisch irrelevant zijn.
De juridische handelingscausaliteit is als causaliteit van den wil in
rechtszin noodwendig een causaliteit der vrijheid, welke zonder de
logische analogie der formeel-juridische toerekening niet te vatten is.
Deze formeel-juridische toerekening tot een rechtssubject, waarin het
normatief karakter der juridische handelingscausaliteit zich het eerst
openbaart, is wel te onderscheiden van de materieel-juridische verantwoordelijkheid, welke in de schuldvraag, en in 't algemeen bij de juridische aansprakelijkheid (Haftung) aan de orde komt.
De formeel-juridische toerekening is een element van den primairen
rechtszin, welke in den samenhang der vergelding (als kwaliteitskern) met
haar analogische functies tot openbaring komt.
Daarentegen ligt de schuldvraag reeds in de sfeer der (ethische) anticipaties binnen den rechtskring en de anticipatie kan zich slechts op
den vollen primairen rechtszin opbouwen.
De juridische aansprakelijkheid komt, voorzoover het schuldprinciep
in het recht tot doorbraak is gekomen, eerst na de schuldvraag aan de
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orde. Slechts in overblijfselen van primitieve rechtstoestanden vinden wij
het princiep der z.g. "Erfolgshaftung", zonder dat hier naar schuld gevraagd wordt.
In ieder geval onderstelt ook in primitieve rechtstoestanden de "Erfolgshaftung" een toerekening in formeel-juridischen zin.
Deze formeel juridische toerekening kwalificeert zelve geenszins de
causaliteitsreeks tot juridische causaliteit. Immers ze is zelve slechts een
(logische) analogie binnen de rechtskwaliteit, die op haar beurt haar
(juridische) kwalificatie van de kwaliteitskern (de vergelding) moet
ontvangen.
Doch zij maakt het mogelijk en zin-vol in het rechtsleven te zeggen
tot iemand, die b.v. eens anders dood veroorzaakte: Oij hebt dit gedaan.
Van natuurwetenschappelijk standpunt ware zulks onzin.
Maar in het juridisch gevolg openbaart zich de handeling (in ruimer
zin: gedraging), in de handeling het rechtssubject. Ook waar schade
veroorzaakt is door een zaak, die op een of andere wijze als werktuig
van den wil in juridischen zin kan worden beschouwd, ligt 't in den
aard der zaak, dat wilscausaliteit wordt aangenomen. Zoo zal
ongetwijfeld ook de schade, bedoeld in artt. 1404 en 1405 B.W. als
in juridischen zin door den wil veroorzaakt moeten worden aangemerkt.
En opnieuw blijkt hier, hoe weinig de toerekening in formeel-juridischen
zin en aansprakelijkheid (Haftung) elkander dekken. Immers artt. 1316
Wetb. Nap. voor Holland en 3039 van het on tw. van 1820 eischten schuld
of nalatigheid van den eigenaar of gebruiker van een dier als voorwaarde
voor de aansprakelijkheid, en schuld onderstelt op haar beurt de toerekening in juridischen zin. 62)
Nu heeft intusschen het spraakgebruik in den zin "Gij hebt dit gedaan"
een dubbelzinnigheid. Men zegt het ook tot iemand, om diens schuld
aan het gevolg uit te drukken en in dit schuld-element zijn, gelijk we
opmerkten, reeds ethische anticipaties van de rechtskwaliteit gerealiseerd.
Maar ook bij deze dubbelzinnigheid van het "Gij hebt dit gedaan"
kan toch in juridischen zin nimmer een schuldoordeel worden uitgesproken, tenzij op den grondslag van het causale element. Eerst moet
de causaliteit van de rechtshandeling aan een rechtssubject zijn toegerekend, vóór het oordeel, "schuldig" zin heeft.
Het gevolg der rechtshandeling drukt in formeel-juridischen zin het
punt uit, waarop de juridische gedraging in de vergeldingsgemeenschap
ingrijpt, waarop m. a. w. eerst de rechtshandeling als zoodanig voltooid
is. In zooverre schuilt er waarheid in de stelling van Tarnowski, dat in
de strafrechtelijke causaliteit zich het element der "Sozialschädlichkeit"
openbaart. Het valt slechts te betreuren, dat deze scherpzinnige schrijver,
die over de causaliteitsleer wel het beste heeft geschreven, wat daarover
in de laatste jaren verschenen is, de rechtswijsgeerige grondslagen van
het strafrechtelijk causaliteitsprinciep niet gezien heeft, maar zijn leer
uitsluitend op positiefrechtelijke basis heeft gebouwd.
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Het teleologische bestanddeel in het juridisch causaliteitselement
springt in 't oog; ook dit heeft Tarnowski juist gezien. De rechtshandeling
kan slechts juridisch-teleologische gevolgen hebben. 63) Juridisch irrelevante gevolgen van een handeling als kosmische subjectiviteitseenheid
liggen buiten den wetskring van het recht.
Sluit rechtssubject A met rechtssubject B een koopcontract dan heeft
deze handeling in levens-verband geschouwd, tal van gevolgen (economische, sociale, psychische en physische), die het recht als zoodanig
niet aangaan, wijl ze buiten zijn wetskring liggen.
De rechtsorde kent als zoodanig slechts die gevolgen van een handeling,
die in de vergeldingsgemeenschap ingrijpen en waarop zij, van de objectieve wetszijde met haar "rechtsgevolgen" reageert.
Het zal nu wel duidelijk zijn, dat een rechtshandeling zonder juridisch
causaliteiiselement een contradictio in terminis is. Alleen bedenke men
weder, dat hier van causaliteit nog geenszins in bijzonder strafrechtelijken, of civielrechtelijken zin wordt gesproken. Het gaat ons hier slechts
er om, het licht te laten vallen op het formeel causaliteitselement, dat
aan de rechtskwaliteit (naar haar subjectszijde) zelve inhaerent is, gelijk
aan de energie als wetskwaliteit van den physischen kring, het energetisch causaliteitselement inhaerent is. Dit causaliteits-element, dat op
zijn beurt weder met de tijdsanalogie en de arithmetische analogieën is
verbonden, waarborgt de dynamiek in het rechtsleven. Zonder dit element
ware in onze bedeeling geen rechtsleven mogelijk. Het onlosmakelijk
verband tusschen het causaliteits- en het toerekeningselement in de
juridische causaliteitskategorie en de noodwendigheid van een scherpe
onderscheiding tusschen de formeele toerekening eenerzijds en de schuld
en de aansprakelijkheid anderzijds (materieele toerekening), mag thans
wel als bewezen gelden. Tot mijn vreugde mocht ik constateeren, dat
Binding in zijn Die Normen und ihre Ueberfrefung II (2e Aufl.) S. 200
fIg., schoon langs geheel anderen weg, tot dezelfde conclusie is gekomen.
Het niet onderscheiden van de beide beteekenissen van juridische toerekening is voor de leer der condicio sine qua non, evenzeer als voor
verschillende theorieën der adaequate veroorzaking (vooral in v. Bar's
theorie) noodlottig geworden. Tot op zekere hoogte gelukkig daarentegen
is de formuleering van Traeger 64), wien men juist (op dit punt ten onrechte!) een verwarring van causaliteits- en schuldvraag voor de voeten
heeft geworpen, wanneer hij de adaequate veroorzaking in strafrechtelijken
zin (die dan zelve weder in het formeel-juridisch cansaliteits-element is
geworteld) als "die aüsserste Grenze der Denkbarkeit eines Verschuldens" kwalificeert om daarmede uit te drukken, dat de strafrechtelijke
schuld niet omkeerbaar van de strafrechtelijke causaliteit afhankelijk is.
Juist de heftige aanvallen, welke de theoretici van de leer der condicio
sine qua non op Traeger's formuleering gedaan hebben, bewijzen, hoe
weinig men van deze zijde een juiste onderscheiding betracht heeft

tusschen het formeele toerekeningselement, dat aan de (materieele)
juridische causaliteit als zoodanig inhaerent is en tusschen de materiëele
schuld- en verantwoordelijkheidsvraag. Aan Traeger's zijde zou in diens
omschrijving eerst dan een verwarring tusschen causaliteit en schuld
zijn aangetoond, wanneer ooit bewezen kon worden, dat men van het
naturalistisch ex poststandpunt, dus zonder inmenging van eenig adaequaatheidskriterium, zinvol van causaliteit van een handeling spreken kan.
Is zulks echter, gelijk wij meen en te hebben bewezen, volstrekt onmogelijk, dan is ook de leer der adaequate veroorzaking althans in haar
grondgedachte niet op zulk een goedkoope wijze te bestrijden, als de
meeste aanhangers der Bedingungstheorie zich veroorloven te doen.
Men heeft eenvoudig het wezen der strafrechtelijke causaliteit niet
gevat, wanneer men meent, dat zij geheel buiten verband tot een formeel
toerekenings-element zou moeten worden beschouwd.
Immers de juridische causaliteit - wij herhalen het voor de zooveelste
maal - is handelingscausaliteit, m. a. w. het gevolg moet zinvol tot
het rechtssubject als "vrije oorzaak" kunnen worden toegerekend en
daartoe is ongetwijfeld noodig, dat (van het teleologisch ex antestandpunt bezien) zuiver toevallig ingrijpende factoren buiten beschouwing blijven.
De stelling van de gelijkwaardigheid der "Bedingungen", is, ook
voorzoover die gelijkwaardigheid bloot subjectief is bedoeld, juist daarom
zoo ongerijmd, wijl ze geheel uit het oog verliest, dat de juridische
causaliteit een causaliteit der vrijheid is 65) en niet zulk eene der noodwendigheid, wijl m. a. w. de eisch van generale voorzienbaarheid van
het gevolg (afgescheiden van de moeilijke vraag naar het kriterium)
noodwendig moet worden gesteld, zal het ooit zin hebben van handelingscausaliteit te spreken, wat toch ook de theorie der condicio sine qua
non moet doen, zal zij hare juridische onhoudbaarheid niet reeds bij
den aanvang in 't oog doen springen.
Wanneer een moordenaar met een pistoolschot zijn slachtoffer om het
leven brengt, dan geschiedt realiter heel wat meer, dan dat een geladen
pistool door een "toevallige" oorzaak afgaat en iemand doodt.
Het pistool is bij de handeling werktuig geworden van een wil in
juridisch-normatieven zin en dit is beslissend voor den verderen gang
van zaken. Die wil heeft het pistool geladen en gericht. Die wil houdt
de heerschappij over alle overzienbare factoren, die zullen volgen. Daarom
doodt ook (altijd weer in juridischen zin) die wil het slachtoffer met
behuLp van de door hem geLeide physische en biotische oorzakenreeksen.
Die wil is inderdaad oorzaak in den meest praegnanten zin. Zonder
dien wil ware het gevolg uitgebleven. Er is geen gelijkwaardigheid der
Bedingungen, want alle adaequate gevolgen staan onder leiding van
den wil.
Van natuurwetenschappelijk standpunt is het hier alleszins juist de
willekeurige activiteit, "Bedingung" te noemen, daarentegen het zuiver
A. St. 3-m. IJ
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physische factorencomplex "oorzaak", (Heymans) 66) omdat hier alleen
een oorzakenreeks in aanmerking komt, welke voor de juridische causaliteit nooit meer dan substraat kan zijn.
Wie echter in de juridische causaliteitsketen de causaliteit van den
wil schrapt of haar hoogstens slechts als gelijkwaardige "Bedingung"
voor het gevolg naast andere Bedingungen wil doen gelden, maakt zich
aan een openlijke dwaasheid schuldig.
Hier komt juist alles op den wil (in juridischen) zin aan, welke
weliswaar de physische en biotische wetten niet kan beheerschen (souvereiniteit in eigen kring 1) maar wel in de desbetreffende wetskringen
de respectievelijke, door hun eigen wetten beheerschte, oorzakenreeksen
in werking kan stellen.
Gesteld nu echter, dat in 't bovenbedoelde geval de kogel door een
mechanischen, niet te voorzienen weerstand afdwaalt (aberratio ictus)
dan houdt op datzelfde moment de wil op, de oorzakenreeks te
"leiden". Er is slechts poging tot moord met een ten aanzien van den
wilsInhoud afgebroken causalitcitsreeks, waarin nochtans gevaarfactoren
gerealiseerd zijn (anders is er ondeugdelijke poging).
Nu schijnt, oppervlakkig beschouwd, in het eerstgenoemde geval,
waarin opzet en zelfs "voorbedachte raad" van den handelende aanwezig
is, de juridische causaliteit slechts te vatten in samenhang met de schuld
zelve, en wij kunnen ons eenigszins begrijpen, hoe scherpzinnige bestrijders van de theorie der condicio sine qua non (b.v. Merkel en aanvankelijk ook Liepmann 67) er toe komen konden, de substantieele eenheid van causaliteit en schuld te aanvaarden in dezen zin n.l. dat met
de "Bejahung der Kausalfrage zugleich die Schuld dieses Menschen
bejaht" zou zijn. 68) Dat deze opvatting echter onmogelijk juist kan zijn
en in wezen weder berust op de bekende verwarring tusschen formeeljuridische en materiëel-juridische toerekening, behoeft thans, na al hetgeen wij hierover reeds opmerkten, geen betoog meer.
Wel is waar zal in de verschillende gevallen de juridische causaliteitsketen concreet beschouwd een zeer verschillend beeld kunnen vertoonen
en zal met name in het strafrecht, voorzoover hier het schuldprinciep
doorgevoerd is, die causaliteitsketen door ethische anticipaties belast
zijn, doch dit doet niets af aan het feit, dat de schuldvraag noodwendig
het juridisch latere is tegenover de causaliteitsvraag.
Ook waar het recht zich in "restrictieve functie" openbaart en m. a. w.
de schuldvraag in anticipeerenden zin niet aan de orde komt, kan bij de
rechtshandeling de causaliteit in haar noodwendigen samenhang met de
formeel juridische toerekening niet ontbreken. Alleen wanneer de juridische handelingscausaliteit specifieke zin-individualiteit aanneemt (gelijk
in het boven gegeven voorbeeld van een moord, waarin nevens het opzet
bovendien nog het "met voorbedachten rade" te werk gaan een rol speelt)
is voor het vatten van die zin-individualiteit het schuldelement noodwendig, doch de juridische causaliteit "in restrictieve functie", welke alle
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zin-individualiteit in het causaliteitsverband fundeert, is onafhankelijk
van ieder schuldelement.
Men houde dus slechts in 't oog, dat de wil met zijn normatieve
causaliteit de juridische wil en niet een psychisch willen is, en dat ook
het "leiden" van de prae-juridische causaliteitsreeksen door dien wil
in juridischen en niet in psychischen zin moet worden verstaan, wijl
anders de verwarring voor de deur ligt.
Vandaar dat het juist ter vermijding van psychologische afdwalingen,
zoo noodzakelijk is, immer weder het noodwendig verband tusschen het
causaliteits- en het toerekenings-element in de rechtskwaliteit op den
voorgrond te stellen. Intusschen dienen wij nog bijzondere aandacht te
schenken aan het kwalificeerend element, dat de causaliteit eerst het
juridisch karakter opdrukt.
Dat zonder dit element de aard van het causaliteitsverband nog geheel
in de lucht zweeft, behoeft weinig betoog en zal in 't bijzonder duidelijk
zijn in de beroemde vraag inzake de causaliteit van het laten.
Zal immers onze causaliteitsbeschouwing niet in dezelfde fout vervallen, die wij bij de theorie der condicio sine qua non hebben gewraakt,
n.l. dat zij een zinloos causaliteitsprobleem stelt, dan moet zij in staat
zijn, aanstonds een zinvolle bepaling en kwalificatie van het causaliteitsverband bij het laten aan te geven.
Dat zulks met behulp van de elementen, die wij tot nu toe vonden,
niet mogelijk is, springt in 't oog. Bij de causaliteit van het laten is de
eerste vraag, welke een juridische causalifeitsiheorie moet kunnen beantwoorden, welk laten gezegd kan worden in juridischen zin causaal
te zijn geweest.
Om deze vraag te beantwoorden, moeten wij letten op de kwalificatie
van het juridisch causaliteitselement.
De juridische causaliteit is voor alles vergeldingscausaliteit, d. w. z.
causaliteit in een vergeldingsgemeenschap, waarin ieder rechtssubject in
plichten- en rechtenafbakening geordend is.
Het laten nu is alleen dan juridisch relevant, waar een rechtsplicht
tot doen bestaat, het moet dus in juridisch-normatieven zin gequalificeerd zijn als onrechtmatige gedraging. Daarom is de causaliteit van
het laten juridisch nimmer buiten verband tot de onrechtmatigheid te
vatten.
Wat nu voor het laten geldt, moet op dienovereenkomstige wijze ook
voor de positieve rechtshandeling opgaan.
De positieve rechtshandeling, zoo kunnen wij zeggen, treedt immer op
in de kwalificatie van rechtmatigheid (uitoefening van een recht of voldoening aan een plicht), dan wel in de kwalificatie van onrechtmatigheid
(rechtsoverschrijding of plichtsverzaking) .
Dus is ook de causaliteit van het doen juridisch nimmer buiten verband
tot de (on) rechtmatigheidsvraag te vatten.
Zulks is in 't licht onzer "Prolegomena" zonder meer duidelijk. Immers
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het causaliteits-element in de rechtskwaliteit wordt door de vergelding
(als kern dezer kwaliteit) beheerscht of gekwalificeerd en wel het
causaliteits-element in samenhang met alle andere analogieën.
De structuur van wets- en subjectskwaliteit van den rechtskring dwong
ons achtereenvolgens het causaliteits-element met de andere analogieën
(de psychische, de logische, de sociale etc.) in organischen samenhang
te vatten en diezelfde structuur dwingt ons de rechtmatigheid, resp. onrechtmatigheid der handeling als kwalificatie van de juridische causaliteitsreeks te aanvaarden. Zoo lost zich eindelijk ook het probleem van de
causaliteit van het laten definitief op. Slechts het laten van dat rechtssubject kan causaal in juridischen zin heeten, op wien de rechtsplicht
tot handelen rustte.
Wie hier het juridisch normatief gebied verlaat, verliest allen grond
onder de voeten.
Uit het bovenstaande vloeit ook voort, dat naar onze opvatting in
de onrechtmatigheidsleer de theorie der z.g. materieele onrechtmatigheid
moet worden aanvaard, al wil dit geenszins zeggen, dat wij de formuleering, welke de geestelijke vader dezer theorie, Dohna eraan heeft
gegeven, zouden kunnen onderschrijven. Zij, die met Frank, Miriêka,
Merkel en Hegier (t.o. Simons e.a.) de onrechtmatigheid als een noodwendig "negatives Tatbestandsmerkmal" loochenen, komen reeds hierdoor in een impasse, dat zij ook rechtvaardigingsgronden buiten de
strafwet om moeten erkennen, (tuchtrecht, medisch beroepsrecht etc.),
waardoor zij vanzelf stuiten op het systematisch princiep, dat aan alle
rechtvaardigingsgronden ten grondslag moet liggen, zonder dat zij dit
princiep als zoodanig kunnen erkennen.
Welke concrete zin aan het princiep der materiëele onrechtmatigheid
moet worden toegekend, is a priori niet aan te geven, daar deze vraag
geheel wordt beheerscht door de positieve rechtsgedachten, welke aan
de concrete rechtsorde ten grondslag liggen. 70)
Ook voor de beantwoording der vraag, of de juridische causaliteit
al of niet buiten verband tot de (on) rechtmatigheid van de handeling
te vatten is, openbaart zich de doorslaande beteekenis der wetsidee,
welke men aan zijn causaliteitsleer ten grondslag legt.
Alles hangt er hier n.l. van al, of men in de juridische causaliteit
slechts een "selectie" uit den "natuurlijken" causalen samenhang ziet,
dan wel, of men met ons de verschiIlend gequalificeerde "natuurlijke"
causale samenhangen slechts als geleidelijk in complicatie toenemende
substraatsreeksen ziet van de souverein gequalificeerde juridische causaliteitsreeks.
De eerste opvatting miskent het bestaan van souvereine wetskringen
en gaat uit van een grondtype van wetsidee, waarin de continuïteit van
het causaliteitsprinciep over alle souvereine wetsgrenzen heen wordt
doorgevoerd. De tweede (onze) opvatting gaat uit van een grondtype
van wetsidee (de Calvinistische), waarin die continuïteit als metaphysieke
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en innerlijk tegenstrijdige grensoverschrijding wordt verworpen en de
souvereiniteit in eigen kring der wetssferen, als uitvloeisel der absolute
goddelijke souvereiniteit wordt gehandhaafd.
Men kan dus de geheele tegenstelling terugvoeren tot de slagwoorden:
continuïteitsprinciep of souvereiniteit in eigen kring. Die tegenstelling
is geenszins identiek met die van de leer der condicio sine qua non en
die der adaequate veroorzaking. Want ook de meeste aanhangers van
laatstgenoemde theorie deel en, gelijk reeds werd opgemerkt, het metaphysisch uitgangspunt van hun tegenstanders.
Zulks komt b.v. scherp uit bij Traeger, die uitgaat van de onderstelling,
dat alle causaliteitsverband in laatste instantie teruggaat op den eenen
universeelen, continuen, natuurlijken causalen wereldsamenhang.
Alleen in 't licht van dit uitgangspunt kan de volgende 71) bestrijding
van de door ons verdedigde opvatting plausibel en overtuigend schijnen.
"Die löbliche Handlung ist nicht weniger kausal für den erstrebten
Erfolg wie die rechtswidrige Handlung kausal ist für den verbrecherischen
Erfolg. 72 ) Das gleiche musz von der Unterlassung geiten. Wenn eine
irgend wie geartete Unterlassung kausal sein solI, so ist es auch die
nicht-rechtswidrige Unterlassung. In dem FalIe z.B. dasz ich es unterlasse, mein Boot weiter zu rudern, urn dem Angler nicht den eben anbeiszenden Fisch zu verscheuchen, musz - wenn die Kausalität der
Unterlassung zu bejahen ist - das Nicht-weiter-rudern kausal für den
Fang des Fisches genannt werden".
Het démasqué dezer schijnbaar afdoende redeneering is spoedig geschied. Ziet hier de petitio principii en de daarop gebouwde logica: Het
juridisch "relevant" causaal verband is niets dan een selectie uit het
universeel "natuurlijk" causaal verband.
In het "natuurlijk" causaal verband speelt de rechtmatigheid of onrechtmatigheid der handeling geen rol. Ergo ...
Doch de geheele redeneering is, ook als men haar petitio principii
aanvaardt, niet behoorlijk doorgedacht. Immers de natuurlijke causaliteitsreeksen kennen ook de handeling, als normatief gequalificeerde subjectiviteitseenheid niet. Met de handeling valt ook het laten uit de
causaliteitsketen uit,73) Zoodat het slot der redeneering niet Traeger's
conclusie moest zijn, maar een eerlijke erkentenis, dat men op het
"natuurlijke" plan noch van causaliteit der handeling, noch van causaliteit van het laten mag spreken.
Waar, om begrijpelijke redenen, deze consequentie uit de petitio principii niet kan worden getrokken, is de geheele redeneering, ondanks al
haar overtuigenden schijn een drogreden en voert de conclusie bij behoorlijke ontleding midden in de antinomie.
Tegen Traeger's redeneering moet nog vooral dit worden opgemerkt,
dat een begrip van een niet-onrechtmatige handeling of een nietonrechtmatig laten zonder nadere qualificatie van wat de handeling dan
wel is, niet kan worden verkregen. Want het "niet" drukt een bloote
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negatie uit (IX privans). Is bedoeld dat de handeling of het laten rechtmatig is,dan is men slechts schijnbaar het verband tusschen causaliteit
en (on) rechtmatigheid kwijt geraakt. Is echter de handeling juridisch
irrelevant, dan heeft het geen zin, de juridische causaliteitsvraag te
stellen en kan ze ook niet gesteld worden. Het begrip van een "rechtmatig laten" bevat echter bovendien een contradictio in terminis, want
juridisch heeft het laten slechts zin, als een rechtsplicht tot handelen
bestaat. Het "laten" zonder nadere kwalificatie is een non-sens, een
niets, de absolute negativiteit. Dat deze waarheid zoo lang verborgen
kon blijven, laat zich weder alleen verklaren uit de voortdurende dooreenwarring van het gequalificeerd handelingsbegrip en het physisch-psychisch
natuurgebeuren, voor welke verwarring in laatste instantie weder de
ten grondslag liggende wetsidee aansprakelijk is. Het is zeer te betreuren,
dat zelfs een schrijver als Binding, die toch, in onderscheiding van de
theoretici der "heerschende" causaliteitsopvattingen, tot het inzicht in
de volstrekte zelfstandigheid van de juridische causaliteit was gekomen,
bij de uitwerking zijner causaliteitsleer, met name ten aanzien van de
causaliteit van het laten, weer geheel in het naturalistisch vaarwater is
verzeild geraakt. 73 a ) Wel een bewijs voor de zuigkracht van het naturaiistisch causaliteitsbegrip !
Bij de vraag, waarover met name in de strafrechtsdogmatiek scherp
gestreden is, wat het eerdere element in het rechtsfeit is, de onrechtmatigheid of de causaliteit, moeten wij bij gevolgtrekking uit onze
vroegere redeneering opmerken, dat een goede zin in dit probleem niet
valt te ontdekken.
De oplossing van M. L. Müller 74), die de causaliteitsvraag in het
strafrecht geheel ten bate van de onrechtmatigheidsvraag schrapt, is in
dit opzicht even onjuist, als de solutie van Tarnowski 75), die het bestaan
van de handeling (en met haar van de causaliteit) "Voraussetzung der
Rechtswidrigkeit" noemt.
Immers het causaliteits-element alleen levert geen primairen rechtszin
op, evenmin als de vergelding in formeeJen zin als kern der rechtskwaliteit. Eerst in den organischen samenhang van de kern en haar analogische functies is de primaire rechtszin gegeven. Daarom heeft het
wel zin ten aanzien van causaliteit en onrechtmatigheid eenerzijds en
de schuld anderzijds de vraag naar het juridisch eerdere en latere op
te werpen, want de schuldvraag heeft eerst zin in de sfeer der anticipaties van het recht, en deze anticipaties moeten zich noodwendig op
den vollen primairen rechtszin (waarvan causaliteit, formeele toerekening
en vergelding alle noodwendige bestanddeelen zijn onder beheersching
van de laatste) fundeeren.
Wie echter over de juridische prioriteit van causaliteit of onrechtmatigheid gaat strijden, verstoort de organische eenheid in den primairen
rechtszin en strijdt dus over een fata morgana.
Dat nochtans de onrechtmatigheid nimmer (ook niet bij het laten,
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gelijk v. Liszt, Hom en Sturm beweren) zonder causaliteitselement kan
optreden, behoeft geen betoog.
Rechtmatigheid en onrechtmatigheid zijn onmiddellijk uit de vergelding
zelve ontspringende kwalificaties aan de wetszijde van de rechtskwaliteit.
De causaliteit daarentegen is een element aan de subjectszijde. Wie dus
de juridische causaliteit in de onrechtmatigheid laat opgaan, of haar
met de formeele toerekening vereenzelvigt, vereenzelvigt in idealistische
lijn subject en wet en verwart zich daarmede in onoplosbare tegenstrijdigheden.
De vraag zou kunnen rijzen, in hoeverre de theorie der condicio sine
qua non althans rekenschap kan geven van de causaliteitsreeksen, die
als substraat van de juridische causaliteit dienen.
Om deze vraag te beantwoorden moeten wij bedenken, dat wanneer
de theorie inderdaad nog op den naam van een causaliteitstheorie aanspraak wil maken, ze wel niet anders kan optreden dan in den vorm,
waarin we haar bij Radbruch en Zevenbergen ontmoeten, al hebben,
gelijk we zagen, ook deze schrijvers door den nood gedrongen, zich niet
aan de vooropgestelde enge begrenzing van hun causaliteitsbegrip gehouden. De leer der condicio sine qua non is dan bedoeld als een gewone
mechanische causaliteitsleer, (wat ze bij gebreke aan mathematische formuleering toch ook weer niet is) die beperkt als ze is tot de mechanische
noodwendigheid zelfs de psychische antecedenten moet uitsluiten. Als
jeer der condicio sine qua non kan de theorie dan, gelijk we vroeger
betoogden, zich reeds niet meer handhaven. Maar dan blijkt ook onmiddellijk, dat ze zelfs als theorie der substraatsvoorwaarden van het
juridisch causaliieitsverband ten eenenmale te kort schiet, want onder
de substraatsvoorwaarden fungeeren niet slechts physische, biotische en
psychische, maar ook sociale, economische en andere causaliteitsreeksen,
die evenmin als de juridische causaliteit met een mechanisch causaliteitsbegrip zijn te benaderen.
Hier kan alleen een juridisch gevatte theorie der handelings-causaliteit
uitkomst bieden, want de handeling overspant al hare substraten gelijkelijk, zonder ze als substraten onder één logischen noemer te brengen,
zonder m. a. w. hun souvereiniteit in eigen kring te schenden. Over dit
punt hieronder nader.

*

.

*

Met het bovenstaande is in beginsel de grondgedachte der adaequate
causaliteitsbeschouwing aanvaard, ofschoon deze grondgedachte bij ons
een geheel eigen fundeering heeft gevonden in den ten grondslag gelegde wetsidee.
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De fundeering, welke deze grondgedachte van de leer der adaequate
veroorzaking in ons stelsel ontvangt, zal ook in de uitwerking zich moeten
openbaren.
Immers van de heerschende adaequate theorieën is onze opvatting
reeds hierdoor onoverbrugbaar gescheiden, dat met het theoretisch wijsgeerig grondbegrip der condicio sine qua non onherroepelijk is gebroken
en daarvoor in de plaats de souvereiniteit in eigen kring ook in de
causaliteitsleer is doorgevoerd.
Ook de structuur van het materieel juridisch causaliteitsbegrip ondergaat hierdoor een fundamenteele wijziging. Zulks zal reeds hierdoor
duidelijk zijn geworden, dat in onze opvatting het (on) rechtmatigheidselement qualificeerend is voor de juridische causaliteit en dat het causaliteitselement in onverbrekelijken samenhang met de formeele toerekening
tot den juridischen wil is gesteld, terwijl anderzijds het schuldelement
naar de sfeer der anticipaties is verwezen.
Met deze structuur der juridische causaliteit is zoowel Von Kries'
theorie der subjectieve prognose, als Rümelin's theorie der "objectieve
nachträgliche Prognose" om slechts de twee uitersten te noemen, ten
eenenmale onvereenigbaar.
Wij wiIlen zulks nader aantoon en.
Ware de handeling in juridischen zin niet meer dan een spierbeweging,
gestimuleerd door een psychisch agens 67), zoo zou het inderdaad geen
zin hebben den eisch van handelingscausaliteit te stellen. In dit geval
zou b.v. de handeling van de verpleegster, die op voorschrift van den
medicus aan den patiënt een drank reikt, waarin, geheel buiten haar
voorkennis en toedoen, de dienstbode een letale dosis gift had gemengd,
causaal moet worden genoemd voor den dood van den patiënt.
Evenzeer zou dan echter dezelfde uitwendige actie van de verpleegster
causaal moeten worden genoemd, wanneer zij onder hypnose den wil
van een moordenaar uitvoerde.
leder gevoelt, dat de theorie der condicio sine qua non, die inderdaad
krachtens haar uitgangspunt in beide gevallen "juridische" causaliteit
moet aannemen, het juridisch handelingsbegrip totaal heeft ontzield en re
vera de "handeling" in haar causaliteitstheorie geheel heeft uitgeschakeld.
Noch de spierbeweging, opgewekt door een psychisch agens, noch het
zuiver biotisch feit van den dood, noch het biotisch causaalverband
tusschen beide, zijn echter op zich zelf juridisch relevant.
Volgens Traeger zou, wanneer iemand in de wildernis door een leeuw
wordt verscheurd, er wel degelijk "wilscausaliteit" aan de zijde van den
leeuw aanwezig zijn, doch geen sterveling zal toch zoo dwaas zijn hier
van een juridisch causaliteitsverband te spreken. 77)
Er moet, dat lijkt ons toch voor ieder, die dieper nadenkt, onweersprekelijk, een rechtstreeksch verband bestaan tusschen den wil in juridischen zin en het in de vergeldingsgemeenschap ingrijpend gevolg, zal
van juridische causaliteit sprake kunnen zijn.
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In de vergeldingsgemeenschap nu kunnen nimmer natuurfeiten zonder
meer ingrijpen, doch slechts juridische gebeurtenissen.
Slechts aan de substraatszijde dezer juridische gebeurtenissen
fungeeren natuurfeiten in hun natuurlijk causaal verband. Aan deze
substraatszijde fungeeren echter geen handelingen in juridischen zin.
Van welken materiëelen aard moet nu echter het verband tusschen
de handeling en het gevolg zijn, zie hier de vraag, die door onze voorafgaande uiteenzetting, welke alleen het formeele structuurprobleem betroffen, niet werd beantwoord. Slechts één ding konden we vaststellen:
Het materiëel verband wordt beheerscht door de vergeldingsteleologie
en niet door logische of natuurwetenschappelijke gezichtspunten. De gevolgen moeten adaequaat aan de handeling en "voorzienbaar" zijn en
de vergeldingsteleologie beslist materieel over den bijzonderen aard
dezer voorzienbaarheid en adaequaatheid. Met deze vaststelling zouden
wij in het verband onzer formeel-rechtelijke onderzoekingen kunnen
volstaan.
Doch voor een helder inzicht in de beteekenis onzer opvatting voor de
rechtswetenschap, is het ditmaal noodig een oogenblik het formeel gebied
te verlaten en op eenige materiëele rechtsvragen in te gaan.
Von Kriës, de grondlegger van de heerschende adaequate causaliteitstheorieën, heeft aan het begrip der adaequaatheid een zin gegeven, waardoor aan een bodemloos subjectivisme in de juridische causaliteitsleer
de deur is geopend. 78) Hij beschouwt daarbij alleen de strafrechtelijke
causaliteit. Evenals zijn volgelingen gaat v. Kries uit van de condicio
sine qua non, om eerst daaruit een juridische selectie te doen. Als
kriterium voor deze selectie wordt aangenomen de algemeene ervaringskennis der menschheid ten aanzien van den nomologischen (natuurwetmatigen) samenhang tusschen handeling en gev{)lg, doch de speciale
kennis van den dader ten aanzien van den ontologischen samenhang
d. i. het conditioneel verband tusschen het gevolg en de individueele
omstandigheden van het geval. Merkwaardig is daarbij, dat Von Kriès
voor de vaststelling van het causaal verband in adaequaten zin tusschen
handeling en gevolg uitgaat van de schuldige handeling en naar zijn
eigen verklaring die schuldige handeling zuiver "psychologisch" definieert, d. w. z. de handeling beschouwt in 't licht van de voorstelling der
uitwendige omstandigheden, welke de dader zelf bezit, of gelijk hij later
aan deze zeker uiterst enge opvatting toevoegde, bij behoorlijke opmerkzaamheid bezitten kan.
Gelijk Von Kries zijn gedachtengang zelve illustreert: "Der psychologische Tatbestand eines Mordes umfaszt einerseits den Willensakt, durch
welchen der Mörder seinen Finger bewegte und das Gewehr abdrückte;
ausserdem aber gehört dazu, dasz er dies tat, während er sein Opfer
vor sich sah und das Gewehr auf dasselbe gerichtet wuszte. Die generalisierende Betrachtung wird demgemäsz, wenn sie an diesem vollen psychologischen Tatbestand festhalten will, auch von solchen äuszeren
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Umständen nicht absehen können, welche notwendige Voraussetzungen
desselben sind. Fragen wir also, welche schädlichen Folgen herbeizuführen ein schuldhaftes Verhalten (in dieser psychologischen Weise
definiert) generelI geeignet ist, so würde hier ei ne Generalisiering des
konkreten Falls in all den Hinsichten stattzufinden haben, in welchen
entweder gaf kein oder nur ein ungenaues Wissen stattfand." 79) Von
Kries tracht dus het rechtstreeksch juridisch causaal verband, dat
tusschen wil en gevolg aanwezig moet zijn, om van adaequate veroorzaking te kunnen spreken, althans voor het strafrecht te vinden in een
afhankelijk stellen van de juridische causaliteit van de schuld "in psychologischen zin".
Dat hiermede een dubbele verwarring begaan wordt, behoeft na al onze
voorafgaande uiteenzettingen geen betoog meer.
Eenerzijds toch wordt hier miskend, dat van schuld in juridischen
zin eerst sprake kan zijn op den grondslag van den primairen rechtszin,
welke het causaliteits-, het (formeel) toerekenings- en onrechtmatigheidselement in ondeelbaren, organischen samenhang omvat. Anderzijds wordt
miskend, dat de schuld in juridischen zin nimmer een "psychisch"
karakter kan dragen, wijl zij in de sfeer der ethische anticipaties van
den rechtskring moet worden gezocht en dat de psychische toestanden
en processen haar slechts tot "substraat" kunnen dienen.
Een bodemloos en voor het recht destructief subjectivisme zou in de
causaliteitsleer worden ingevoerd, wanneer men zou moeten vragen of
in des daders zieleleven wel alle individueele omstandigheden van het
geval tot bewustzijn waren gekomen. Trouwens, von Kries doorbreekt
later zelf de grenzen van zijn "psychologische" instelling, doordat hij
met de door den dader feitelijk gekende, ook de voor den dader bij
genoegzame oplettendheid kenbare omstandigheden gelijkstelt.
Doch ook bij deze ruimere opvatting van den "psychologischen Tatbestand" kan niet worden ontkend, dat het wezen der juridische
handelingscausaliteit door von Kries eenvoudig niet is getroffen, 't geen
ook niet kan verwonderen, daar hij, bevangen in Stuart Mill's causaliteitswet de adaequate handelingscausaliteit slechts als een selectie uit de
natuurlijke causaliteitsketen ziet.
Het is reeds herhaaldelijk opgemerkt, dat von Kries' causaliteitsopvatting hulpeloos staat tegenover de waarheid, dat het schuldprinciep
niet universeel in het huidig strafrecht is doorgevoerd. Doch ook waar
zulks wel 't geval is, kan Von Kries' opvatting der adaequate veroorzaking
geen zuivere solutie van het juridisch causaliteitsprobleem zijn.
Niets bewijst zulks duidelijker dan het bekende voorbeeld, dat von
Kries zelve aanvoert, ten bewijze, dat de generaliseering der individueele
condiciones sine qua non zich slechts op het "rein psychologisch
definierten schuldhaften Verhalten" en niet op de uitwendige factoren
kan gronden. Wanneer een verpleger, aldus onze schrijver, het medisch
voorschrift vergetend, aan zijn patiënt nog eens een artsenij geeft, die
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niet meer had behooren gegeven te worden, dan maakt hij zich aan een
onachtzaamheid schuldig. Voert deze onachtzaamheid daardoor tot den
dood van den patiënt, dat intusschen iemand gift in de artsenij gemengd
had, dan kan men den verpleger toch niet voor den dood verantwoordelijk
maken. "Der äuszere Vorgang, welchen seine Handlung darstellt, die
Verabreichung einer giftigen Substanz, verursacht hier allerdings den Tod
in adäquater Weise; aber die generelIe Schädlichkeit komt der Handlung
nur durch ei ne unvoraussehbare Gestaltung dieses Vorgangs selbst zu".
De meeste schrijvers, die de uiteenzetting van dit geval bespreken, zijn
onmiddellijk gereed met het verwijt, dat Von Kries hier schuld en causaliteit dooreenhaalt. Doch toegegeven dat ook deze fout in Von Kriës' uiteenzetting aanwezig is, is met dit al de grondfout niet blootgelegd en
wanneer schrijvers als Traeger en TarnoJVski hier zonder bedenking
adaequate causaliteit in juridischen zin aannemen, dan geven zij zelve
blijk, het wezen der juridische wils- en handeJingscausaliteit niet te hebben
gevat, ja, dat de heerschende theorieën der adaequate veroorzaking re
vera nog diep in het moeras van het naturalistisch causaliteitsbegrip
zijn blijven steken.

Excurs.
Traeger's naturalistische instelling gaat zelfs zoover, dat hij het blijkbaar geen tegenstrijdigheid vindt van schuld in juridischen zin bij dieren
te spreken. Onder die "schuld" zou dan moeten worden verstaan boosaardigheid, of andere ondeugden (vitia) van het dier (Der Kausalbegriff
S. 313).
Gelijk bekend speelde in 't Romeinsche en tendeele ook in 't Germaansche recht een zekere boosheid of wildheid van de dieren als
voorwaarde voor de vergoeding van door huisdieren aangerichte schade
een groote rol. (Zie b.v. Ulp. 1, 1 pro §§ 3,4,5,7, 12, 13 D. si quadrupes
(IX, 1). Daarentegen vindt men dit vereischte b.v. niet in de Lex Baiuv.
Tit. XIV, 17).
Scherp werd al echter in het Romeinsche recht onderscheiden tusschen
"schuld" van den houder van het dier en de "wildheid" van het laatste.
Zoo schrijft Ulpianus t.a.p. Itaque, ut Servius scribit, tunc haec actio
(scl.: actio noxalis de pauperië) locum habet, cum commota feritate
nocuit quadrupes, puta si equus calcitrosus calce percusserit, aut bos
comu petere solitus petierit, aut mulae propter nimiam ferociam: quod
si propter loci iniquitatem aut propter culpam mulionis aut si plus justo
onerata quadrupes in aliquem on us everterit, haec actio cessabit damnique
injuriae agetur." En even te voren: "nec enim potest animal iniuria
fecisse, quod sensu caret". Nu wilde Isay in zijn bekende studie: Die
Verantwortlichkeit des Eigentümers für Tiere (Jherings jahrbücher Bnd.
39 S. 209 fig.) deze Germaansche en Romeinsche gedachte in § 833 B.G.
doen herleven.
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Traeger, t.a.p. verwerpt wel is waar Isay's leer, daar de oude "rechtsgedachte" van 't vereischte van schuld bij dieren, door een, met de tegenwoordige opvattingen meer overeenstemmende en "den Verhältnissen
gerechter werdenden Gedanken" is vervangen, n.l. door die der "Gefährdungshaftung", doch acht op zich zelf de gedachte van schuld in
juridischen zin bij dieren volstrekt niet absurd.

In dit opzicht althans is von Kries dieper dan zijn bestrijders tot de
kern der zaak doorgedrongen, dat hij begrepen heeft, voor zijn juridisch
causaliteitsbegrip een verband tusschen den wil en het gevolg noodig
te hebben, ook al kon hij van uit zijn standpunt, dat geen wetskringen
kent, dit verband moeilijk anders dan in psychologischen zin leggen.
Wat is in het door von Kries gestelde geval juridisch geschied? Twee
handelingen, welke formeel tot verschillende rechtssubjecten A en B zijn
toe te rekenen, kruisen elkander in hare causaliteitsreeksen : De giftmenging kan als handeling van B onmogelijk tot den juridischen wil
van A worden toegerekend en evenmin als gevolg van A's handeling in
aanmerking komen.
Wat de handeling van A betreft, moet juridisch allereerst gevraagd
worden of ze qua talis zonder rechtsgrond als gevaarsfactor in de
vergeldingsgemeenschap ingreep en als zoodanig onrechtmatig was.
Was de drank vóór de inmenging van het gift, op zichzelve ongevaarlijk, dan kan noch van onrechtmatigheid, noch van causaliteit in strafrechtelijken zin ten aanzien van A's handeling sprake zijn, ja deze
handeling is zelfs niet meer als handeling in strafrechtelijken zin aan
te merken. Daarentegen zal tot B's wilssubjectiviteit niet slechts de giftmenging zelve, maar ook de aanreiking van den giftdrank aan den
patiënt (B handelt hier door middel van A's activiteit) en de daarop
gevolgde dood van den laatste formeel moeten worden toegerekend. De
schuldvraag en dus ook de vraag der strafrechtelijke aansprakelijkheid
is bij dit alles nog geenszins in 't geding (het is zeer goed mogelijk,
dat B in verschoonbare dwaling verkeerde over den aard van de stof,
die hij in den drank mengde), doch kan eerst aan de orde komen, nadat
de causaliteitsketen juridisch tot een bepaald rechtssubject is toegerekend.
En daarbij moet als grondregel deze waarheid worden aanvaard, dat
een bepaalde onrechtmatige daad van A alleen dan de juridische causaliteit van eens ander's (B's) onrechtmatige gedraging mede kan omvatten
en omgekeerd, wanneer A's handeling met die van B een ondeelbare
materieele eenheid vormt. In alle andere gevallen kan A's onrechtmatige
handeling, als zij een adaequafe gevaarmarge voor 't ingrijpen van B's
handeling schept, slechts als juridische mede-oorzaak van B's onrechtmatige daad, doch niet als oorzaak van de gevolgen dier daad in aan-"
merking komen.
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Is B slechts "werktuig" van A's wil op een wijze, welke een handeling
in juridischen zin van B's zijde uitsluit, dan is B's activiteit juridisch
slechts als bestanddeel van A's handeling te beschouwen.
Het spreekt vanzelf, dat de hier aangegeven kriteria, als betreffende
alleen de causaliteitsvraag, op zich zelve niet voldoende zijn ter onderscheiding van de bekende vormen van deelneming: mededaderschap, uitlokking, medeplichtigheid en middellijk daderschap. Doch deze onderscheiding kan nimmer, gelijk de "heerschende" causaliteitstheorieën
moeten aannemen, buiten de causaliteitsvraag omgaan.
De fout van de heerschende theorieën der adaequate veroorzaking is
deze, dat zij de vraag der formeele toerekening tot het rechtssubject in hun
causaliteitsbeschouwing geheel buiten rekening laten, 't geen weer 't gevolg
is van hun averechtsch begrip van de handeling in juridischen zin.
Stelden we in 't voorliggende geval de causaliteitsvraag in biologischen
zin, dan zouden noch A, noch B met hun resp. wilshandelingen in de
rekening worden opgenomen. De biologische causaliteitsvraag kan echter
slechts als prae-juridische vraag voor den strafrechter in aanmerking
komen, en hier moet hij vaak de voorlichting van deskundigen aanvaarden. Doch de juridische causaliteitsvraag heeft haar souvereiniteit
in eigen kring en die souvereiniteit in eigen kring kan door geen "philosophische" causaliteitsleer ter wereld worden opgeheven.
Scherper verwijt nog dan tegen Von Kries' theorie der subjectieve
adaequate veroorzaking, moet uit bovengenoemd oogpunt worden gericht
tegen Rämelin's overigens op zeer scherpzinnige wijze verdedigde theorie
der adaequate veroorzaking.
In tegenstelling tot von Kries stelt Rümelin zich op het standpunt
der z.g. objektive nachträgliche Prognose. Volgens deze opvatting
moeten alle voorwaarden, die op objectief kenbare wijze ten tijde der
handeling zijn aanwezig geweest, in het mogelijkheidsoordeel worden opgenomen.Daarbij moeten volgens Rümelin niet slechts de ex ante kenbare
voorwaarden in rekening worden gesteld, maar ook al die omstandigheden, welke eerst door het verloop van het gebeuren zelve ontdekt zijn,
dus ook de slechts ex post kenbare. "Voraussetzbar und vorauszusetzen
sind alle Bedingungen, die bei der menschlichen Handlung schon vorlagen
(auch soweit sie später bekannt geworden sind)". Ja, al die voorwaarden
moeten in het mogelijkheidsoordeel worden opgenomen, "mit deren
späteren Eintritt nach allgemein menschlicher Erfahrung, noch gerechnet
werden kann, d.h. deren Eintritt durch den schon vorliegenden Tatbestand
begünstigt erscheint".80)
Terecht merkt Traeger 81) vanuit zijn standpunt op, dat deze formuleering zoo ruim is, dat in de meeste gevallen het vellen van een mogelijkheidsoordeel volmaakt overbodig zal zijn. Immers iedere condicio sine
qua non zou dan meestal zonder meer als adaequate zijn gekwalificeerd
en wel met den denkbaar hoogsten mogelijkheidsgraad, n.l. als algemeen
noodwendige.
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In zijn oratie Der Zufall im Recht geeft Rümelin een zeer instructief
voorbeeld. A duelleert met B en brengt dezen een wonde toe, tengevolge
waarvan hij in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Bij een brand
in het ziekenhuis komt B om het leven. Volgens Rümelin moet ook in
dit geval adaequate causaliteit tusschen de handeling van A en den dood
van B worden aangenomen. "Denn immerhin konnte er sich bewuszt sein,
einen Umkreis von Gefahren zu eröffnen, zu welchen auch das eingetretene Ereignis gehört. 82)
Deze opvatting, ofschoon zij door zeer velen gedeeld wordt (anders
b.v. Prof. Schepper), toont weder aan, hoe weinig men zich rekenschap
heeft gegeven van den aard der juridische handelingscausaliteit. Wij
nemen aan, dat de wonde van B niet levensgevaarlijk was. Kan men nu
zeggen, dat de handeling van A, zij 't al in nog zoo minimalen graad,
brandgevaar in het ziekenhuis heeft veroorzaakt?
Deze vraag wordt eenvoudig door Rümelin c. s. overgeslagen, omdat
zij de formeele juridische toerekening van de antecedenten tot den wil
van een rechtssubject achterwege laten, omdat zij m. a. w. het wezen
der handelingscausaliteit in j uridischen zin niet begrepen hebben en
nog diep met hun gedachten in het naturalistisch causaliteitsbegrip
van de leer der condicio sine qua non steken. Zoo komt men er toe een
rechtstreeksch causaal verband tusschen A's handeling en den dO:Jd
van B te leggen ook in gevallen, waarin van juridische handelingscausaliteit redelijkerwijze niet meer kan worden gesproken.
De brand kan veroorzaakt zijn door opzet of nalatigheid van derden.
In dit geval gelden weer de grondregels, die wij vroeger voor de beoordeeling van dergelijke gevallen aangaven.
Waar de brand door een natuurgebeuren, zonder inmenging van een
opzettelijk daarop gerichte handeling is ontstaan, moet de vraag worden
gesteld, of A's onrechtmatige gedraging een adaequate gevaarmarge
voor 't ingrijpen van dit natuurgebeuren opleverde.
Men werpe niet tegen, dat in dezen gedachtengang b.v. ook geen
juridisch causaliteitsverband zou kunnen worden aangenomen, wanneer
A zijn slachtoffer in een brandend huis werpt of het gebonden op een
plaats legt, waar hij weet, dat geregeld lawines en steenstortingen neerkomen, daar ook in deze gevallen niet kan worden gezegd, dat A's
handeling een adaequate gevaarmarge voor 't intreden der fatale factoren
oplevert.
Immers in de genoemde gevallen kan het niet aan twijfel onderhevig
zijn, dat de onrechtmatige handeling van A in onmiddellijk juridisch
causaliteitsverband tot het doodsgevolg staat. De functie van de lawine
of den brand is in deze gevallen geen andere dan die van het pistool,
waarmede A zijn tegenstander in het hart treft. Zij zijn werktuig van
A's wil in juridischen zin en komen dus juridisch slechts als bestanddeel
van A's rechtshandeling in aanmerking.
Zulks kan alleen worden betwist door hen, die het onhoudbaar natura-
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listisch handelingsbegrip huldigen, volgens 't welk de handeling zou
bestaan in een psychisch agens, gevolgd door een spierbeweging. Werp
ik iemand in 't water met het opzet hem te dooden, dan wordt mijn
handeling als verdrinking gequalificeerd, ofschoon de spierbeweging
reeds ophoudt, vóór mijn slachtoffer in 't water is gekomen.
In de gestelde gevallen is de zin-individualiteit van het strafrechtelijk
causaliteitsverband ongetwijfeld reeds door het strafrechtelijk schuldelement belast.
Doch ook waar de schuld in bedoelden zin ontbreekt, gaat onze opvatting
op. Men denke slechts aan het geval van iemand, die in verontschuldigbare dwaling verkeerde over den aard van een gifstof, die hij in een
drank mengde en aan een patiënt reikte. juridisch gaapt hier geen
leemte tusschen de juridische wilshandeling en het gevolg, terwijl die
juridische leemte bij gebrek aan de mogelijkheid van formeel juridische
toerekening duidelijk openbaar werd in het door Riimelin gestelde geval
van het duel en den brand in het ziekenhuis met zijn doodelijke gevolgen.
Geen juridische leemte in het causaliteitsverband gaapt ook, wanneer
een door A aan B toegebrachte wond of een andere mishandeling alleen
in verband met een bijzondere latente kwaal van B tot den dood van
B leidt. 85) Vgl. o.a. Rb. Amsterdam. P. v. j. 1890, 91; Rb. Middelburg
10 Maart 1891 W. 6025; Rb. 's Gravenhage 31 Oct. 1895 T. v. S. IX, 41.
Denk ook aan de geruchtmakende "moordzaak aan den Overtoom", in
hoogste instantie beslist bij arr. H. R. dd. 28 juni J 926 W. 11520, waarin o.i.
terecht mishandeling, den dood ten gevolge hebbende, werd aangenomen.
Immers hier schept A's handeling inderdaad een adaequate gevaarmarge voor het in werking treden der kwaal. Ook al wist A van het
bestaan van die kwaal niets af.
Nemen we daarentegen b.v. het wel wat erg onwaarschijnlijk klinkend
schoolvoorbeeld, dat een voogd zijn pupil in den trein zet met de heimelijke bedoeling hem bij een eventueel spoorwegongeluk het leven te laten
verliezen, dan gevoelt weder ieder dat tusschen de handeling van den
voogd en het spoorwegongeluk geen juridisch causaliteitsverband kan
bestaan, omdat de adaequate gevaarmarge ontbreekt, terwijl het spoorwegongeluk evenmin als werktuig van des voogds wil in juridischen zin
kan gelden, wijl zijn handeling niet onrechtmatig in de vergeldingsgemeenschap ingrijpt. Dus kan de voogd ook niet den dood van zijn
pupil hebben veroorzaakt.
Nogmaals is hier duidelijk onderstreept, dat onze causaliteitsleer geenszins in psychologistische wateren verzeild raakt en evenmin de juridische
causaliteitsvraag met de juridische schuldvraag vermengt. De moeilijkheden, waarin de heerschende causaliteitstheorieën zich verstrikt hebben,
schuilen niet in het juridisch causaliteitsverband zelve, doch in de hopelooze pogingen aan het juridisch causaliteitsverband een naturalistischen
zin onder te schuiven. En gelijk we zagen, ook tegen Rümelin moet dit
verwijt worden gericht.
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Nu heeft intusschen Rümelin zich niet geheel kunnen onttrekken aan
het inzicht in de principiëele gebreken, welke wij in zijn theorie hebben
aangetoond en men mag bij hem waardeeren, dat hij tenslotte - zij 't al
zeer vaag en in veel te engen zin - het formeele toerekeningselement,
zonder 't welk geen juridische causaliteit ter wereld bestaan kan, in de
rekening heeft gesteld.
Op billijkheidsgronden geeft hij n.l. de volgende twee begrenzingen
aan zijn uiterst ruim gevat begrip der adaequate veroorzaking: 83)
"Wird durch einen an sich Haftungbegründenden Vorgang der Verletzte lediglich in räumliche und zeitliche Beziehung gebracht zu einem
später eintretenden Ereignisse, so wird von auszer aller Berechnung
liegen den auch dem Haftpflichtigen nicht bekannten oder erkennbaren
Bedingungen dieses zweiten Ereignisses selbst dann abstrahiert, wenn
dieselben zur Zeit des ersten Vorgangs schon vorlagen".
"Keinesfalls wird bei Anlegung des Masztabs der nachträglichen
objektiven Prognose gerechnet mit bloszen zur Zeit der Tat vorliegenden
Entschlüssen oder Neigungen anderer Menschen, soweit sie noch vom
Täter mit in die Berechnung gezogen waren oder hätten gezogen werden
sollen".
Het is zeer instructief voor het inzicht in de diepere eenheid tusschen
de theorie der condicio sine qua non en de heerschende theoriëen der
adaequate veroorzaking, dat Traeger, een der hoofdfiguren onder de verdedigers der laatstbedoelde theoriëen Rümelin juist op deze punten
scherp aanvalt.
Immers, toegegeven, dat de correcties, welke Rümelin in zijn naturalistische theorie aanbrengt, de grondfout niet opheffen, kan men toch
alleen bij totale miskenning van het wezen der juridische handelingscausaliteit, Rümelin verwijten, dat de door hem geopende uitweg "neben
(sic.!) den Begriff des adäquaten Kausalzusammenhangs plötzlich ei ne
ganz neue Art des Kausalzusammenhangs einführt, die uns in einer
Theorie der adäquaten Verursachung umso fremdartiger anmutet, als
sie keinerlei Beziehung zu ihr hat".84) (Wij cursiveeren).
Dat bij de toepassing van de door ons verdedigde opvatting op de z.g.
"door het gevolg gequalificeerde delicten" heel wat aannemelijker conclusies worden verkregen, die op zichzelf geenszins meer "hef rechtsgevoel" beleedigen, zal zonder meer duidelijk zijn.

•
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Met bovenstaande uiteenzettingen meen en wij de plaats van het juridisch causaliteitsprobleem in den samenhang der rechtswijsgeerige vragen
voldoende te hebben bepaald en de beteekenis der wetsidee ook voor dit
probleem omstandig te hebben uiteengezet.
Alvorens intusschen van dit in zoo hooge mate belangrijke en belangwekkende vraagstuk af te stappen, zij ons nog een slotopmerking vergund
over de verhouding tusschen de onderscheiden substraatscausaliteits-
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reeksen en de juridische causaliteit. Wij zagen hoe naar haar wijsgeerige
grondslagen de theorieën der condicio sine qua non en evenzeer de
heerschende theorieën der adaequate veroorzaking, met verflauwing van
alle wetsgrenzen tusschen mechanische, biotische, psychische, logische,
sociale, economische, juridische en andere causaliteitsreeksen, een
continu causaal verband in den zin van mechanische noodwendigheid
tusschen alle antecedenten aannemen.
In 't licht der door ons aan ons stelsel ten grondslag gelegde
Calvinistische wetsidee daarentegen, bouwen de verschillend gequalificeerde causaliteitsreeksen zich trapsgewijze boven elkander op en is
geen wijsgeerige causaliteitstheorie ter wereld in staat de continuïteit
van het causaalverband over de grenzen, welke de souvereiniteit in eigen
kring stelt, door te voeren.
Toch moet anderzijds - en daarop dient weder de nadruk te vallen juist deze wetsidee den kosmischen, organischen samenhang tusschen
de wetskringen en dus ook tusschen de causaliteitsreeksen, welke daarbinnen verloopen, handhaven.
De "volle realiteit" als kosmische subjectiviteitseenheid bouwt zich op
in den organischen samenhang der subjectsfuncties, gelijk alle wetskringen individueel slechts straalbrekingen zijn van Gods wereldplan.
De juridische causaliteit kan zonder het substraat van praejuridische
causaliteitssamenhangen niet bestaan. Met de concrete juridische causaliteitsreeks zijn dus prae-juridische causaliteitsreeksen noodwendig gegeven, doch niet omgekeerd. Nimmer kan, wij merkten het reeds op,
een prae-juridische causaliteitsreeks als "toereikende grond" voor het
intreden van de juridische worden aangemerkt.
De niet-omkeerbare organische samenhang tusschen de substraatsreeksen en de juridische causaliteitsreeksen is voorts niet als een prius
en posterius in den tijd te denken. Want welke tijd zou hier in aanmerking komen? Een ongequalificeerde tijd bestaat evenmin als een ongequalificeerde causaliteit. Een handeling als kosmische subjectiviteitseenheid wordt qua talis door de wetskringen met hun onderscheiden
souverein gequalificeerde tijdswetmatigheden doorsneden, maar de eenheid in de onderscheiden subjectiviteitsfuncties is zelve niet van temporeel
karakter. Daarom is 't ook zoo dwaas, juridische en prae-juridische
factoren in één Z.g. neutraal causaliteitsverband te vereenigen, daar een
causaliteit zonder eenduidig gequalificeerd tijdsverband onbestaanbaar is.
Geen causaalverband kan dus bestaan tusschen juridische en praejuridische factoren, wijl een dergelijk verband de souvereiniteit in eigen
kring der wetssferen zou schenden en de juridische causa tot domina
legis in de prae-juridische wetskringen zou maken, daardoor ook de
mogelijkheid der wetenschap zou opheffen. Geen causaalverband ook,
wijl geen eenduidig tijdsverband daarvoor bestaat 86): de physische
ruimtetijd (denk aan de algemeene relativiteitstheorie) is toto coelo verschillend van den psychischen, deze weer van den historischen en den
A. St. 3-m. J/
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juridischen geldingstijd (met zijn mogelijkheid van regressie in de "terugwerkende kracht").
Doch een veel rijker en dieper verband is in de substraatsverhouding
uitgedrukt. De juridische wil kan de causaliteitsreeksen in de praejuridische wetskringen leiden, hij kan - om in den gedachtengang onzer
wijsgeerige Prologomena te spreken - de anticipaties/eren in die causaliteitsreeksen ontsluiten en ze daardoor toespitsen op het substraatsverband.
Deze gedachte bezit natuurlijk een universeele tendenz.
Wanneer "mijn wil mijn spieren spant", kan de wil onmogelijk als een
deus ex machina in de physische causaliteitsketen ingrijpen en daardoor
dominus legis physicae worden. Dat blijkt duidelijk hieruit, dat wanneer
mij de kracht ("energie" zegt de moderne physica) tot die lichamelijke
inspanning ontbreekt, de wil machteloos is.
De ware causa is de latente physische energie, welke in mijn lichaam
momenteel aanwezig is en die zich in een aequivalenten energievorm
omzet. Doch de wil leidt die causaliteitsreeks en spitst haar toe op het
substraatsverband voor de post-physische causaliteitsreeksen, gelijk
trouwens alle "organische" bewegingen reeds door de levensimpulsen
van het organisme geleid worden, welke impulsen dan op haar beurt
weer door de psychische en post-psychische functies van den wil worden
"doorgeestelijkt" .
Op deze wijze verklaart zich ook de mogelijkheid, dat juridische
factoren zonder schending van de souvereiniteit in eigen kring "leiding"
in het sociale en economische leven kunnen geven. De juridische wil
kan nimmer tot dominus legis economicae of socialis worden. Waar hij
zulks beproeft - denk aan de anarchistische hervormingspolitiek in
Sowjet-Rusland, gedurende de eerste jaren - stoot hij zich te pletter
tegen "de logica der feiten".
Doch krachtens den universeelen providentieelen samenhang aller wetskringen, welke binnen die wetskringen zich in de analogieën- en anticipatiesferen weerspiegelt, kan de juridische wil wel leiding geven aan de
economische en sociale voorwaarden, waardoor de causaliteitsreeksen
binnen deze wetskringen in hun eigen wetsgedachte den rechtszin
"benaderen" .
Onze "Prolegomena" werpen op dezen stand van zaken een helder
licht. Want wij herinneren ons daaruit, hoe binnen een bepaalden wetskring de anticipatiesferen slechts ontsloten kunnen worden door die
souvereine subjectsfuncties, waarop geanticipeerd wordt.
De boom is als subjects-eenheid gekwalificeerd door zijn biotische
subjectsfunctie. In de latere wetskringen bezit de boom geen subjeetsfuncties, doch welobjectsfuncties. Zoo kan de boom tot juridische zaak
worden, niet uit eigen vermogen, doch wijl in den biotischen substraatskring de juridische anticipatiesfeer door het rechtssubject is ontsloten.
Zoo kunnen kunstvoorwerpen economische waarde verkrijgen, doordat
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het aesthetisch subject de anticipatiesfeer in den economischen wetskring
ontsluit en economische causaliteitsreeksen in werking stelt, welke op de
aesthetische anticipeeren.
Niet een universeele mechanistische causaliteitswet dus, maar de
diepere organische samenhang en eenheid van alle wetten en subjectsfuncties in den kosmos, uitgedrukt in onze wets- en subjectsidee, geeft
rekenschap van het verband tusschen de tegenover elkander volstrekt
souvereine causaliteitsreeksen.
Daarmede zijn ook de oude metaphysieke constructies inzake den
samenhang van "ziel" en "lichaam" niet slechts overbodig geworden,
doch ook in hare volstrekte ontoereikendheid tegenover de eindelooze
variaties in wet- en subjectskwaliteiten openbaar geworden.
Noch de occasionalistische theorieën, noch de theorieën inzake de
psycho-physische wisselwerking of der harmonia praestabilita zijn in
staat een bevredigende en alomvattende solutie te bieden. Eerst moet
weer over de geheele linie het bestaan van souvereine wetskringen worden
erkend, zal ook het causaliteitsprobleem tot zijn bevredigende oplossing
worden nadergebracht.
Ook de juridische causaliteitstheorie zal zich eindelijk moeten ontworstelen aan de dwalingen en z.g. simplificaties van een ingeworteld
naturalisme en logicisme.
Het leven is rijk en veelvoudig geschakeerd naar de wijsheid van Gods
wereldplan.
Taak der rechtswetenschap is daarom niet, op 't kompas te zeilen van
de menschelijke wijsheid, doch aan de veelvuldigheid der wetskringen
de wetten af te luisteren, gelijk zij ieder in eigen kring hun souvereine
goddelijke sprake doen hooren.
1) Zie mijn studiereeks: In den strijd om een Christelijke Staatkunde, Proeve
eener fundeering der Calvinistische levens- en wereldbeschouwing in hare wetsidee, vanaf den len jrg. in dit orgaan geopend en mijn: De beteekenis der
Wetsidee voor de Rechtswetenschap en Rechtsphilosophie (1926, Kok, Kampen).
la) Zie Schröder-Künzberg: Lehrbuch der deutschen Rechfsgeschichte", 5e
Aufl. (1922) S. 67. Zie ten aanzien van de schenking naar 10ngobardisch recht
ook Stobbe: Reurecht und Vertragsschlusz nach ä/teren deutschen Recht (Leipzig
1876, II S. 16).
Ook in 't oud-Romeinsche recht was de schenking om niet juridisch onbekend,
waarin zich weder de betrekkelijke gelijkvormigheid van primitieve rechtsordeningen openbaart. Zie v. Jehring: Der Zweck im Recht I S. 216, waarbij
hij een interessante uitspraak van Polybius aanhaalt. Ook hier het starre formalisme in het verbintenissenrecht. Ook hier de oorspronkelijke rechteloosheid van
den vreemdeling enz. enz.
lb) V gl. f. Grimm: Deutsche Rechtsalterthümer (4e Ausg.) 11, 178. Onjuist:
Binding: Die Normen und ihre iibertretung (2e Aufl. 1914) Bnd. 11, 1, S. 289, 333
en van denzelfden schrijver: Die Entstehung der öff. slrafe im germanischdeutschen Recht (1909) S. 15. Zie daartegen ook Kollmann: Z. f. d. g. Str. R.W.
XXXIV S. 639 fig.
2) Men werpe hier niet tegen, dat de biotische wetskring toch de ontwikkeling
kent. Ongetwijfeld is dit 't geval (de biotische ontwikkeling is een analogie
van de physische beweging) en 't recht houdt er ook als een constante rekening
mede. Doch deze ontwikkeling is op zichzelf niet in staat tot toereikend zinA. St. 3-m. IJ
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substraat te dienen van een zin-individualiteit in den stroom der rechtsontwikkeling. Hiervoor kunnen alleen historische factoren het bijzonder zin-substraat
leveren. Intusschen kunnen natuurlijk natuurveranderingen objectsfuncties in
den historischen wetskring krijgen (overstroomingen, landverwoestingen etc.).
3) Zoo heeft de logische analyse eerst zin op den substraatsgrondslag der
getalswetten. Nimmer mogen echter met de Marburger-school de grenzen
tusschen arithmetische, geometrische, energetische en logische eenheid worden
uitgewischt. De getalseenheid is toto coelo verscheiden van de logische eenheid.
4) Als voorbeeld van een concrete aesthetische norm kunnen we b.v. noemen
Aristoteles' bekende norm voor het drama, dat eenheid van tijd, plaats en
handeling vereischt is. Een norm, die geheel was toegespitst op het Grieksche
harmoniebewustzijn, die zich m. a. w. op een specifiek historische kultuurdominante fundeerde en in de klassieke kultuur ongetwijfeld objectieve gelding heeft
bezeten, daar ze den absoluten zin der aesthetische wetsgedachte concretiseerde
in harmonieuzen samenhang met de historische wetmatigheid. Het ware dan ook
een dwaasheid in deze norm een bloot subjectief oordeel van Aristoteles over
de schoonheidseischen van het drama te zien! Toch school ongetwijfeld in deze
norm een subjectief vormingselement. Bij de subjectieve vorming bestaat immer
een vrije spelingsmarge.
5) Tijd en ruimte zijn naar onze opvatting natuurlijk geen psychische aanschouwingsvormen in Kantiaanschen zin en nog minder logische kategorieën in
den zin der Marburgerschool, doch veeleer elementen van wetskwaliteiten onder
beheersching van de resp. souvereine kwaliteitskernen. Tijd en ruimte zijn in
dezen zin dus geen subjecten, doch wetselementen (in den geometrischen kring
alleen is de ruimte kwaliteitskern). Waren zij subjecten, dan zoude Kant's
kritiek op de realistische opvatting inderdaad hout snijden.
6) Wij gebruiken hier de term "subjectiviteit" in den zin van het toegerekende
tot een subject.
7) V gl. het doorloopend beroep van de theorie der adaequate veroorzaking
op het rechtsgevoel.
8) Zie in dezen zin o.a. nog weer onlangs, in navolging van Stammier's kentheoretisch dualisme, Prof. Mr. Schepper: Het causaliteitsprobleem in het strafrecht. Oratie (1926), opgenomen in het Jaarboekje der Rechtshoogeschool te
Batavia (1927) blz. 59 vlg. Zie zijn erkenning van de door deze opvatting
ontstaande antinomieën op blz. 87, waar hij ook de beide mogelijke "oplossingen"
dezer antinomie bespreekt, waarvan de eerste het strafrecht geheel naar de
natuurzone overbrengt, de tweede (Kelsen c.s.) alle causale elementen uit het
recht wil bannen. Zie over deze antinomieën nader mijn: De beieekenis der
Wetsidee voor Rechtswetenschap en Rechtsphil. (Kok, Kampen, 1926). Natuurlijk moet Schepper iedere poging tot opstelling van een juridisch causaliteitsbegrip van uit zijn wetsidee "onkritisch" "metaphysisch" enz. enz. noemen. Het
is echter niet zeer "kritisch", dat Mr. S. de metaphysica van zijn eigen opvatting
niet doorgrond heeft.
e) Wij bedoelen hier realiteit niet in metaphysieken, doch in kennistheoretischen zin. De kwestie van het "Ding an sich" komt dus niet in 't geding.
10) Strauch: Die Philosophie des Als-Ob und die hauptsächlichsten Probleme
der Rechtswissenschaff. (München 1923) S. 13.
11) Zoo o.a. v. Buri's opvatting, dat iedere condicio sine qua non het gevolg
geheel veroorzaakt. Zie hierover v. Buri: Die Causa/ität uncl ihre strafrechtlichen Beziehungen (1885) S. 3 f.
12) Stuart Mill: A System of Logic, 111 C. 5, § 4.
13) T.a.p. Cap. V, § 6.
14) In Cap. V § 3 formuleert Mill daarom de causaliteit ook aldus: "every
fact or phenomenon which has a beginning invariably arises when some certain
combination of positive facts exists, provided certain other positive facts do
not exist".
15) Zie b.v. de volgende bestrijding van de grondgedachte der adaequate
causaliteitstheorieën door Prof. Mr. Zevenbergen: "Onlogisch (wij cursiveeren)
is ze, want ze dient zich aan als een leer der veroorzaking, terwijl ze de
causaliteitsvraag in het geheel niet beantwoordt. Want hierover kan wel geen
twijfel bestaan, dat een onderzoek naar de causaliteit van een feit, welke van
het standpunt van den bonus vir, of de prognose te verwachten was, niet het
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allerminste heeft uit te staan met een onderzoek naar de werkelijke causaliteit
als zoodanig" (Verz. opstellen blz. 173). M.a.w. wie nog van een andere causaliteit dan natuurcausaliteit (bedoeld is de mechanische causaliteit) durft te
spreken, komt in strijd met de logische denkwetten ! Zie hier dus een volledige
bevestiging onzer diagnose in de tekst! Vgl. ook v. Hamel: Inleiding tot de
studie van het Ned. Strafr. (4e dr.) blz. 238: "Inzoover het de vaststelling geldt
van een wetenschappelijk begrip -afgescheiden van de opvatting eener bepaalde wetgeving - komt zij ook mij voor logisch de eenig houdbare te zijn"
(Ik cursiveer), en Mr. P. van Heynsbergen in Tijdschr. v. Strafr. XXI, blz. I vlg.:
"Het ruime causaliteitsbegrip, zooals dat door v. Buri is verstaan, moet niet
alleen als algemeen wetenschappelijk begrip, maar ook voor de strafrechtsdogmatiek worden aanvaard" (blz. 2).
16) Zie Traeger: Der Kausalbegriff im Straf- und Zivilrecht (1904) S. 49
noot 3. Zie echter ook Liepmann: Einleitung, S. 59. Daartegen weer M. E. Mayer,
Zeitschr. f. d. ges. Str.w. Bnd. 20 S. 554.
17) Dat niet alle aanhangers cier Bedingungstheorie die scheiding maken blijkt
wel uit v. Hamel's opvatting, dat het causale verband op zich zelf reeds (naast
het schuldverband) grond is van aansprakelijkheid. Vgl. Inleiding blz. 374
noot 18, waar zelfs gezegd wordt, dat de aansprakelijkheid uit het begrip
causaliteit vanzelf volgt."
18) Traeger t.a.p. S. 38.
19) Dr. H. Tarnowski: Die systematische Bedeutung der adaequaten Kausalitätstheorie für den Aufbau des Verbrechensbegriff (1927) S. 48.
20) Radbruch: Die Lehre von der adaequaten Verursachung (Berlin 1902) S. 5.
21) T.a.p. S. 84.
22) T.a.p. S. I, Ie S. 83. In gelijken zin o.a. Zevenbergen: Leerboek van het
Nederlandsch Strafrecht, en Frank: Kommentar (3e en 4e Aufl. 1903 S. 16).
23) Traeger: Der Kausalbegriff im Straf- und Zivilrecht, (1904) S. 35/6.
24) T.a.p. S. 33.
25) T.a.p. S. 19 jO, S. 29/30.
26) Traeger: Wille, Determinismus und Strafe (1895) S. 71/2: "Denn Gesetz
(im Sinne des Naturgesetzes) ist nichts Anderes als die Konstatierung der ausnahmlosen Gleichförmigkeit der Geschehnisse. Das Kausalitätsgesetz sagt also:
Alle Veränderungen erfolgen in Abhängigkeit von vorausgehenden anderen Veränderungen und Zuständen: Wenn und wo immer dieselben Umstände wiederkehren, kehren auch dieselben Folgen wieder". Hoe men toch deze causaliteitswet in hare verabsoluteering ooit op ervaring meent te kunnen gronden, blijft
een raadsel. Menschelijke handelingen keeren nimmer onder "gelijke Bedingungen" terug. Ook de moraalstatistiek kan hier dus geen materiaal leveren
nog afgescheiden van het feit, dat deze statistiek zich uiteraard over categorieën
menschen uitstrekt, wier gedragingen bezwaarlijk als normale kunnen worden
beschouwd.
27) 't Geen geen wonder is, daar het humanisme uiteraard het bestaan van
wetskringen moet loochenen.
28) T.a.p. S. 207 fIg.
29) A. System of Logic, VI, I1, 2.
30) Zie hierover mijn studie in AR. Staatkunde (driemaandelijksch orgaan)
3e jrg., 2e afl.
31) Wille, Determinismus und Slrafe, S. 215.
32) T.a.p. S. 46.
33) Zie over de principiëele vereenigbaarheid van het energetisme met Mill's
causaliteitswet: S. Becher: Stuart Mill's Theorie der Kausalität, (1906) S. 71.
34) Reeds Stuart Mil/ deed zulks.
35) Zie reeds Calvijn's scherpe veroordeeling van het Stoïcijnsch fatalisme,
dat van een "necessitas ex perpetuo causarum nexu" droomt (lnst. I, 16, 8).
36) Deze hoogmoed van het speculatief-persoonlijkheidsideaal komt ook in
Mill's wijsgeerige theorie duidelijk naar voren. Zoo tracht hij de wilsvrijheid
tegenover het individueele motief ondanks zijn mechanistische causaliteitsopvatting te redden. Zie b.V. A System of Logic RatioCÎnative and Inductive,
B. VI cap. 2, § 2: "We are certain that, in the case of our vOlitions, there
is not this mysterious constraint. We know that we are not compelled, as by
a magical spell, to obey any particular motive. We feel that if we wished to
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prove that we have the power of resisting the motive, we could do so; (that
wish being, it needs scarcely be observed a new antecedent); and it would be
Izumiliating to our pride, and (what is of more importance) paralysing to our
desire of excellence, if we thougt otherwise" (wij cursiveeren in de laatste zinsnede).
37) The English Works of Thomas Hobbes, ed. by Molesworth, London,
1839-1845, Vol. V.
38) T.a.p. S. 42 fig.
39) Merkel: Die Lehre vom Verbrechen und Strafe (1912) S. 128.
40) Radbruch: Die Lelzre von der adaequaten Verursachung (1902) S. 1.
41) Zie Rechtsgeleerd Magazijn, dl. XXXVI (1917). Het opstel werd overgedrukt in Verzamelde Opstellen, bI. 163 vlg.
42) Verz. Opstellen, blz. 182.
43) T.a.p. blz. 175.
44) Traeger, t.a.p. S. 63/64.
45)Zie Sigwart: Der Begriff des Wollens und sein Verlzältniss zum Begriff
der Ursaclze (Kleine Schriften 2e Reihe, 2e Ausg. S. 193) S. 193: "In demselben
Sinne bildet der Mensch überall da wo er Macht hat einzugreifen, und wo je
nach seinen Verhalten der Erfolg so oder anders wird, einen Theil der Gesammtursache des Erfolgs, und wir haben das Recht zu sagen, das sein durch Wollen
bestimmtes Verhalten causal nach auszen sei, ob er nun direct eingreift, oder
durch seine Ruhe des Gesammtcomplex der Factoren, von denen das Geschehen abhängt, so herstellt, dasz die übrigen Agentien ungestört wirken" .
Zie ook Logik II Si 78 over Sigwart's opvatting van de verhouding tusschen
causaliteit en teleologie.
46) Leerboek van het Ned. Strafrecht 1 blz. 74.
47) Zie Radbruch, t.a.p. S. 81.
48) De aanhangers van Radbruch's opvatting houden zich trouwens allerminst
aan de stelling, dat tusschen psychische en physische verschijnselen de causaliteitsreeks onderbroken is. Zoo neemt Prof. Zevenbergen zonder bedenking
Binding's uitspraak over, dat volgens de leer der condicio sine qua non, Beethoven's vader mede-oorzaak zou zijn van het tot stand komen van de 9de
symphonie. Is het tot stand komen der 9de soms een mechanisch gevolg?
49) Zie Radbruch, t.a.p. S. 82: "Wir reden von Kausalität eines Ereignisses
für ein folgendes nur dann, wenn wir ein besonderes Naturgesetz kennen, nach
weJchem ei ne kausale Beziehung bestimmter Art zwischen den beiden Ereignissen vorliegt" jO, S. 83: "Naturgesetze sind mechanische Gesetze, auf Stosz
und Gegenstosz führen wir alle Wirkungen zurück".
50) Zie Sturm: Die strafbaren Unterlassungen (Berlin 1905). v. Liszt: Lehrbuch (1908) S. 133. R. Hom: Der Kausalilätsbegriff in der Philosophie und
im Sirafrechte (1893) S. VII.
51) Dit voorbeeld is zeer instructief ter demonstreerinç; van de machteloosheid
van een naturalistisch causaliteitsbegrip. Dat hier juridisch een causaal verband
aanwezig moet zijn tusschen het verkeerde sein en het spoorwegongeluk, kan toch
redelijkerwijze niet worden ontkend. Doch de theorie der condicio sine qua non
zal, voorzoover ze het mechanisch causaliteitsbegrip hanteert, nochtans het bedoelde causaal verband moeten ontkennen. Immers het sein is geen realiteit in het
physisch gezichtsveld, en kan dus ook niet causaal in physischen zin zijn, want
dat de physische drager van den zin van het sein niet als zoodanig in aanmerking kan komen, is in confes~o. Toch is het sein ongetwijfeld een veranderende (in transitieven zin) Bedingung, welke niet kan worden weggedacht,
zonder dat het gevolg zou zijn uitgebleven. Vrage, hoe nu ooit zulk een causaliteitsleer een redelijk verband kan leggen tusschen het gevolg en de gedraging
van den wisselwachter. Want in het physisch gezichtsveld is niets aanwezig
dan zeg: de werkende machines en de snelheid, en kracht, waarmede de twee
treinen op elkander loopen en elkander verpletteren. En in het psychisch gezichtsveld kan het sein als zoodanig evenmin voorkomen, daar de waarneming van
het sein met het sein als teeken zeker niet verward kan worden!
Met de schuldvraag lost men hier de causaliteitsvraag niet op. En zonder
causaliteitsverband in dezen concreten zin zou den wisselwachter niets anders
kunnen worden toegerekend dan schuldige ongehoorzaamheid aan een dienstvoorschrift, maar zeker niet de dood der slachtoffers. En toch spreekt b.v. art.
165 W. v. S. van den dood als gevolg van het strafbaar feit.

lig
52) Dat men op deze onweerlegbare waarheid nimmer een relatieve strafrechtstheorie kan bouwen, zal ieder duidelijk zijn. De relatieve theorieën immers
zoeken den rechtsgrond van de straf buiten het goddelijk karakter van het recht
zelve en schenden dus de souvereiniteit in eigen kring. De zin der vergelding
anderzijds mag nimmer hierin worden gezocht, dat iedere zonde, onverschillig
haar karakter, door den aardschen rechter zou moeten worden gestraft.
53) Zoo verklaart zich ook alleen, waarom de z.g. ondeugdelijke poging
juridisch irrelevant is.
54) Zie onder velen Zevenbergen, Leerboek I, bI. 58: "Hieruit (n.1. uit de
onderscheiding tusschen formeele en materieele delicten) volgt, dat de "causaliteit geen centraal leerstuk uit de strafrechtsleer is, zooals veelal wordt geleerd".
Zie tegen de onderscheiding van formeele en materieele delicten overigens
v. Hamel, Inleiding blz. 234 en v. Liszt, Lehrbuch § 28 11.
55) Dat met een Christelijke levens- en wereldbeschouwing dit realiteitsbegrip
onvereenigbaar is, behoeft nauwelijks betoog. Te onbegrijpelijker is het, dat
niettemin ook christelijke schrijvers theoretisch met zulk een naturalistisch
realiteitsbegrip kunnen werken.
56) Kollmann: Der Begriff des kommissiven Unterlassens (Zeitschr. f. d. Ges.
strafrechtsw. Bnd. 29 H. 4, S. 574/5).
57) Wolter: Zur Methodologie des sogenannten Kausalproblems (Arch. für
Rechts- und Wirtschaftsphil. XIX Bnd. H. 4 S. 590 fIg.)
58) Zood ra zij immers met v. Hamel: Inleiding, bI. 249, het laten zelve
condicio sine qua non gaat noemen, verlaat ze noodwendig het "natuurlijk"
terrein en vervalt weer (op haaï standpunt) in de zin-Iooze metaphysica, die
we vroeger reeds signaleerden.
59) Leerboek v. h. Ned. Strafrecht, I, blz. 74.
GO) Wolter: Zur Methodologie des sogenannten Kausalproblems, (Arch. für
Rechts- und Wirtschaftsphil.) Bnd. XIX (1926) Heft 4 S. 590.
61) Deze analyse leverde ik bij de behandeling van het juridisch subjectsbegrip in mijn vroeger genoemd systematisch werk. Ik kan ze in het bestek van
dit opstel niet herhalen.
62) Zie Land-Lohman: Verklaring van het Burg. Wetboek, Dl. IV, 2e dr.
(1'907) blz. 327 noot 5. Vgl. ook de voor dien tijd merkwaardig juiste opvatting
der juridische causaliteit (zij 't al nog middels een fictie) in de Lex Baiav.
Tit. XX, 9: "Et dominus canis, quod canis fecit, componat de medietatem, ac
si ipse fecisset".
6~) Men beproeve eens zonder zulk een teleologisch ingesteld juridisch causaliteitsbegrip, den zin van Boek 11, Titel VII van het W. v. S. te begrijpen! Wat
beteekent hier het telkens herhaalde "gevaar veroorzaken" voor een mechanisch
ingestelde causaliteitsopvatting ?
G.!) Der Kausalbegriff im Straf- und Zivilrecht (1904) S. 166. Zie over de
bedoelde formule ook Tarnowski, t.a.p. S. 123 fig., wiens onderscheiding van
causaliteit en schuld (in zuiveren systematischen zin) als "Sozialschädligkeit" en
"moralische Vorwerfbarkeit" overigens aan bedenking onderhevig is. Tarnowski
sluit zich in zijn schuldbegrip aan bij Graf Zll Dohna, die in zijn opstel Zllm
nellesten Stande der Sclzllidlehre (Zeitschr. f. d. ges. Strafw. Bnd. 32 S. 326)
de schuld in sytematischen zin definieert als "jene psychische Disposition des
Täters im Augenblick der Tat, welche seine Verantwortlichkeit vor dem Richterstuhl der Ethik gründet". Het juridisch element zou nu volgens Tarnowski in
dit ethisch schuldbegrip komen, doordat strafrechtelijk in de schuldvraag de
causaliteitsvraag als "entschiedene" wederkeert. Een dualistisch schuldbegrip,
dat bij aanlegging van het kriterium der sOllvereiniteit in eigen kring zich zelf
in tegenspraak ontbindt. Het is weer de oude fout! Men gaat uit van een
algemeen (ethisch) normbegrip en zoekt van daaïuit tot het juridische te komen,
door cr een "sociaal" element in op te nemen!
(5) Wie onze uiteenzettingen in de "Prolegomena" goed in zich heeft opgenomen, zal begrepen hebben, dat van transcendentaal-idealistisch standpunt
deze causaliteit der vrijheid nimmer als realiteit (in kennistheoretischen zin) kan
worden beschouwd (wijl ze niet op de zinnelijke ervaring te betrekken is). Hier
past deze causaliteit slechts in 't kader der idee. Daarmede is, gelijk in Kant's
philosophie blijkt, de verwarring ingeleid, dat men de causaliteit der vrijheid
slechts op den "homo noumenon" den mensch in de idee betrekt, zoodat deze
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causaliteit met de ideëele norm zelve samenvalt. Een eclatante verwarring
tusschen wet en subject!
66) Heymans: Gesetze und Elemente des naturwissenschaltlichen Denkens.
67) Merkel: Die Lehre vom Verbrechen und Strale; hrg. v. Liepmann Stuttgart
1912 § 7 S. 25 fig.
68) T.a.p. S. 72. Tegen Merkel, schoon op andere gronden ook Tarnowski
t.a.p. S. 110 fig. en Radbruch: Handlungsbegriff, S. 106 f. Bedenkelijke vermenging van formeele en materiëele toerekening, schoon in anderen zin dan bij
Merkel ook bij Kohier: Studien aus dem Strafrecht, Bnd. I (1890) S. 89: "Nur
die Schuld ist es, welche jemanden als dominus causae durch das Medium der
Bedingung mit dem Erfolg verknüpft". Alzoo de schuld als basis voor de juridische causaliteit. Tegen Kohier ook Traeger: t.a.p. S. 99.
69) Merkwaardig is Sauer's materieele opvatting der onrechtmatigheid. In zijn
Grundlagen des strafrechts (Berlin und Leipzig 1921 S. 286) geeft hij aan zijn
opvatting de volgende formuleering: "Rechtswidrig ist ein Verhalten, das nach
seiner allgemeinen Tendenz dem Staate und seinen Gliedern mehr schadet als
nützt". Dat deze utilaristische maatstaf geen "afgeslotene" is en immer weder
naar hoogere maatstaven verwijst, erkent Sauer uitdrukkelijk (t. a. p. S. 279).
Slechts formeel kan volgens hem een begrenzing worden aangebracht door de
erkenning der drie "absolute" waarden der waarheid, schoonheid en zedelijkheid.
Scherper kan de relativeering der rechtsgedachte niet worden aangegeven.
Daarentegen is weer zeer instructief Sauer's opvatting, dat de strafrechtelijke
Tatbestände slechts de "vertypte Rechtswidrigkeit" zijn, schematische verschijningsvormen van het wezen des onrechts (t.a.p. S. 307 fig.). De overeenkomst met Beling's typen theorie springt in 't oog. Alleen maar, terwijl bij Beling
Tatbestand en onrechtmatigheid gecoördineerd zijn, en bij hem de onrechtmatigheid formeel is gevat, fungeert bij Sauer de Tatbestand als een uitstraling uit
zijn malerieel onrechtsbegrip.
70) In dezen zin ook Dohna: Die Rechtswidrigkeit als allgemeingültiges
Merkmal im Tatbestande strafbat'er Handlungen. (Halle 1905 S. 42). Zie over
de verschillende materieele formuleeringen Tarnowski t.a.p. S. 236 fig.
71) Traeger: Der Kausalbegrilf im Straf- und Zivilrecht (1904) S. 62.
72) Alsof beide gevolgen in de juridische realiteit hetzelfde waren!
73) Voor de causaliteit van het laten wordt dit feitelijk door Traeger toegegeven. In eigenlijken zin kan het laten volgens hem nimmer causaal zijn, en
hij bestrijdt uitvoerig (t.a.p. S. 66 fig.) de opvatting van Landsberg, die het
tegenovergestelde standpunt inneemt. Zoowel Traeger als Landsberg maken
zich echter schuldig aan de fout, dat zij opereeren met een zinloos, wijl on gequalificeerd begrip van laten.
73 a ) Binding: Die Normen und ihre Uebertretung (2e Aufl. 1914) 11, 1, S.
546 fig. Binding wil de causaliteit van het laten, welke hij alleen voor oneigenlijke omissiedelicten wil laten gelden ("eigenlijke" zouden in 't geheel niet
causaal zijn!) geheel los van rechtmatigheid of onrechtmatigheid beschouwen.
Daartoe heeft hij dan zijn "Gleichgewichtstheorie" noodig, die, geheel naturalistisch gedacht, Binding tot de meest wonderlijke en onhoudbare constructies
verleidt (vgl. b.V. t.a.p. S. 573 f1g en S. 606, noot 7) ! En dat alles, terwijl de
inzet van Binding's causaliteitsleer zoo iets geheel anders mocht doen verwachten! V gl. ook Thyrén's voortreffelijke kritiek op Binding's oorspronkelijke
theorie in zijn: Abhandlungen aus dem Slrafrechte und der Rechlsphil. Bnd. I
S. 61 fig.
74) Zie M. L. Müller: Die Bedeutung des Kausalzusammenhanges im Strafund Schadenersatzrecht (1912) S. 30 fig.
75) Tarnowski, t.a.p. S. 101. Zie ook S. 32/33. In gelijken zin Luden: Abhandl.
aus dem gemeinen deulschen Strafrecht, I S. 470 flg .. Landsberg : Die sogenannte
Kommissivdelikte dllrch Unterlassung. 1890, S. 23 en Traeger, t.a.p. S. 63/63.
76) De "wil" in psychischen zin is inderdaad niets meer dan een psychisch
agens.
77) In zijn werk: Der Kausalbegriff, S. 135 vereenzelvigt Traeger zelfs handeling en lichaamsbeweging, wat hij op andere plaatsen weer niet doet. Een
scherp omlijnd rechtshandelingsbegrip ontbreekt hem geheel.
78) Von Kriës: Uber die Begriffe der Wahrscheinlichkeit und ihre Bedeulllng
im Strafrecht (Zeitsch. f. d. ges. Strafr.w. Bnd. 9, S. 528-537.)
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Von Kriës, Vierteljahrschrift f. wissensch. Phil. Bnd. 12 S. 228 fig.
Rümelin: Die Verwendung der Kausalbegriffe im Siraf- und Zivilrecht.
Arch. f. zivil. Praxis Bnd. 90 S. 217. Zie ook zijn oratie: Der Zufall im Recht
(1896).
81) T.a.p. S. 137/8.
82) Der Zufall im Recht, S. 46.
83) T.a.p. S. 300/1.
84) Traeger, t.a.p. S. 143.
85) Zie hierover Rümelin: Der Zufall im Recht S. 47. De in de tekst aangevoerde jurisprudentie beweegt zich i.h.a. in onze lijn. Een onjuist causaliteitsbegrip werd daarentegen b.V. gehanteerd in de beslissing van de Kb. van
's Gravenhage (zie T. v. S. IX, 41), waarbij de dood als "gevolg" van mishandeling werd aangenomen, ofschoon na de verwonding de dood slechts was
ingetreden door een tetanusinfectie, als vermoedelijk gevolg van wondwassching
met gootwater!! Vgl. voorts de beslissing van de Rb. te Amsterdam dd. 28 Dec.
1914 W. 9850 (geen causaal verband tusschen een negatief adviseerenden brief
en de beslissing van een ambtenaar, daar deze laatste door dien brief niet tot
een "willoos werktuig" in handen van gedaagden werd gemaakt).
86) Ik moge er in dit verband voor waarschuwen, de kosmische orde in de
wetskringen zelve als al-omvattend tijdsverband voor zulk een causaalverband
uit te geven. Immers als men van een kosmische tijdsorde wil spreken, moet
men bedenken, dat men hier "tijd" in een ongekwalificeerden zin gebruikt,
waarvan geen begrip mogelijk is. Het organisch verband der wetskringen, uitgedrukt in onze wetsidee, kan zelve geen tijdsverband zijn, al gebruiken wij
in de kosmologie de logische tijdsorde van het prius en posterius ter aanduiding
van de plaats der wetskringen in de kosmische orde. De kosmische eenheid der
tijdsorden bouwt zich op uit de onderscheiden gekwalificeerde tijdsorden, doch
is niet zelve een tijdsorde. Anderzijds zullen wij, naar wij hopen, wel niet uitdrukkelijk behoeven te waarschuwen tegen de naïeve misvatting, dat men de
tijdelijke opeenvolging van b.V. een wilsbesluit en een spierbeweging toch zelf
kan waarnemen. Het zal voldoende zijn, tegen deze misvatting op te merken,
dat de waarneming als psychische activiteit niet in de physische èn de psychische,
maar alleen in de psychische tijdssucsessie kan verloopen. Wat wij in populairen zin het tijdsverloop tusschen een wilsbesluit en een spierbeweging noemen,
is realiter niets anders dan de psychische tijdssuccessie tuchen twee psychische
waarnemingsakten. Dat met deze successie niets over de physische ruimtetijdelijke successie is gepraejudiceerd, heeft de relativiteitstheorie onomstootelijk
aangetoond.
79)
80)
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De wetgeving betreffende het huwelijk, de wijze van sluiting zoowel
als die der ontbinding, de verhouding tusschen de echtgenooten onderling
zoowel als die van ieder hunner tot de kinderen, geniet in de laatste jaren
schier allerwegen meer dan gewone belangstelling.
Niet slechts in Sovjet Rusland, waar de omverwerping der oude maatschappij en het optreden van het oppermachtig Communisme als vanzelf
mede brachten eene geheel nieuwe regeling van de verhoudingen tusschen
de twee sexen, hetzij die dan samenleefden in een staat, waaraan men
nog den klassieken naam van huwelijk bleef toekennen, hetzij in een
verhouding, welke van die der dieren weinig verschilt, maar ook in
rustige landen als de Scandinavische Rijken, als Engeland, Duitschland,
Oostenrijk, België, ja zelfs in Amerika, was het huwelijksvraagstuk en
de huwelijkswetgeving object van nadere studie, als gevolg waarvan
hier en daar belangrijke wijzigingen in de bestaande wetten werden
aangebracht of voorgesteld.
Dit kan bezwaarlijk bevreemding wekken. De ideëen schrijden voort.
De verouderde beschouwingen omtrent den godsdienst en de autoriteit
der Godsopenbaring omtrent het gezag in den staat, omtrent de sociale
verhouding tusschen arbeid en kapitaal, omtrent de opvoeding der
kinderen en zooveel meer, ze konden niet nalaten ook hunnen invloed
te doen gelden bij de beantwoording der vraag, hoe behoort te worden
geregeld de positie der vrouw in het huwelijk.
De snelle toename der intellectueele ontwikkeling, waardoor ook
vrouwen in staat werden gesteld zich te begeven in ambten en beroepen,
welke vroeger alleen voor den man openstonden; de enorme groei der
grootindustrie, waardoor de arbeidsters bij duizendtallen in de fabrieken
*) Gelijk uit het artikel blijkt, lag het in de bedoeling van schrijver om na
een overzicht van de geschiedenis en de hedendaagsche wetgeving betreffende
de maritale macht een uiteenzetting te geven van eigen standpunt. Nu hij ons
zoo onverwachts door den dood werd ontrukt, bleef deze arbeid onvoltooid.
Zeer tot ons leedwezen missen we met name dat deel van het artikel, waarin
Mr. F. zijn eigen denkbeelden ontvouwt.
Niettemin meenen we, niet slechts uit piëteit jegens de nagedachtenis van den
schrijver, doch ook wegens het belang van deze studie als inleiding tot een
later te verschijnen artikel over de Maritale Macht, tot plaatsing te moeten
overgaan.
Redactie.
A. St. 3-m. Il
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werk vonden naast of soms met uitsluiting van de mannelijke werklieden,
en waardoor deze allen óf zichzelf onttrokken, Of door den strijd om
het bestaan werden onttrokken aan hun gewone taak als verzorgsters
van hun gezin, deden dit vraagstuk steeds meer naar voren komen. En
de groote wereldoorlog, die millioenen van mannen gedurende vele jaren
achtereen uit hun maatschappelijken werkkring weghaalde en in menigte
van gevallen dwong tot vervanging door de vrouw zoowel in hun economische functie als in de opvoeding der kinderen, gaf aan het streven
naar oplossing van dat vraagstuk een nog meer acuut karakter.
Het doorwerken van de beginselen der Revolutie, met als grondslag
het: "Ni Dieu, ni Maître", beroofde het huwelijk van zijn heiligheid als
goddelijk instituut, en stelde eene losse verbintenis in z. g. "vrije liefde"
op één lijn met een huwelijk naar ouden trant gesloten, zoodat zelfs
een overigens bezadigd man als de heer F. M. Wibaut, sociaal-democraat
en oud-Wethouder van Amsterdam er in marxistische consequentie toe
kwam, te schrijven in De Nieuwe Tijd, handelende over de zegeningen
eener toekomstige socialistische gemeenschap:
"De ongehuwde moeder en de gehuwde moeder staan als moeder
"voor een volgend geslacht voor de gemeenschap gelijk. De onge"huwde moeder zal de vrouw zijn, die wel één of meer kinderen
"begeert, doch niet noodzakelijk van denzelfden man, in elk geval
"zonder daarvoor steeds met denzelfden man of met eenigen man
"te moeten samenwonen. Er zijn thans reeds vele ongehuwde
"vrouwen, die op deze wijze kinderen zouden begeeren. Er zijn ook
"wel gehuwde vrouwen, die aan het hebben van kinderen zonder
"gehuwd te zijn, de voorkeur zouden hebben gegeven. Zoo zullen
"bij de onderstelde gemeenschap "ongehuwde moeders", moeders
zonder samenwonenden man, zeker meer voorkomen dan thans."
Het laat zich verklaren, welken invloed dergelijke opvattingen omtrent
moraliteit moeten oefenen op hen, die in geen hooger motief voldoenden
breidel hebben tot beteugeling hunner hartstochten.
De algemeen waarneembare verslapping van het zedelijkheidsbesef,
mede veroorzaakt door prikkellectuur en zinnelijke voorstellingen, bioscoop
en schouwburg, gepaard aan een steeds toenemende zucht naar weeldeuitgieting, naar wat men noemt een zich uitleven als mensch, deden
onafwijsbaar tal van huwelijksconflicten ontstaan, waardoor een streven
ontstond, om eenerzijds de voordeelen van een huwelijksleven te genieten
zonder wettelijke gebondenheid, en anderzijds te verkrijgen de meest
gemakkelijke wijze van ontbinding van reeds gesloten huwelijken.
Daarnaast deed het feit, dat thans tal van vrouwen eigen inkomsten
hebben uit eigen arbeid, verkregen op gelijke wijze als hun echtgenoot,
het verlangen ontstaan, om de aldus verkregen inkomsten ook zelf te
beheeren, hetzij zonder, hetzij in overleg met hunne mannen.
Ook de vraag, of steeds de man de beslissing moet hebben omtrent de
opvoeding der kinderen, dan wel of de vrouw zich hierin als gelijke van den
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man zal mogen doen gelden, hield en houdt reeds lang de geesten bezig.
Hierbij mag intusschen niet onopgemerkt blijven, dat ook de droeve
omstandigheid, dat zoovele mannen schromelijk misbruik maakten van
de hun in de meeste wetgevingen toegekende macht, zoowel ten aanzien
der vrouw als ten opzichte der kinderen, maar al te zeer tot het stellen en beantwoorden - dier vragen heeft aanleiding gegeven.
Ongetwijfeld zou het alleszins belangwekkend zijn, de gewijzigde opvattingen omtrent het huwelijksrecht, gelijk die reeds in veranderde
wetgeving hun beslag hebben gekregen, of alsnog tot hetzelfde doel
worden gepropageerd, in hun geheel in beschouwing te nemen.
Het bestek van dit tijdschrift biedt echter daartoe niet de geschikte gelegenheid en legt uiteraard den plicht op, zich tot een onderdeel daarvan
te beperken.
Eene bespreking van de beteekenis van het huwelijk zelf als goddelijke
instelling; de wijze van huwelijksluiting; de ontbinding door echtscheiding; het instituut der scheiding van tafel en bed, en zoovele andere
hoogst gewichtige onderdeelen der huwelijkswetgeving dienen derhalve
buiten beschouwing te blijven, in de hoop dat ze door meer bevoegde
personen zullen worden toegelicht, voorzoover men van oordeel mocht
zijn, dat dit nog niet reeds afdoende had plaatsgevonden door de uitnemende schrijvers over deze onderwerpen, als Prof. Mr. D. P. D. Fabius,
Prof. Mr. A. Anema, e. a., nu de redactie van dit tijdschrift tot schrijver
dezes het verzoek richtte te behandelen: de Maritale Macht.
Wij hebben hieronder te verstaan, de macht door de wet toegekend
aan den gehuwden man ten opzichte van zijne echtgenoote, zoowel ten
aanzien van haar persoon als van haar vermogen en kunnen daaronder
tevens rekenen de macht van den man betreffende de goederen, die aan
hem en aan zijne vrouw gemeenschappelijk toebehooren, alsook die welke
hij uitoefent met uitsluiting van de vrouw ten opzichte van hunne kinderen
en derzelver vermogen.
Het komt dus in zekeren zin neer op de bepaling van de wettelijke
positie van den man tegenover die der vrouw in het huwelijk, zoodat
wanneer wij handelen over de maritale macht, wij tevens behandelen
de positie der vrouw in het huwelijk.
Wij zullen thans eerst nagaan hoe de maritale macht zich in den loop
der tijden heeft ontwikkeld en daarna hoe de tegenwoordige regeling
is, om tenslotte ons standpunt te bepalen tegenover de vele desiderata
om daarin wijziging te brengen.

."

Bij de oude Germanen was de positie van de gehuwde vrouw wel eene
alleszins ondergeschikte.
Van hare persoonlijkheid was rechtens ongeveer niets overgebleven.
Zij werd beschouwd als een deel van het vermogen van den man, als
eene zaak, met een stuk vee gelijkstaande (het vee was in dien tijd het
hoofdbestanddeel van het vermogen). Eene Middeleeuwsche rechtsbron
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uit ons eigen land noemt haar zelfs nog "des mans cateyle" (van het
Latijnsche capitaIe, vgl. 't Engelsch: chattel en cattIe, vee, roerend vermogen). 1)
De man had over haar het volledige beschikkingsrecht als over eene
zaak, die hij in eigendom had, eenzelfde volheid van recht als ook de
vader destijds had over zijne kinderen.
In oude I]slandsche bronnen wordt dan ook het huwelijk wel genoemd
"eiginord" d.i. eigendomsrecht, hetwelk de man over zijne vrouw kreeg 2).
De man had het recht, zijne vrouw in bepaalde gevallen zelfs te dooden
of haar in slavernij te verkoopen, b.V. in geval van echtbreuk 3).
Zoo verkochten de Friezen hunne echtgenooten en kinderen om de
schatting, hun door Drusus opgelegd, te betalen 4). Bekend is ook, hoe
de Germanen dikwijls vrouwen kinderen met het dobbelspel verspeelden 5).
't Was heel gewoon, dat de man de vrouw met zijne overige bezittingen na zijn dood aan een derde vermaakte 6).
Het spreekt vanzelf, dat bij eene dergelijke rechtspositie ten aanzien
van de persoon der vrouw, niet te denken viel aan eigen zelfstandige
rechten van haar ten opzichte der goederen.
Toen zij zelf het eigendom van haar man werd, kon zij geene bezittingen hebben, maar verkreeg de man alles wat zij had 7), terwijl
hare kinderen evenals zij geheel en al waren onderworpen aan de macht
van hunnen vader.
Deze alomvattende macht van het gezinshoofd stond uiteraard in
verband met de positie van het gezin zelf in de maatschappij. Van eene
staatsorganisatie, zooals wij die kennen, was toen nog geen sprake.
Het gezin als zoodanig trad veel meer op den voorgrond als een zelfstandige machtskring, waarin de pater familias eenerzijds was aangewezen om de zijnen te beschermen tegenover iederen belager, en aan
den anderen kant over hen een gezag uitoefende, dat in latere tijden
alleen aan de lands- of staatsoverheid toekwam.
De werkelijkheid was intusschen niet altijd even hard als het aangenomen rechtsbeginsel zou doen vermoeden, evenmin als het scherp
geformuleerde overheidsrecht ten aanzien der onderdanen mag doen
concludeeren tot eene feitelijke verdrukking van die onderdanen door
hunne overheid.
Zoo is het te verstaan, dat reeds Tacitus in zijn "Germania" kon
gewagen van eene min of meer gunstige feitelijke positie der gehuwde
Germaansche vrouw, en Sohm 8) van haar kon schrijven: "De vrouw is
heerscheres in het gebied der zeden, onderdane op het gebied des rechts".
Moge evenwel de feitelijke toestand niet altijd even hard geweest zijn,
en hierin allengs groote verbetering zijn ingetreden, door verzachting
der zeden in het algemeen, het Germaansche rechtsbeginsel, dat de
vrouw kwam in de absolute macht van den man als een deel van zijn
vermogen, deed zich nog zeer lang gelden.
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Zoo vinden wij nog in eene costume van Aardenburg 9) de niet zonder
eenige humor gestelde uitspraak: "Een man mach sijn wijf slaen ende
"steken, upsniden, splitten van beneden tote boven ende waermen zijne
"voeten in haer bloet ende naey se weder toe sonder verbuerte jeghen
"den heer, opdat soe levende blijft".
Bij de oude Romeinen was de rechtstoestand der gehuwde vrouw
weinig anders.
Zij werd door haar huwelijk opgenomen in de familie van den man
en dit bracht als vanzelf mede, dat zij ook kwam "in manu mariti", in
de hand, in de macht van den man, die het hoofd was dier familie, den
pater familias, en stond als zoodanig rechtens evenzeer gelijk met hare
kinderen (filiae loco).
Evenals over deze bezat hij over haar het "ius vitae ac nexis", het
beschikkingsrecht over leven en dood, hetgeen uiteraard ook het lichamelijk tuchtigingsrecht inhield.
Het ontvoeren van eene gehuwde vrouw gold voor diefstal 10 ).
Volgens sommigen mocht de man zijne vrouw in "mancipium" geven 11),
haar aan een ander uitleenen of ook voor immer afstaan 12).
Nooit had zij de bevoegdheid om van haar man te scheiden, eene
bevoegdheid die hem wel toekwam, zij 't al, gelijk vaak gemeend wordt,
slechts in bepaalde gevallen.
Ook vermogensrechtelijk was zij aan de filia familias gelijk, zoodat
zij geen eigen zelfstandig vermogen kon hebben 13). Wat zij vóór het
huwelijk had, ging als arrogatie over op den man 14), of zoo deze zelf
zich nog "in potestate" bevond, op hem in wiens macht hij was 15).
Voor zichzelve iets verkrijgen kon zij evenmin 10).
Deze geheele regeling van de positie der gehuwde vrouw was een
uitvloeisel van het beginsel der patria potestas, de absolute macht van
den oudsten mannelijken adscendent over de personen en het vermogen
van de leden van het gezin. Niet zoozeer dus eene bepaalde regeling
tusschen man en vrouw als zoo danig. Dit blijkt niet alleen hieruit, dat
eenzelfde macht ook werd uitgeoefend over de mannelijke gezinsleden
en de niet-gehuwde vrouwelijke leden, maar vooral ook daaruit, dat
indien de vrouw (gelijk vooral later mogelijk was) niet overging in de
potestas van haren man, zij, ofschoon gehuwd, in de macht bleef van
den gene, die te voren de potestas over haar uitoefende (hetzij vader,
of naaste agnaat).
Wat wij hierboven reeds opmerkten omtrent het gezag van den man
als gezinshoofd bij de Germanen en omtrent den "Mund", kan ook
gelden aangaande het gezag van den huisvader bij de Romeinen.
"De vaderlijke macht en het maatschappelijk gezag", zoo zegt Mr.
Fabius in zijn aangehaald geschrift, "lagen nog nauw dooreengestrengeld" .
"De ruime grenzen van des vaders macht in den eersten tijd worden
verklaard hieruit, dat men den pater familias en hem alleen voor de
goede orde binnen den kring van zijn gezin aansprakelijk stelde" 17).
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Deze absolute macht van den pater familias, en derhalve ook in 't
algemeen van den man over zijne vrouw, die "in manu" met hem gehuwd was, behoeft alzoo volstrekt nog niet te worden opgevat als een
onmiskenbaar teeken van barbaarsche toestanden, evenmin als het ook
nu nog voor een teeken van barbaarschheid wordt gehouden, wanneer
de overheid het recht heeft om de doodstraf toe te passen.
De vader gold in zijn gezin goeddeels als koning, niet slechts in engeren
zin, maar ook in ruimeren zin. Geenszins meende men, dat de pater
familias nauwelijks een verwijt kon treffen zoo hij al, wie aan zijn gezag
waren onderworpen (en dus ook zijn vrouw), opofferde aan zijne luimen 18).
Men onderscheidde zeer wel tusschen het voltrekken van een doodvonnis
door den vader en het vermoorden van de zijnen 19).
Naar onze meening gaat dan ook Mevr. Mr. Bakker-Nart te ver, als
zij uit de wettelijke regeling van de macht des mans in het huwelijk bij
de oude Romeinen, de gevolgtrekking maakt, dat "in deze periode nog
geen sprake schijnt geweest te zijn van eene innige levensgemeenschap
tusschen de echtgenooten" ~O). Dr. Hölder toch, die voor een kenner der
feitelijke toestanden bij de Romeinen mag worden gehouden, zegt daarvan, dat, al moge rechtens de vrouw, gelijk de dochter "rechtlich nicht
sowohl Genossin als Unterthannin des Mannes" geweest zijn, dat in de
praktijk "die Ehefrau gleich der Tochter, die Mutter gleich einer Schwester
zu behandeln dem römischen Leben nie ist eingefallen" 21).
Niettemin achten wij het geen achteruitgang, dat dergelijke uitgebreide
rechten van den pater familias en van den man ten opzichte van de
vrouw, aan de uitoefening van den eenling zijn onttrokken en gekomen
aan de landsoverheid, die in de uitoefening zelve niet zoo licht kon
worden geleid door persoonlijke gezindheden en ook zelve daarin beperkt werd door de weloverwogen bepalingen eener strafwet.
Bovenvermelde absolute onderworpenheid aan de wet bestond alleen
bij het huwelijk "cum manu", dat allereerst door "confareatio" werd gesloten, eene wijze van huwelijkssluiting, die in gebruik was bij de Patriciërs, (waarbij bruid en bruidegom moesten eten van den "pan is farreus",
een tarwebrood ter aanduiding, volgens sommigen, dat de echtgenooten
elkaar voortaan evenmin konden ontberen als lichamelijk voedsel 22).
Daarnaast had men, aanvankelijk voornamelijk bij de Plebejers, het
huwelijk door "coemptio" (= koop), dat gesloten werd door een soort
schijnkoop 23). Sommigen nemen aan, dat de vrouw zelf daarbij het voorwerp van den koop was, die door den man werd gesloten met den vader
of voogd der vrouw. Anderen zeggen, dat de vrouw zich inkocht in de
door haar over zich begeerde macht des mans 24).
Ook bij deze wijze van huwelijkssluiting kwam echter de vrouw "in
manu mariti".
Intusschen kende de wet der XII Tafelen ook reeds huwelijken, waarbij
de vrouw niet in de macht des mans kwam, al kon die verhouding dan
nog tijdens het huwelijk worden gevestigd, namelijk door zoogenaamde
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"Usus", d. w. z. wanneer de vrouw gedurende een vol jaar onafgebroken
bij haren man verblijf bleef houden. Zij kon echter het ontstaan van die
macht ("manus") voorkomen, door elk jaar gedurende drie nachten
buiten de echtelijke woning te vertoeven.
Deze huwelijksvorm, aanvankelijk volgens sommigen meer bij de armen,
volgens anderen meer bij de vreemdelingen in gebruik, werd in den
klassieken tijd de meest gebruikelijke.
De confarreatio was reeds spoedig in onbruik geraakt. Zij bood trouwens
weinig voordeelen, tenzij men dingen wilde naar een der voornaamste
priesterambten. De vermenging van Patriciërs met Plebejers, mogelijk geworden door de lex canulej a, deed meer den gemakkelijken vorm kiezen,
waarbij de dochter van een patriciër niet overging in de familie van den
plebejischen man, zoodat zij den band met de haren kon blijven behouden 25). Ook het huwelijk door coemptio kwam steeds minder voor.
Als men den man us wenschte, was die immers nog altijd door Usus te
verkrijgen.
Maar ook de vestiging door Usus nam meer en meer af, doordat
de man daarvan zelf dikwijls geen gebruik maakte.
Deze verandering greep plaats niet zonder den invloed van het
Christendom 26).
Onder de Christenkeizers althans, en voornamelijk onder ]ustinianus,
was het huwelijk zonder manus de eenig overgebleven huwelijksvorm,
en kwam de vrouw niet meer op den ouden trant in de macht haars
mans 27).
Dit beteekende evenwel op zichzelf nog niet, dat de zonder manus
gehuwde vrouw, nu ook persoonlijk en vermogensrechtelijk volkomen
zelfstandigheid genoot. Immers was er bij de Romeinen niet zoozeer
sprake van onderworpenheid der vrouw aan haren echtgenoot, als wel
aan hem, die de potestas over haar had. Was zij door huwelijk "cum
manu" overgegaan in de potestas van haren man, dan was ze aan dezen
onderworpen. Werd bij het huwelijk geen manus gevestigd, dan bleef
ze onderworpen aan dengene, die de potestas (dus niet de maritale, doch
de vaderlijke macht) over haar had.
Kreeg de man de patria potestas niet door het huwelijk, dan verwierf
hij ook niet den eigendom harer goederen. Alleen de "dos", aanvankelijk
het huwelijksgeschenk, later meer het aangebrachte huwelijksgoed der
vrouw tot bijdrage in de lasten des huwelijks, kreeg hij in eigendom, maar
met de bepaling, dat hij ze niet mocht vervreemden, althans niet zonder
hare toestemming.
Zelfs kreeg hij niet eens het beheer over de goederen der vrouw. Dit
was Of bij dengene, die de potestas uitoefende, of (na diens dood) bij
de vrouw zelve, maar dan onder zeggenschap van hare wettelijke voogden (de naaste agnaten), zonder wier bijstand of goedkeuring ze slechts
weinig doen kon.
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Langzamerhand werd echter die patria potestas meer beperkt en werd
de wettelijke voogdij over de gehuwde vrouw sterk verminderd.
De patria potestas werd mede door het optreden van den Censor, die
waakte tegen buitensporigheden, van een streng hard gezag getemperd tot
een meer natuurlijke verhouding van bescherming en de vrouwenvoogdij
was tijdens Gajus (Inst. I par. 190, 191) reeds een leege formaliteit
geworden, terwijl de leges julia en Papia Poppaea de laatste resten
ervan opruimden door te bepalen, dat alle vrouwen, die drie kinderen
of meer hadden, vrijgesteld waren van voogdij, en de lex Claudia de
voogdij· der agnaten geheel afschafte 28).
Onder justinianus kon de vrouw onder zekere voorwaarden zelf
voogdes se zijn over hare kinderen en kleinkinderen 29).
Naast de "dos" kon de vrouw een eigen vermogen bezitten, de "parapherna". Ze kon dit zelf beheeren en vervreemden en trok zelf de
vruchten ervan. Wel droeg zij soms het beheer op aan haren man, doch
dit was geheel vrijwillig.
Zoo was er allengs een zekere civielrechtelijke gelijkheid ontstaan
tusschen de vrouwen den man 30).
Intusschen mag hierbij niet onvermeld blijven, dat deze gelijkmaking
van rechtspositie, niet in alle opzichten zegenend op het huwelijksleven
heeft ingewerkt.
Met het losser maken van den rechtsband tusschen de echtgenooten,
viel tegelijkertijd waar te nemen een verslapping van den huwelijksband
en het huwelijksleven zelve.
Kwam tot op 150 j. vóór Chr. echtscheiding slechts sporadisch voor,
aan het einde der Republiek, zoo zegt Marquardt, en nog meer in den
Keizertijd, gold het huwelijk bij de meesten als eene voorbijgaande verbintenis, welke even lichtzinnig verbroken als weer gesloten, ingeval
men de scheiding betreurde, zonder bezwaar weer vernieuwd kon worden,
en aan beide partijen geen beperking oplegt in de bevrediging hunner
neigingen. Ovidius en Plinius de jongere zijn driemaal, Caesar en Antonius viermaal, Sulla en Pompejus vijfmaal, Cicero's dochter Tullia driemaal getrouwd geweest; uit den Keizertijd hebben wij het grafschrift
eener zevende vrouwen Satirikers weten zelfs van acht en negenmalige
hertrouw te vermelden, terwijl eindelijk juvenalis vertelt van eene vrouw,
die voor den twee en twintigste keer trouwde met een haar volkomen
gelijken man, die n.l.even vele malen het huwelijk beproefd had.
Was, gelijk opgemerkt, onder de Christenkeizers de vrouw reeds in
eene beduidende gunstiger positie gekomen, doordat het huwelijk zonder
manus de eenig overgebleven vorm van huwelijkssluiting was geworden,
onder den invloed der Kerk en het van haar uitgaande Canonieke Recht
werd de positie der vrouw in het algemeen nog meer verbeterd, ofschoon
het beginsel der maritale macht, en derhalve het gezagsrecht van den
man in het huwelijk, door haar bleef gehandhaafd.
Uitgaande van het beginsel, dat geen enkel mensch met een zaak gelijk-
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gesteld mag worden, kwam zij op tegen de slavernij en beval zij de
vrijlating aan als een goed werk. Een slaaf, die tot den clerus overging
werd eo ipso vrij, al werd om billijkheidsredenen aan den vroegeren
meester een schadeloosstelling uitgekeerd.
Om dezelfde reden was het ook in strijd met de leer der Kerk, dat eene
vrouw of kind als een zaak stond onder het eigendomsrecht van man of
bloedverwant. Het "in Christus is noch man noch vrouw" bracht mede
gelijkheid als mensch voor God. En aangezien meer en meer huwelijken
ook kerkelijk werden gesloten of ingezegend, kon zij daarbij den eisch
stellen van de vrije toestemming der aanstaande echtgenooten. Van een
roof-of koophuwelijk kon daarbij geen sprake zijn. Het wordt dan ook
door Mevr. Mr. Bakker-Nort erkend, dat de Kerk veel heeft gedaan
voor de moreele gelijkstelling van man en vrouw.
Werd niettemin, gelijk gezegd, de maritale macht gehandhaafd, evenals
ook de macht van den vader over de kinderen, zoo is deze potestas
maritalis volstrekt niet gelijk te stellen met de vroegere manus. Het beschikkingsrecht als over eene zaak maakt plaats voor het gezagsrecht
tegenover een medemensch, die aan dat gezag onderworpen was, terwijl
aan dat gezagsrecht onmiddellijk was verbonden geacht de plicht om
de vrouw te beschermen en voor hare belangen op te komen 31).
De kerkrechtelijke regelingen waren dan ook veel meer te vergelijken
met de tegenwoordige regelingen omtrent voogdij, waarbij veel meer op
den voorgrond trad de plicht van den voogd, dan zijn rechten, ofschoon
hem deze in het belang van de onder voogdij gestelden niet mogen
worden onthouden.
Bleef intusschen krachtens dit gezagsrecht de man ook onder het
Canonieke Recht bevoegd, zijne echtgenoote in bepaalde gevallen te
tuchtigen, zoo is toch ook hierin te zien eene mildering van het oude
volksrecht, dat in zoodanig geval (b. v. bij echtbreuk) den man toeliet
haar te dooden, hetgeen door het Canonieke Recht uitdrukkelijk werd
verboden 32).
Eene groote verandering ten goede was ook hierin te zien, dat overspel van den man op dezelfde wijze werd gestraft als overspel der
vrouw, hetgeen, zooals wij zagen, onder het Romeinsche Recht niet
het geval was.
Verder deelde de gehuwde vrouw naar het Canonieke Recht het domicilie, den naam en den stand van hare echtgenoot.
Voor de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk sloot het zich
meestal aan bij de rechts regelingen der afzonderlijke staten, of liet deze
over aan de bestaande gewoonten of de daaromtrent tusschen de aanstaande echtgenooten gesloten overeenkomsten.
Overigens is het begrijpelijk, dat de Kerk zich veel meer bezighield met
de geestelijke zijde van het huwelijk. Zij beijverde zich het beginsel ingang
te doen vinden, dat het huwelijk is een sacrament, d. w. z. een middel,
waardoor goddelijke genade aan den mensch wordt medegedeeld, en
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steunend op de instelling door Christus, waaruit zij de conclusie trok:
1. dat het huwelijk niet was eene wereldlijke, doch eene zuiver geestelijke zaak, welke uitsluitend behoorde tot het terrein van den geestelijken
wetgever en den geestelijken rechter 33) ;
2. dat het huwelijk in wezen onontbindbaar was.
Vandaar dat zij haar aandacht meer concentreerde op huwelijkssluiting, huwelijksbeletselen, oplossing van conflicten over huwelijkstrouw, vragen naar de wettigheid der kinderen en dergelijke, op welke
punten het gezag der Kerk meer en meer door de wereldlijke overheid
werd erkend, terwijl deze de regeling van de vermogensrechtelijke verhouding der echtgenooten beschouwde als te behooren tot hare bevoegdheid 34 ).
Hieruit is tevens te verklaren, dat vragen betreffende de maritale
macht, zooals die zich thans voordoen, in het Canonieke Recht weinig
op den voorgrond traden.
In de Middeleeuwen was de positie der ongehuwde vrouw onder vigeur
der Duitsche volksrechten reeds nagenoeg aan die van den ongehuwden
man gelijk geworden. De familievoogdij bestond niet meer. Alleen had
zij nog lang den bijstand van een man noodig om te kunnen procedeeren.
Met de gehuwde vrouw stond het anders.
Volgens den Saksenspiegel werd de man voogd over zijn vrouw zoodra
ze met hem in het huwelijk trad. Hij werd beschouwd als het hoofd zijner
vrouw, die zich moest gedragen naar zijnen wil, daar zij uit zichzelf
niet bevoegd was zonder haren man iets te doen of te laten 35).
En de Schwabenspiegel bepaalde: "De man is der vrouwe voogd en
meester" 36).
Niettemin was de man in de uitoefening zijner rechten over de persoon
zijner vrouw in vele opzichten beperkt. Het vroeger recht van verkoop en
de beschikking over leven en dood was reeds lang afgeschaft. Slechts een
beperkt tuchtigingsrecht was nog overgebleven bij ernstige vergrijpen,
als b. v. overspel.
In de tweede helft der Middeleeuwen werd vooral in de stadsrechten
het recht der gehuwde vrouw erkend, om zonder bijstand van haren
man verbintenissen aan te gaan van bescheiden omvang ten behoeve van
de huishouding, terwijl zij hem ook bij ziekte of afwezigheid kon vervangen of met zijne toestemming een beroep kon uitoefenen.
Ook was, volgens sommige rechten, hare medewerking vereischt bij
het huwelijk der kinderen, of hun intrede in een klooster.
Ten aanzien van het vermogensrecht bestonden er verscheidene zeer
uiteenloopende stelsels.
Volgens de oudste kwam met de persoon der vrouw door haar huwelijk
ook al haar goed aan den man. Later werden daarvan vooral door de
adel, die er prijs op stelde, dat het onroerende goed in de eigen fami!ie
bleef, de onroerende goederen uitgezonderd.
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Ook werd het geheele vermogen, dat de vrouw ten huwelijk aanbracht
en later erfde, soms afzonderlijk gehouden, terwijl evenzoo verschillende regelen golden omtrent de aansprakelijkheid van den eenen echtgenoot voor schulden des anderen.
Daarnaast gold de bevoegdheid om bij huwelijksvoorwaarden nadere
regelen te treffen.
Wanneer wij van Mr. Bakker-Nart 37) mogen aannemen, dat men
alleen in Silezië meer dan zestig stelsels van huwelijksgoederenrecht telde,
dan zal men ons zeker ten goede willen houden, dat wij eene behandeling
daarvan, ofschoon ze met cle positie der vrouw ten opzichte der huwelijksgoederen zeer zeker verband houdt, niet geschikt achten voor het beperkte bestek van ons onderwerp.
Wij kunnen slechts memoreeren, dat in het algemeen het beheer en
vruchtgenot bij den man waren, en dat voor de vrouw, hier minder, daar
meer, waarborgen werden geschapen tegen misbruik, terwijl het in het
nieuwere recht ook mogelijk was te bedingen, dat sommige goederen der
vrouw noch in beheer noch in vruchtgenot bij den man kwamen (z.g.
"Sondergüter").
In Frankrijk had eene soortgelijke ontwikkeling plaats.
In het Noordelijke deel, waar cle Germanen de Galliërs overvleugeld
hadden, deed ook het Germaansche recht zijn invloed gelden.
Aanvankelijk stond elke vrouw, ongehuwd of gehuwd, onder voogdij
van een man (vader, bloedverwant of echtgenoot - bij gebreke van die
onder den Koning).
Allengs verdween die voogdij voor de ongehuwde vrouw, die in civielrechtelijk opzicht met een man gelijk kwam te staan, maar de gehuwde
vrouw bleef onder de voogdij - later toen het Romeinsche Recht herleefde - onder de macht van haren man.
Eerst kon hij haar straffeloos slaan, bij geringe vergrijpen haar in
de gevangenis sluiten, en zelfs dooden bij echtelijke ontrouw, maar later
werden wetten gemaakt tegen mishandeling.
Slechts een tijdlang, vooral sedert het optreden van Lodewijk den Heilige,
kregen voornamelijk de aanzienlijke vrouwen (b.v. de vazallen) groote
vrijheden, zoowel op het gebied van het publiek als op dat van het
privaatrecht. De hoorige vrouwen bleven echter vrijwel geheel in den
toestand als onder het oude Germaansche recht.
Vermogensrechtelijk was er in den regel een algeheele of gedeeltelijke
gemeenschap van goederen, waarvan de vrouw bij de ontbinding van
het huwelijk de helft of een vierde kreeg.
Soms ook behield zij den eigendom harer goederen, maar beheer en
vruchtgenot waren bij den man.
De vrouw mocht niet procedeeren of zich verbinden zonder medewerking van haren echtgenoot, tenzij wanneer en voorzoover ze optrad
als openbare koopvrouw.
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Op haar eigen gebied echter, de huishouding, was zij geheel onafhankelijk. "Fame se doit garder rostel et Ie feu et les enffanz" schreef
reeds de oude coutume van Bretagne 38).
In het Zuiden, waar men onder het Romeinsche recht leefde, kon de
vrouw zich verbinden, overeenkomsten sluiten en procedeeren zonder
daarvoor de medewerking van haar man noodig te hebben.
De man had het beheer en genot van de totale goederen, die de vrouw
had aangebracht ter medebestrijding van de kosten der huishouding,
voor wat ze daarnaast bezat (hare perapherna) bleef zij onafhankelijk 39).
Allengs kwam ook in hei Noorden, waar evenals in Duitschland eene
buitengewone verscheidenheid van regeling was in de vele afzonderlijke
coutumes, meer verbetering ten gunste der gehuwde vrouw. Zoo kreeg
zij eene wettelijke hypotheek op de onroerende goederen van den man; tot
waarborg van hetgeen haar toekwam, werd het mogelijk in sommige
provincies de gemeenschap van goederen bij huwelijksvoorwaarden uit
te sluiten, terwijl in andere de medewerking van den man bij vervreemding van onroerend goed der vrouw verplichtend werd gesteld 40).
Eindelijk kwam het in Frankrijk tot eene eenheid van recht in de
codificatie, die in 1804 onder Napoleon haar beslag kreeg - de bekend~
Code Civil - die ook op ons tegenwoordig huwelijksrecht zulk een
grooten invloed heeft uitgeoefend.
Deze Code bevatte in art. 213 de later met zooveel kracht bestreden
bepaling: "de vrouw is gehoorzaamheid verschuldigd aan haren man",
terwijl daaraan in hetzelfde artikel voorafgaat, het wellicht ietwat minder
bekende voorschrift: "de man is verplicht zijne vrouw te beschermen".
Mr. Bakker-Nort zegt hiervan, dat daarin het karakter van het
Germaansche mundium gezag en bescherming zuiver is bewaard 41).
Het hoofdstuk vangt aan met de vaststelling van de wederzijdsche
verplichting van trouw, hulp en bijstand, eene bepaling, die ook in onzen
tijd weinig bestrijding ontmoet, omdat ze uitgaat van het beginsel van
gelijkheid en wederkeerigheid.
Verder legt het aan de vrouw den plicht op met haren man saam te
wonen en hem te volgen overal waar hij het dienstig oordeelt zijn
verblijf te houden.
Daartegenover verplicht het dan weer den man om haar bij zich te
ontvangen en haar al datgene te verschaffen, wat noodig is voor haar
levensbehoeften.
Een vorig hoofdstuk bevatte reeds de bepaling, dat de echtgenooten
door het enkele feit van het huwelijk zich onderling verbinden om hunne
kinderen te voeden, te onderhouden en op te voeden.
Indien een kind beneden zekeren leeftijd in het huwelijk wenschte te
treden, had het daarvoor de toestemming noodig van beide ouders; bij
onderling verschil van gevoelen was echter de toestemming van den
vader voldoende.
Was een van beide overleden, of niet in staat van zijn wil te doen
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blijken, dan was de toestemming van den anderen echtgenoot genoegzaam, hetzij deze de man of de vrouw was.
Had er echtscheiding of scheiding van goederen plaats gehad, dan
was bij verschil voldoende de toestemming van diengene, te wiens gunste
de scheiding was uitgesproken.
Betreffende de verhouding van de kinderen tot de ouders, bepaalt
art. 372 dat deze staan onder de ouderlijke macht, dus van vader èn
moeder, zij het ook, dat die macht volgens art. 373 gedurende het
huwelijk wordt uitgeoefend door den vader alleen.
Wat aangaat de handelingsbevoegdheid en het optreden in rechte,
hield art. 215 in, dat de gehuwde vrouw niet in rechte kon optreden
zonder machtiging van haren man, zelfs niet al was ze openbare koopvrouw of gehuwd buiten gemeenschap van goederen, of ook wanneer
er scheiding van goederen had plaats gehad.
Evenzoo kon zij ook niets geven, vervreemden, bezwaren, verkrijgen,
hetzij om niet, of onder bezwarenden titel, zonder bijstand van haren
man in de acte, of zonder zijne schriftelijke toestemming; hiervan waren
uitgezonderd de zaken betreffende haren handel, indien zij openbare
koopvrouw was; terwijl zijne toestemming ook niet werd vereischt voor
het maken van een testament.
Bij weigering van den man tot het geven van zijne machtiging of
toestemming, kon de vrouw zich wenden tot den rechter, wiens machtiging
altijd noodig was, indien de man minderjarig was.
Heel deze regeling berustte op het beginsel van de maritale macht,
dat door dezen wetgever van zoodanig gewicht werd geoordeeld, dat in
art. 1388 werd verboden bij onderlinge overeenkomst (huwelijkscontract)
daarvan afwijkende bepalingen te maken voorzoover deze betrof de
persoon van de vrouw of van de kinderen.
Wel kon dit geschieden omtrent de goederen, die ten huwelijk werden
aangebracht of tijdens het huwelijk werden verworven.
Mits de inhoud maar niet inging tegen de goede zeden, of in strijd
kwam met eenige speciale wetsbepaling, kon men bij huwelijksche voorwaarden daaromtrent zoodanige overeenkomsten treffen als men wilde.
Men kon daarbij zelfs in algemeene termen kiezen tusschen de bij de
wet geregelde goederengemeenschap, waardoor alsdan de wettelijke bepalingen zouden gelden, of ook voor het dotaal systeem, dat eveneens
volledig bij de wet was geregeld.
Deed men echter die keuze niet en trof men evenmin eene eigene
regeling, dan gold het wettelijk systeem van de beperkte gemeenschap,
zooals dit nader wettelijk was omschreven.
Inzoover had dus het Noorden het van het Zuiden gewonnen. Er
konden zich aldus 3 verschillende toestanden voordoen 42) :
1. algeheele gemeenschap van goederen ingevolge huwelijkscontract;
2. gemeenschap van enkele goederen, waaronder ook valt de wettelijke gemeenschap bij gebreke van een contract;
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3. geene gemeenschap, hetzij door uitsluiting, hetzij door scheiding,
hetzij door toepassing van het dotaal systeem.
De wettelijke gemeenschap omvatte niet de onroerende goederen, die
de echtgenooten tijdens het huwelijk hebben of later verkrijgen, hetzij
onder bezwarenden titel van een van de adscendenten, hetzij bij wijze
van schenking, legaat of erfopvolging.
Het beheer was in 't algemeen bij den man.
Hij mocht echter de goederen van de gemeenschap niet wegschenken,
de goederen van de vrouw niet vervreemden zonder hare toestemming,
was aansprakelijk voor slecht beheer, terwijl de vrouw verhaal kon nemen
op de goederen der gemeenschap of ook op de zijne, terwijl zij eene
algemeene wettelijke hypotheek had op diens goederen, en in bijzondere
gevallen scheiding van goederen kon vorderen en zich van hare aansprakelijkheid voor de schulden der gemeenschap kon bevrijden door
afstand daarvan te doen 43).
Na scheiding van goederen kreeg ze zelf het beheer over de hare.
Ook kon ze dat bedingen bij de huwelijksvoorwaarden, terwijl zij het
evenzoo had over hare parapherna, d. w. z. de goederen, die zij niet had
gegeven als "dot", als bijdrage ter bestrijding van de kosten van het
huwelijk, over welke laatste weer het beheer bij den man was.
Ten aanzien van de verbintenissen der vrouw ten behoeve van de
huishouding bevatte de Code geen bepalingen.
Rechtspraak en wetenschap hebben echter op het voetspoor van
Dumoulin 44) aangenomen, dat zij geacht wordt als lasthebster van den
man te handelen, en hem te verbinden voor alle huishoudelijke verbintenissen (de leer van het stilzwijgend mandaat) en wel op grond dat de
man (ook naar art. 214 Code) verplicht is haar alles wat noodig is,
volgens zijn stand en middelen te verschaffen 45).
Weigering van den man om zijne vrouw deze lastgeving te verstrekken
zou zijn eene "injure grave" 46).
De wet van 13 Juli 1907 heeft als het ware deze practijk erkend door
de bepaling, dat de man niet aansprakelijk is voor schulden en verbintenissen door de vrouw zonder zijne machtiging aangegaan, "tenzij
zij in het belang van de huishouding heeft gehandeld".
Deze zelfde wet kende haar ook toe een recht op de vruchten van
haar persoonlijken arbeid en op de besparingen daarvan. In quaesties,
die daarover mochten ontstaan, werd haar tevens vergund te procedeeren
zonder bijstand van haren man. Voor de uitoefening zelve van een beroep
heeft ze echter, bij het stilzwijgen der wet op dat punt, nog de toestemming van den man noodig, wellicht met beroep op den rechter
ingeval van weigering.
Verder bepaalt deze wet, dat de echtgenooten naar evenredigheid van
hun inkomen, moeten bijdragen in de kosten der huishouding, terwijl
tevens het recht wordt gegeven om tot verhaal daarvan beslag te leggen
op een deel van het loon van den onwiIIigen echtgenoot.
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De wet van 9 April 1881 kende voorts aan de gehuwde vrouw het
recht toe om op eigen naam een spaarbankboekje tot een bedrag van
fr. 1500 te bezitten, waaruit zij geld kon halen zonder bijstand van den
man, tenzij hij zich daartegen verzet, in welk laatste geval zij volgens
eene wet van 1895 de beslissing van den rechter kon inroepen.
De rechtspraak heeft tenslotte er voor gewaakt, dat de man gemakkelijk misbruik kon maken van hem door de wet toegekende macht.
Zou, strikt genomen, de plicht van gehoorzaamheid de vrouw noodzaken zich naar het verbod van den man te gedragen, ook wanneer hij
haar verbood, haar moeder bij zich te ontvangen, - het Hof van Cassatie
heeft bij arrest van 30 Nov. 1898 zoodanig verbod bestempeld als een
"grove beleediging", die aan de vrouw het recht gaf, eene vordering tot
scheiding tegen haren man in te stellen.
Zoo werd b.v. ook aangenomen, dat de vrouw niet verplicht is den
man te volgen, wanneer hij naar het buitenland vertrekt, of een zwervend
leven leidt, of haar dwingt samen te wonen met haar schoonmoeder, en
in 't algemeen, wanneer de man zijne verplichtingen jegens haar evenmin nakomt.
Hiermede zijn wij als vanzelf aangekomen bij de wetgeving in ons
eigen land.
Deze toch is in hoofdzaak, zij het ook met niet onbelangrijke wijzigingen, voor het thans geldende recht ontleend aan de Code Napoleon,
die hier tijdens de Fransche overheersching ook zelf heeft gegolden.
Oudtijds was hier de positie van de vrouw grootendeels als bij de
Germanen, en stond elke vrouw onder voogdij. Een overblijfsel daarvan
voor de ongehuwde vrouw wordt nog gevonden in een Haagsche coutume
van 1555, bepalende, dat eene vrouw, die een contract wil verlijden en
passeeren, dit moet doen door een voogd, dien zij daartoe mag kiezen,
een zoogenaamden "straatvoogd" 47).
Later is dat in onbruik geraakt en kwam de ongehuwde vrouw burgerrechtelijk in dezelfde positie als de man.
De gehuwde vrouw bleef echter onder de voogdij van haren echtgenoot,
hetgeen van invloed was op hare persoonlijke verhouding tot hem, op
hunne verhouding tot de kinderen, en op hare handelingsbevoegdheid.
Wat het eerste betreft bepaalde het stadsrecht van Roermond: "de
vrouwen sijn schuldigh hun mans alle eerbiedinge ende dienstbaarheyt
te doen en te bewijsen, ende daartegens de mans met haer in alle
vrindelijckheyt ende beleeftheyt te leven".
De vader oefende de macht uit over de kinderen; aan de moeder kon
bij den dood van den vader de voogdij over hen worden opgedragen.
Behalve voor huishoudelijke uitgaven en voor hetgeen ze deed als
openbare koopvrouw, kon zij rechtens geene verbintenissen aangaan.
En in die uitgezonderde gevallen nog slechts in zeer beperkten zin.
Zoo mocht eene gehuwde vrouw, die het beroep van bierbrouwster uit-
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oefende, haar man niet verder verbinden dan voor "een broute biers",
eene bakkeres slechts voor "één oven vol broods" 48).
Deed ze geen openbare koopmanschap, dan mocht haar man "bi haer
komen in schade van vier penningen" 49).
Uiteraard werd dit later belangrijk uitgebreid en bepaalden reeds in
1723 de Staten, dat de gehuwde vrouw zich kon verbinden als ze met
consent van haar man "openbare nering en koopmanschap deed".
Het huwelijksgoederenrecht was in de verschillende stadsrechten zeer
variëerend geregeld. In sommige streken was de algeheele gemeenschap
van goederen regel, in andere was geen sprake van gemeenschap. In
weer andere was er een beperkte gemeenschap.
Vrijwel overal was intusschen het beheer bij den man, zij het ook, dat
hij meestal de medewerking van zijn vrouw noodig had om het onroerend goed der gemeenschap en dat haar persoonlijk toebehoorde te
vervreemden en te bezwaren.
Daarnaast werd de bevoegdheid gegeven om door huwelijksche voorwaarden af te wijken van het wettelijk huwelijksgoederenrecht.
De vrouw kan daarbij bedingen, dat haar man geen bewind zou hebben
over hare goederen. Ook kon zijn macht over huwelijksvermogen opgeheven worden door scheiding van goederen 50).
In de thans nog geldende Nederlandsche wetgeving van 1838 werd het
beginsel van de maritale macht tot uitdrukking gebracht in de bekende
artikelen 160 en 161 Burg. Wetboek met de woorden: "De man is het
hoofd der echtvereeniging" (160). "De vrouw is aan haren man gehoorzaamheid verschuldigd" (161).
De laatste bepaling is de letterlijke vertaling van art. 213 van den
Code Napoleon.
Ze is tevens eene uitwerking van het principe, dat neergelegd is in
de eerste. Dit beginsel stemde trouwens ook overeen met de in Nederland
reeds vanouds geldende zeden 51).
Het vindt zijne nadere uitwerking in de bepalingen omtrent de rechten
van den man en de verplichtingen van de vrouw. Als hoofd der echtvereeniging verleent de man bijstand in rechten aan zijn vrouw, of verschijnt aldaar voor haar, en bestuurt hij hare goederen, evenals die der
gemeenschap en oefent hij de ouderlijke macht uit over de kinderen
(artt. 160, 179 en 355).
Daartegenover is de vrouw verplicht met den man samen te wonen
en hem overal te volgen waar hij dienstig oordeelt zijn verblijf te
houden (162).
Tegenover het gezags- en vertegenwoordigingsrecht van den man,
worden hem echter ook bijzondere verplichtingen opgelegd.
Zoo bepaalt art. 162, dat hij verplicht is zijne vrouw bij zich te ontvangen in het huis, dat hij bewoont, en dat hij gehouden is haar te
beschermen, en haar al hetgeen noodig is, volgens zijnen staat en zijn
vermogen, te verschaffen.
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Voorts worden aan de echtgenooten wederkeerige plich1en voorgeschreven, die meer hun grond vinden in de rechtsgelijkheid der beide
sexen.
Art. 158: De echtgenooten zijn elkander wederkeerig getrouwheid,
hulp en bijstand verschuldigd.
Art. 159: De echtgenooten verbinden zich over en weer, door de enkele
daad des huwelijks, hunne kinderen te onderhouden en op te voeden.
Bij vergelijking met het Fransche recht zal men ontwaren, dat de
Nederlandsche regeling grootendeels is eene copie van die van den Code
Napoleon.
Dit geldt evenzeer de nadere uitwerking en de uitzonderingen. Zoo
kan de vrouw ook hier niets geven, vervreemden, verpanden of verkrijgen
zonder bijstand of schriftelijke toestemming van den man, en dit geldt
zelfs al is ze buiten gemeenschap van goederen gehuwd. Zij is alzoo
ten zeerste beperkt in hare handelingsbevoegdheid en wordt dan ook in
art. 1366 B.W., handelend over degenen, die onbekwaam zijn om overeenkomsten te treffen, in één adem genoemd met minderjarigen en
onder curateele gestelden.
Eene uitzondering wordt evenzoo ten onzent gemaakt voor de verbintenissen, die zij aangaat ten behoeve van de huishouding, waaromtrent de wet veronderstelt, dat ze voor de gewone en dagelijksche
uitgaven derzelve de bewilliging van haren man heeft bekomen.
Treedt ze met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van haren
man op als openbare koopvrouw, dan kan ze zonder zijnen bijstand hare
eigene goederen verbinden voor haren handel, en indien ze in gemeenschap van goederen is gehuwd, worden ook de goederen dier gemeenschap daardoor verbonden.
Ook kan ze zonder zijne machtiging een testament maken.
In rechten kan ze zonder bijstand van haar man niet verschijnen, zelfs
niet als ze buiten gemeenschap van goederen is gehuwd, of van goederen
gescheiden, of openbare koopvrouw is, uitgezonderd wanneer ze optreedt in eene vordering tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed
of van goederen, of wanneer ze in strafzaken wordt vervolgd.
Weigert de man zijn vrouw te machtigen, hetzij om eene acte aan te
gaan, hetzij om in rechten te verschijnen, dan kan ze daartoe machtiging
vragen van den Rechtbank.
Is de man afwezig of om andere redenen verhinderd, of heeft hij een
tegenstrijdig belang, dan is ze nog niet vrij tot handelen en verschijning
evenals eene ongehuwde vrouw, die naar ons recht in burgerrechtelijk
opzicht in niets bij een man ten achter staat, maar moet ze zich wenden
tot den Kantonrechter om eene machtiging te bekomen, om in rechten
te verschijnen, verbintenissen aan te gaan, beheer te voeren en alle
andere aden te verrichten.
Ten aanzien van de kinderen bepaalde de wet, dat zij tot aan hunne
meerderjarigheid staan onder de ouderlijke macht van den vader en de
A. St. 3-m. Jl
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moeder. Die ouderlijke macht wordt echter uitgeoefend door den vader.
Is hij in de onmogelijkheid haar uit te oefenen, dan geschiedt dit door
de moeder.
Om een huwelijk aan te gaan behoort de minderjarige de toestemming
van beide ouders. Verkeert een hunner in de onmogelijkheid zijn (of
haar) wil te verklaren, dan is de toestemming van de(n) ander voldoende.
Ook ten opzichte van de voogdij over de kinderen staan man en
vrouw gelijk.
Wat het huwelijksgoederenrecht aangaat, wijkt onze wet nogal af van
het Fransche recht.
Men wenschte het hier te lande totaal onbekende dotaal systeem niet
over te nemen. Ons wetboek gaat dan ook uit van het stelsel van algeheele gemeenschap van goederen, dat hier vóór codificatie reeds in de
meeste provinciën als gemeen recht bekend was.
Deze gemeenschap omvat alles wat de echtgenooten bezitten en later
verwerven, dus ook hunne verdiensten.
Intusschen laat de wet de vrijheid, om bij huwelijksche voorwaarden
(die echter vóór het huwelijk moeten worden vastgelegd bij notarieele
acte) van die gemeenschap in meerdere of mindere mate af te wijken
(gemeenschap van winst en verlies, van vruchten en inkomsten) of ze
zelfs geheel en al uit te sluiten. Bij die huwelijksche voorwaarden kan
men tevens de waarborgen regelen, die men wenschelijk acht.
Is er gemeenschap van goederen, dan wordt het beheer daarvan
gevoerd door den man, die er ook over mag beschikken. Hij mag echter
niet wegschenken de onroerende goederen, noch het geheel of een bepaald gedeelte of hoeveelheid der roerende goederen, tenzij het doel is
om aan hunne kinderen een stand te bezorgen.
Ook mag hij niet over een bijzonder stuk roerend goed beschikken,
wanneer hij zich het vruchtgebruik voorbehoudt.
Maakt de man misbruik van zijne bevoegdheid, dan kan de vrouw
b.V. zijne onder cu ra tee Ie stelling vragen op grond van verkwisting, of
scheiding van goederen vorderen, op grond, dat hij door kennelijk wangedrag de goederen der gemeenschap verspilt en het huisgezin aan
ondergang blootstelt.
Bij beperkte gemeenschap maakt onze wet geen onderscheid tusschen
eigen goederen en paraphernaal goederen van de vrouw. Ze zijn voor
de wet alle gelijk.
Het beheer ervan is bij den man, tenzij het tegendeel is bedongen.
Hare onroerende goederen mag hij niet vervreemden of bezwaren
zonder hare medewerking.
Bij misbruik heeft zij soortgelijke middelen als bovengemeld, waarvan
intusschen met recht wordt betwijfeld of ze haar voldoenden waarborg
geven.
Over elk der hierboven aangegeven punten ware nog heel wat uit te
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weiden. Het beperkt bestek van deze verhandeling laat dat evenwel
niet toe.
Daarom nog slechts enkele opmerkingen. De gehoorzaamheid van de
vrouw behoeft zich volgens sommige schrijvers alleen uit te strekken tot
hetgeen valt onder de gemeenschappelijke belangen, en niet tot hetgeen
behoort tot haar persoonlijk terrein, zoodat daarbuiten zou vallen haar
omgang, lectuur, sociale arbeid, godsdienst e. d. 52).
Bepaalde middelen om de nakoming der plichten door een der echtgenooten af te dwingen geeft de wet niet.
Echter zal allicht bij niet-nakoming scheiding van tafel en bed kunnen
gevorderd worden op grond van "buitensporigheden", waaronder de
Hooge Raad verstaat "elke handeling die krenkend is voor de wederpartij en samenleving ondragelijk maakt" 53).
De beperking van de handelingsbevoegdheid der gehuwde vrouw is
voor het deponeeren en terugvorderen van gelden in de Rijkspostspaarbank opgeheven bij de wet van 1880, waarbij haar te dien opzichte
zelfstandigheid is toegekend.
Eene gelijke vrijheid van handelen is haar bezorgd door de wet van
1901 betreffende hare voogdij, terwijl de wet op het arbeidscontract van
1909 haar bevoegd verklaarde zelfstandig als arbeidster arbeidsovereenkomsten aan te gaan en te dier zake in rechten op te treden, en de
auteurswet van 1912 bepaalde, dat de man zonder medewerking van de
vrouw geene rechtshandeling kan verrichten haar auteursrecht betreffende.

*

*

Vele en velerlei zijn de bezwaren gedurende de laatste eeuw ingebracht
tegen de regeling van de zoogenaamde maritale macht, gelijk die in den
loop der tijden in de wet der onderscheidene landen meer en meer was
gefundeerd geworden.
Het werd niet voldoende geacht, dat hier en daar in wetgeving en
rechtspraak werd getracht misbruiken dezer maritale macht tegen te
gaan en de vrouw daartegen te beschermen; met het beginsel zelf, dat
het gezag en het beslissingsrecht in het huwelijk uitsluitend legde in
handen van den man, en de vrouw stelde in eene van hem afhankelijke
positie, moest radicaal worden gebroken. De vrouw moest als volkomen
gelijkgerechtigde in het huwelijk worden erkend en evenals dit reeds
lang het geval was met de ongehuwde, moest ook de gehuwde vrouw
volkomen zelfstandigheid genieten en in rechts- en handelingsbevoegdheid, evenals de vennooten in eene vennootschap, in alles op één lijn
worden gesteld met haren echtgenoot.
Een radicale ombouw der verouderde huwelijkswetgevingen werd
daarvoor noodig geacht.
Reeds aan het eind der 18e eeuw schreven de vrouwen aan de
Nationale Vergadering in Frankrijk: "Gij hebt thans de privileges af-
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geschaft, schrapt nu ook het oudste, dat van het mannelijk geslacht";
en Olympe de Oanges eischt in hare "Verklaring van de Rechten der
Vrouw" de ontvoogding der vrouw op politiek en economisch gebied,
hetgeen volgens Mevr. Bakker-Nort, ook thans nog de kern is van de
vrouwenbeweging.
De algemeene herziening der Burgerlijke Wetgeving in Duitschland
in het laatst der vorige eeuw bood eene schoone gelegenheid, om te
trachten deze nieuwe denkbeelden in toepassing te brengen.
In het op 1 Januari 1900 in heel Duitschland ingevoerde Burgerlijk
Wetboek is intusschen slechts ten deele aan die wenschen tegemoet
gekomen.
Weliswaar heeft de Duitsche wetgever de vroeger bestaande voogdij
over de gehuwde vrouw geheel opgeheven, en in beginsel gelijkheid van
man en vrouw voor de wet aangenomen, maar toch heeft hij de beslissing
omtrent alles wat 't gemeensclzappelijk echtelijk leven betreft uitsluitend
gelegd in handen van den man (par. 1354 I). Ook deelt de vrouw
domicilie, naam en nationaliteit van den man.
Volgens Dr Lehmann 54) lag die regeling ten grondslag aan de gemeenschapsidee. Iedere gemeenschap eischt ter bereiking van haar doel
een gemeenschappelijken wil, een eenheidswil, waaraan ieder der deelgenooten zich moet onderwerpen. Daar er nu in het huwelijk geen
meerderheidsbesluit kan worden genomen, moet wel de beslissing bij
één der echtgenooten zijn. Dat daarbij de keuze ten gunste van den mar.
is uitgevallen, is, zoo oordeelde men, in overeenstemming met de practijk
des levens, zoo als die in doorsnee is. Dit ware te vermijden geweest,
volgens Dr. Lehmann, wanneer in alle gevallen, dat de echtgenooten niet
onderling tot overeenstemming konden geraken, de beslissing aan den
Rechter werd in handen gegeven. Dit laatste achtte men echter ongewenscht, het zou den diepervoelende naturen moeilijk vallen, den
vreemden rechter in intieme aangelegenheden in te wijden, terwijl het
aan den anderen kant zou blijk geven, dat in zoodanig geval de juiste
gezindheid, die noodig is voor het huwelijksleven, al niet meer aanwezig was.
Slechts wenschte men gelegenheid te geven tot inroeping van des
Rechters beslissing in geval van misbruik. Dit zou o. a. aanwezig zijn,
wanneer de man zijn beslissingsrecht uitoefende zonder vooraf ernstig
beproefd te hebben, zich met zijn vrouw te verstaan, of wanneer de
man ernstig inbreuk maakte op de rechten der vrouw ten aanzien van
het bestuur der huishouding enz.. Daarentegen zou buiten dit beslissingsrecht in gemeenschappelijke zaken vallen o. a. lectuur, verkeer,
kleeding, sociale en politieke actie e. d ..
De Duitsche Wet heeft derhalve toch een grooten invloed in het
huwelijksleven aan den Rechter toegekend en daartoe zelfs een afzonderlijk rechterlijk college aangewezen, n.l. het Vormundschaftsgericht.
Deze Rechter kan op verzoek van een der partijen, zonder dat er een
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formeel proces noodig is, beslissen, wat recht of onrecht is tusschen
de echtgenooten.
Zijn beslissing is dan wel niet voor tenuitvoerlegging vatbaar, maar
kan voor de in het gelijk gestelde partij eene reden worden voor eene
vordering tot scheiding, indien de in het ongelijk gestelde partij zich
niet naar de beslissing des Rechters wil gedragen.
Tegenover de bevoorrechte positie van den man stelt de wet zijne
verplichting om de vrouw te onderhouden overeenkomstig zijn stand,
vermogen en capaciteiten.
Intusschen is ook de vrouw verplicht den man te onderhouden, indien
hij niet in staat is in zijne dagelijksche behoeften te voorzien.
Ten aanzien der kinderen is bepaald, dat gedurende het huwelijk de
moeder het recht en de verplichting heeft, met den vader voor de persoon
van het kind te zorgen. Bij verschil van meening berust echter de beslissing
bij den vader. Dit geldt opvoeding, beroepskeuze, verblijfplaats enz.
Hij beheert ook het vermogen der minderjarige kinderen en heeft daarvan het vruchtgebruik, zijne toestemming is vereischt voor hun huwelijk,
zelfs wanneer hem de ouderlijke macht is ontnomen, of door zijne schuld
echtscheiding is uitgesproken 56).
Ook in deze aangelegenheden kan intusschen hetzij door de moeder,
hetzij door het kind zelf, eene beslissing van den Rechter worden gevraagd om te constateeren, dat de vader misbruik van zijn recht maakt.
Bij zijn overlijden gaat de ouderlijke macht over op de moeder. Echter
kan de vader bij testament bepalen, dat zij slechts met controle of
medewerking van een "Beistand" de ouderlijke macht zal uitoefenen 57).
Bij hertrouwen verliest de weduwnaar de ouderlijke macht en het
vruchtgebruik niet, de weduwe echter wel. Hij behoudt deze zelfs ook
wanneer door zijne schuld echtscheiding wordt uitgesproken.
De ouderlijke macht komt aan de moeder, wanneer de vader ontheven
is, of door ziekte, afwezigheid of gevangenschap verhinderd is ze uit
te oefenen.
Is hij er uit ontzet, dan krijgt de moeder wel de macht over de persoon
van 't kind, maar voor het beheer van het vermogen van het kind wordt
dan een voogd ("Pfleger") benoemd.
In hare handelings- en verwervingsbevoegdheid wordt naar het nieuwe
Duitsche recht de gehuwde vrouw niet beperkt.
Evenzoo kan ze zonder toestemming van haar man in rechte optreden,
eene erfenis of schenking aanvaarden en een testament maken.
Alleen kan de man in sommige gevallen, b.v. wanneer de vrouw zich
tot eene persoonlijke arbeidspraestatie verbindt, die de belangen van hun
huwelijk zal schaden, met machtiging van den Voogdijrechter een zoodanige verbintenis eenzijdig doen eindigen, terwijl hij, indien de handelingen der vrouw in strijd komen met de vervuIling der gemeenschapsplichten, zijn vetorecht kan doen gelden, en indien de vrouw ziCh hieraan
niet stoort de actie tot herstel van het huwelijksleven instellen 58).
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Overigens wordt hare beschikkingsbevoegdheid beperkt door de bepalingen, opgenomen in wet of huwelijksche voorwaarden, omtrent de
beschikking over haar vermogen.
De vrouw heeft verder de besturing van het gemeenschappelijk huishouden. Zij treedt ook als vertegenwoordigster daarover op (z.g.
"Schl üsselgewal t").
Zij wordt daarbij echter geacht op te treden namens den man, op
wien immers de onderhoudsplicht rust 58).
Intusschen geldt ook hier weer het beslissingsrecht van den man, terwijl
de vrouw, ingeval de man dit misbruikt, zich tot den Voogdijrechter
kan wenden.
Ten aanzien van het huwelijksgoederenrecht, waaromtrent in Duitschland meer dan 100 verschillende stelsels bestonden, heeft de nieuwe wet
gekozen voor de "Verwaltungsgemeinschaft", die het meest in zwang
was, waarbij de eigendom van het goed van den man en die van het goed
der vrouw gescheiden blijven, terwijl het beheer en het vruchtgenot is
bij den man, die als hoofd en kostwinner van het gezin wordt beschouwd.
Dit geldt echter alleen voorzoover de echtgenooten bij huwelijksche
voorwaarden geen andere bepalingen hebben gemaakt, waarbij ook gekozen kan worden voor een der andere stelsels, die de wet subsidiair
heeft geregeld, en daaronder ook het stelsel van algeheele gemeenschap
van goederen, zooals onze wet dit als regel heeft aangenomen.
Als bijzondere waarborgen voor de vrouw is voorts bepaald, dat zij
te allen tijde kan vorderen, dat er een inventaris van haar vermogen
wordt opgemaakt, dat ze inlichtingen kan eischen omtrent het beheer
en bij gegronde vrees voor vermindering van haar vermogen, zekerheidsstelling kan verlangen van den man, of vorderen dat haar toonderpapieren worden bewaard in de Rijksbank of in een depositobank, en
dat het beheer van den man worde opgeheven.
Het nieuwe Zwitsersche Burgerlijk Wetboek, dat in 1912 in werking
is getreden, komt met het Duitsche in alle opzichten overeen.
Het legt man en vrouw als eersten plicht op levensgemeenschap, zorg
voor de kinderen en samenwerking in het belang van deze gemeenschap 60).
Die verplichtingen zijn voor ieder gelijk.
Intusschen erkent evenwel ook het Zwitsersche Recht den man als
het hoofd der huwelijksgemeenschap, en wel op grond van de natuurlijke
orde, de historische ontwikkeling en de noodzaak.
Aangenomen wordt, dat het beslissingsrecht van den man alleen geldt
voor gemeenschappelijke aangelegenheden. Wat daaronder is te verstaan
wordt aan wetenschap en practijk overgelaten.
Alleen voor de keuze van woning en woonplaats werd het recht van
den man uitdrukkelijk in de wet vastgelegd. Ook werd bepaald, dat de
vrouw zijn naam en nationaliteit deelt.
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Op den man als hoofd van het gezin rust de plicht tot onderhoud
zoowel van zijn vrouw als van de kinderen. De vrouw moet hem daarin
met raad en daad terzijde staan en de inkomsten van haar aangebracht
goed staan daartoe te zijner beschikking.
Als hoofd van het gezin vertegenwoordigt hij de gemeenschap en is
voor hare schulden ook persoonlijk verbonden, ook wat betreft de schulden
der huishouding, waarvoor de vrouw slechts subsidiair aansprakelijk is.
Daarentegen ook kan de vrouw, als meesteres van de huishouding,
evenzeer de gemeenschap vertegenwoordigen met gelijk beheers- en beschikkingsrecht als de man.
Voorts is de ouderlijke macht over de kinderen opgedragen aan beide
ouders tesamen.
Beide samen beslissen over de keus van hun godsdienst.
Samen hebben zij het rectt van correctie.
Beider toestemming wordt vereischt voor hun huwelijk.
Samen hebben zij beheer en vruchtgebruik van hun vermogen. Bij
conflicten echter over de kinderen is het beslissingsrecht bij den vader.
Intusschen is ook hier eene beperking aangebracht ter voorkoming
van misbruik, in de algemeene bepaling, dat wanneer een der echtgenooten zijn plicht vergeet, of zijn handelwijze den ander gevaar, schade
of schande brengt, de hulp van den rechter kan worden ingeroepen,
die den overtredenden of te ver geganen echtgenoot kan vermanen,
en als dit niet helpt, maatregelen kan treffen tot bescherming der gemeenschap.
In 't algemeen wordt aangenomen, dat de vrouw zich persoonlijk door
overeenkomsten kan verbinden. Op dit beginsel zijn evenwel vele uitzonderingen. Zoo heeft ze voor het uitoefenen van een beroep of bedrijf
de toestemming noodig van den man, en evenzoo voor daden, die haar
ingebracht goed of de gemeenschap betreffen, en voor de aanvaarding
en verwerping van erfenissen. Ze kan zelfstandig ook in rechte verschijnen, behalve in gedingen betreffende haar ingebracht goed.
In zaken betreffende de huishouding vertegenwoordigt zij de gemeenschap naast den man, zij het ook dat deze in de eerste plaats daarvoor
aansprakelijk is als kostwinner, tenzij dat zij op voor derden duidelijke
wijze hare bevoegdheid heeft overschreden.
Ook heeft de man de bevoegdheid om deze "Schlüsselgewait" der
vrouw te beperken of uit te sluiten, indien de vrouw ongeschikt is voor
het bestuur van de huishouding of van hare rechten ten deze misbruik
maakt, mits hij die uitsluiting of beperking behoorlijk publiceere.
Natuurlijk kan zij, indien de man dit ten onrechte doet, den Rechter
weer verzoeken den maatregel ongedaan te maken. Wat de vrouw uit
zelfstandigen arbeid zich verwerft, wordt haar speciaal eigendom
("Sondergut") al moet dit, voorzoover noodig, ook mede dienen voor
de behoeften van het gezin.
Als maatregelen tot bescherming der gemeenschap worden o. m. ge-
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noemd de bevoegdheid van den Rechter, om opheffing der gemeenschappelijke huishouding te bevelen en de bijdrage tot onderhoud te bepalen, die de echtgenooten elkander verschuldigd zijn, of wel te bevelen,
dat, als de man zijn gezin verwaarloost en geen geld voor onderhoud
geeft, de schuldenaren van den man hunne betalingen aan de vrouw
doen, of om bij wanbeheer van den man het beheer aan de vrouw op
te dragen. Voor dit alles is geen formeel proces noodig.
Ten aanzien van het huwelijksgoederenrecht heeft de Zwitsersche wet
gekozen voor het stelsel der "Güterverbindung" als het stelsel, dat geldt
indien geen ander stelsel is overeengekomen. Subsidiair is aangenomen
het stelsel van algeheele scheiding van goederen.
Bij het eerste, dat geacht werd het meest te beantwoorden aan het
belang der huwelijksgemeenschap 61), behoudt evenals in het Duitsche
Recht elk den eigendom zijner bezittingen, maar de man heeft het beheer
en vruchtgenot van alles, met uitzondering van het "Sondergut" der
vrouw, als hoedanig geldt datgene, dat door de wet, overeenkomst
tusschen de echtgenooten of door derden als zoodanig is ingesteld,
wanneer zij het beschikkings- en beheers recht en vruchtgenot behoudt.
Scheiding van goederen kan plaats vinden ingevolge de wet (b.v. bij
fallissement) of door rechtelijke uitspraak (b.v. wanneer de man niet
zorgt voor het passende onderhoud voor haar en de kinderen, of wanneer
de vrouw den man in ongelegenheid brengt, doordat ze meer schulden
maakt dan ze actief bezit), of krachtens overeenkomst tusschen de echtgenooten bij huwelijksche voorwaarden; in het laatste geval ook nog
gedurende het huwelijk.
Voorts heeft de wet nog menige ingewikkelde bepaling over de aansprakelijkheid voor ieders schulden, zoowel tegenover derden als
onderling, waarop wij hier niet verder kunnen ingaan.
Kwam er alzoo in het jongste Duitsche en Zwitsersche Recht reeds
eene belangrijke wijziging in de positie der gehuwde vrouw, veel radicaler
werd te harer behoeve ingegrepen bij de jongste herziening van het
huwelijksrecht in de Scandinavische Rijken.
In 1909 werd in Zweden een Commissie benoemd om de herziening der
codificatie, welke dateerde van 1734, voor te bereiden.
Het eerste gedeelte van het door haar bezorgde ontwerp, dat bepalingen
bevatte omtrent het sluiten en de ontbinding van het huwelijk, werd in
Zweden aangenomen in 1915. Het tweede gedeelte, handelende over
de wettelijke positie der echtgenooten, in 1920. In hetzelfde jaar werd
de Commissie uitgebreid tot een Inter-Scandinavische, teneinde gelijkheid in de wetgeving ook van Denemarken en Noorwegen te bevorderen.
Zoo kwam eenige jaren later eene gelijksoortige wet tot stand in
Denemarken en in Noorwegen.
Groot was het verschil met de vroegere wetgeving, zoo ten aanzien
van de personen der echtgenooten als van hunne goederen.
Stond de vrouw vroeger in vele opzichten onder voogdij, zelfs soms
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van een vreemde, of onder het gezag van den man, door de wet van
1 i Juni 1920 werd zij eindelijk, zooals Roger Réau zegt, geëmancipeerd.
Geen voogdij meer, geen maritale macht. De wet schept eene ware
echtelijke vereeniging, waarin de echtgenooten, die ieder eene volledige
economische onafhankelijkheid genieten, behoudens enkele beperkingen
ten behoeve van crediteuren, eene gelijke rol vervullen, en in gemeenschappelijk overleg handelen in het belang van het gezin 62).
De nieuwe Zweedsche Wet bepaalt namelijk in Hoofdstuk V, art. 1:
"De echtgenooten zijn elkander trouwen bijstand verschuldigd; zij zullen
in gemeenschappelijk overleg moeten handelen in het belang van het
gezin." Van gehoorzaamheid der vrouw is geen sprake meer. Evenmin
van een algemeen beslissingsrecht van den man zelfs niet in de gemeenschappelijke zaken. In alles wat het gezin betreft, hebben ze overleg
met elkander te plegen.
Als nadere uitwerking van die beginselen wordt in art. 2 aan ieder
hunner de verplichting opgelegd, om naar vermogen bij te dragen uit
eigen middelen, door werkzaamheid in het huishouden, of op welke andere
wijze ook, in de behoeften van het gezin overeenkomstig hunne positie
te voorzien. Hieronder is begrepen het eigen onderhoud van ieder der
echtgenooten en de kosten van onderhoud en opvoeding der kinderen.
Er is dus geene afzonderlijke verplichting van den man om zijn vrouw
te onderhouden. Ieder der echtgenooten, hetzij vrouw of man, moet bijdragen tot het onderhoud van het gezin, waaronder de echtgenooten
zelf zijn begrepen. Alleen behoeft niet elke bijdrage in geld gegeven te
worden. De vrouw kan de hare ook praesteeren door arbeid in de huishouding.
(Zelfs sluit de wet niet uit, dat de man zijne verplichting tot bijdrage
vervult door in de huishouding te arbeiden, wanneer de vrouw toevalligerwijze de eenige geldverdienende echtgenoot is).
In verband met een en ander moeten man en vrouw elkaar volledig
op de hoogte stellen met elkanders economische omstandigheden.
Kunnen ze het over het bedrag voor levensonderhoud niet eens worden,
dan wordt een bemiddelaar benoemd, die trachten moet hen tot overeenstemming te brengen. Gelukt dat niet, dan kan de tusschenkomst
van de Rechtbank worden ingeroepen. Zoo noodig kan door deze bevolen worden, dat het vereischte bedrag wordt ingehouden van het loon
of pensioen van den verdienenden echtgenoot (hetzij man, hetzij vrouw).
Beide, man en vrouw, bezitten en beheeren hun eigen goederen, maar
het persoonlijk bezit van ieder hunner wordt, in het belang der schuldeischers, tegelijkertijd beschouwd als gemeenschappelijk eigendom, tenzij
huwelijksche voorwaarden, of een later huwelijkscontract zijn gemaakt,
waarbij dit anders is geregeld.
De huwelijksgoederen, zelfs die hem persoonlijk toebehooren, mogen
niet door den eenen echtgenoot worden vervreemd, bezwaard, of verpand,
zonder toestemming des anderen.
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Bij wanbeheer kan scheiding van goederen gevraagd worden.
Ook wat betreft de besluiten ten aanzien van de kinderen en de voogdij
Qver hen, stelt de wet de ouders op voet van volkomen gelijkheid, met
deze uitzondering slechts, dat, indien de kinderen eigen vermogen
hebben, de vader alleen is aangewezen om dit te beheeren.
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HANDELSVERDRAGEN EN HANDELS..
VERDRAGSPOLITIEK
ZEVEN VOORLEZINGEN
DOOR

DR. j. A. NEDERBRAGT.

INLEIDING.
In overleg met de redactie van dit wetenschappelijk tijdschrift kwam
het steller dezes wenschelijk voor, met onze Anti-Revolutionaire lezers
het vraagstuk van onze handelsverdragen en onze handelsverdragspolitiek eens eenigszins in detail na te gaan. Het vraagstuk van de
handelsverdragen en van de politiek, die bij de sluiting van zoodanige
verdragen voorzit, is zoo actueel en houdt zoozeer de gemoederen in
den lande bezig, dat het, ook al raakt dit vraagstuk misschien niet direct
onze Anti-Revolutionaire beginselen, wel goed schijnt, er ook in onzen
kring zooveel mogelijk licht over te laten opgaan. Drie praealabele opmerkingen dienen dan echter aan de behandeling der stof vooraf te gaan.
In de eerste plaats moet er op gewezen worden, dat, hoewel ook aan
de periode, die met het uitbreken van den oorlog werd afgesloten, een
deel van deze studie gewijd zal worden, het in het bijzonder gaan zal over
de periode, die aanving toen de verhoudingen in de wereld, door den
oorlog gedesorganiseerd, weer voldoende gestabiliseerd waren om
Nederland toe te staan, de zaak der handelsverdragen weer op te nemen:
de dagen van den oorlog en onmiddellijk erna kunnen ten deze in
zekeren zin als non dies beschouwd worden. Aan deze eerste opmerking
sluit zich vanzelf deze tweede aan, dat onze studie niet wetenschappelijk
zal zijn in den zin, waarin de overige artikelen van dit tijdschrift zulks
plegen te zijn: het voornemen van schrijver dezes is niet, zich veel op
anderen te beroepen, maar vooral te putten uit, grootendeels bekende,
officiëele gegevens en te spreken uit een eigen ervaring, die hij mocht
verkrijgen doordat hij, dank zij het vertrouwen van twee Ministers van
Buitenlandsche Zaken, een aandeel mocht hebben in de sluiting resp.
vernieuwing onzer handelsverdragen, van welken arbeid hij, misschien
meer dan iemand anders hier te lande, mocht leeren kennen wat men
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de binnenzijde zou kunnen noemen; zonder eenig geheim te schenden
zal hij wellicht nu en dan iets kunnen zeggen dat in geen algemeen
toegankelijk document is te vinden. Noten zullen afwezig kunnen blijven.
Zal daardoor het uiterlijk van een wetenschappelijke studie ontbreken,
zoo hoopt schrijver toch, dat zijn uiteenzetting niet geacht zal worden,
deze wetenschappelijke periodiek te ontsieren. In de derde plaats moge
worden opgemerkt, dat de onderhavige studie niet bedoelt, de subjectieve
opvattingen van den schrijver weer te geven, maar veeleer de zaak
objectief te behandelen en den lezers materiaal te verschaffen, waaruit
zij een eigen oordeel kunnen opbouwen; mocht ondanks het streven
naar objectiviteit hier en daar uitkomen, welke schrijvers meeningen
ongeveer zijn, - hij heeft ze overigens nimmer onder stoelen en banken
gestoken zooals men dat noemt - , dan zal zulks wel niemand verdrieten, maar eer wat glans aan een veelszins dorre materie geven.
In den geest van deze drie praealabele opmerkingen stelt schrijver dezes
zich voor, allereerst eenige algemeene beschouwingen over handelsverdragen ten beste te geven en over de vraag wat handelsverdragspolitiek is; daarop zal volgen een toegelicht overzicht van de nog van
kracht zijnde verdragen, die vóór den wereldoorlog werden gesloten;
dan wordt over de periode van den oorlog en den eersten tijd erna
heengewipt en gehandeld over het apparaat, dat na den oorlog voor de
behandeling van de quaestie der handelsverdragen werd geschapen;
hierop zal kunnen aansluiten een toegelicht overzicht van wat de regeering, met behulp van dit apparaat, in de nieuwe periode bereikte;
dit overzicht zal gevolgd dienen te worden door een waardeering van
het bereikte, met dien verstande, dat aan de tot uiting gekomen critiek
en ook aan haar beteekenis eene ruime plaats zal behooren te worden
ingeruimd; terwijl zich hierbij zal aanpassen een exposé van systemen,
die worden aanbevolen ter vervanging van het systeem, thans gevolgd
bij de sluiting resp. vernieuwing van handelsverdragen; ten slotte zal
ook de beteekenis van den Volkenbond voor het behandelde vraagstuk
in het oog moeten worden gevat. Schrijver heeft zich afgevraagd, in
welken vorm hij dit alles aan de lezers van dit tijdschrift zou kunnen
voordragen. Aangezien het hier eenerzijds, zooals reeds werd aangestipt,
een ietwat dorre stof geldt, terwijl het hem anderzijds aangenaam zijn
zou, als het aantal dergenen, die van deze studie kennis nemen, niet
al te gering bleef, is het hem voorgekomen, dat er wel aanleiding was,
beroep te doen op de goede methodes van een in zijn wezen nobel vak,
tot welks gildebroeders hijzelf eertijds mocht behooren, namelijk de
journalistiek. Moge deze studie worden aangeboden in een zevental elk
in zich zelf volledige voorlezingen van journalistieken opbouw. Wat in
deze voorlezingen gezegd zal worden, zal, zooals wel van zelf spreekt,
moeten blijven voor de persoonlijke rekening van den schrijver.
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EERSTE VOORLEZING.
Een eerste vraag, die om beantwoording roept, als men het probleem
der handelsverdragen en der handelsverdragspolitiek ter hand neemt,
is deze: wat is onder een handelsverdrag te verstaan? Om op die vraag
een afdoend antwoord te geven, moet men twee detailvragen beantwoorden, n.l. eenerzijds wat handel is, resp. wat in het verband van het
woord handelsverdrag als handel moet worden aangemerkt, en anderzijds
wat een verdrag is, resp. wat in bedoeld verband als zoo danig is te
beschouwen. Nemen we eerst het woord handel in beschouwing, dan
doen we wellicht goed om, aangezien we ons moeilijk van het begrip
verdrag geheel kunnen losmaken, maar de beteekenis van het woord
verdrag alsnog niet als vaststaande kan worden aangenomen, ook het
woord prijs te geven en het te vervangen door het woord overeenkomst,
zoodat we ons de vraag kunnen stellen, wat handel is in het verband
van het woord resp. begrip handelsovereenkomst. Handel, - identiek
met koophandel, welk laatste woord een pleonasme is, tenzij men b.v.
een tegenstelling wil maken tusschen ruilhandel en koophandel - ,
handel is ruil van goederen, hetzij directe ruil, in welk geval men van
ruilhandel spreekt, hetzij ruil met behulp van een zoogenaamd ruilmiddel, bij gebruik waarvan men koophandel drijft. Met deze simpele
omschrijving wordt voor onze beschouwing voldoende duidelijk gemaakt
wat handel is: diepgaande economische beschouwingen zijn in dit
verband niet noodig en o. a. kan de vraag, of men ook van handel
spreken kan als het om iets anders dan goederen gaat, veilig blijven
rusten. Intusschen is daarmede de zaak niet afgedaan, want als we niet
verder gaan ontleden, weten we alleen dat een handelsovereenkomst
een zekere materie betreft, bij ons bekend als handel, ook al stellen we
als van zelf sprekend vast, dat we in het verband van dit artikel alleen
aan internationale overeenkomsten denken en wel aan overeenkomsten,
door regeeringen gesloten. Immers rijst dan de vraag, of zulk een internationale overeenkomst, door regeeringen aangegaan, al dan niet op
één lijn is te stellen met handelsovereenkomsten, of, zooals men het ook
wel zou kunnen zeggen, handelstransacties, door particuliere personen
of lichamen gesloten, hetzij nationaal, hetzij internationaal. Men heeft
een neiging om die vraag zonder meer ontkennend te beantwoorden,
maar een paar reserves zijn toch wel noodig. Vooreerst is het niet uitgesloten, dat regeeringen elkander iets verkoopen en dan de transactie
met behulp van een verdrag bewerkstelligen. Men denke b.v. aan den
verkoop van Deensch West-Indië aan de Vereenigde Staten voor de
som van 25 millioen dollar, bij verdrag van 4 Augustus 1916, te vinden
in de bekende publicatie van Martens, 3de serie, deel X, blz. 357 v.v..
Voorts is het ook niet uitgesloten, dat regeeringen of staten elkander goederen verkoopen of althans den aan- of verkoop ervan verplichtend stellen
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of regelen. Men behoeft hier niet te denken aan de vredesverdragen,
die z.g. herstelleveranties opleggen; ook niet aan het verdrag, tusschen
Noorwegen en Spanje gesloten ter beëindiging van een tarieven- of
douaneoorlog en waarbij Noorwegen zich verplichten moest tot het
binnenlaten van 500.000 H.L. zwaren Spaanschen wijn jaarlijks en zulks
ondanks het feit, dat het land "drooggelegd" was; maar denke wel aan
een verdrag als b.v. door Hongarije met Turkije op 20 December 1920
gesloten, met een protocol van 3 Mei 1927, waarbij Hongarije zich verplicht, jaarlijks 600.000 K.G. tabak van Turkije te koopen. Deze voorbeelden zouden met andere, van gelijke resp. analoge strekking, zijn
te vermeerderen, maar alle voorbeelden van dien aard kunnen toch niet
ongedaan maken den algemeenen regel en de principiëele stelling, dat
handelsovereenkomsten niet beoogen handelstransacties tusschen regeeringen resp. staten, maar dat de regeeringen ermede bedoelen, aan den
handel tusschen hun landen de voorwaarden te verschaffen, die hem in
staat stellen, zich te ontwikkelen. Om in de taal van tegenwoordig te
spreken zou men ook kunnen zeggen, - maar dan bezien we de zaak
van eenigszins anderen kant - , dat de regeeringen ermede bedoelen,
handelsbelemmeringen, d. w. z. belemmeringen voor den handel tusschen
hun beide landen, weg te nemen. Vooral na den oorlog zijn overeenkomsten voor het laatste doel noodig; aan het hoogere doel, t. w. den
handel bepaaldelijk te bevorderen, komt men tegenwoordig haast
niet toe. En dan zij daarbij de tweede opmerking gevoegd, dat men,
zeker in onzen tijd, nimmer denkt aan algemeene belangen, maar
alleen aan de belangen van de beide "verdragsluitende" partijen. Maar
hoe dit zij, althans theoretisch strekken de bedoelde overeenkomsten,
zooals gezegd: a. om handelsbelemmeringen weg te nemen, b. om den
handel te bevorderen. Daarbij valt, vooral als men de hoofdpeilers van
ons eigen economische leven in het oog vat, te bedenken: 1°. dat de
handel bij deze overeenkomsten alleen belang heeft voor zooveel hij
internationale handel is, zoo men wil: wereldhandel, waarbij zij aangeteekend, dat verschillende landen zich voor handel in dezen zin niet
interesseeren; 2°. dat de industrie noch als zoodanig noch voor den
afzet van haar artikelen in het binnenland belang erbij heeft, maar
slechts voor zoover ze voor de buitenlandsche markt werkt en dus
exportindustrie is; 3°. dat mutatis mutandis hetzelfde geldt voor den
landbouw, voor welken alleen dan handelsovereenkomsten als vorenbedoeld belang hebben als en voor zoover hij voor export werkt; 4°. dat
de wereldhandel niet kan werken, feitelijk zelfs niet bestaat, zonder
verkeer, met name zonder land- en watertransport, waarbij, wat ons
land aangaat, vooral te denken is aan onze wereld vrachtvaart op de
zee en op rivieren (o.a. den Rijn); 5°. dat een koloniaal gebied als
waarover Nederlands Koningin regeert behoefte heeft aan afzetgebieden
in alle oorden der wereld, hetzij dat die bediend worden door den eigen
wereldhandel der koloniën, hetzij dat ze door bemiddeling van den
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Nederlandschen wereldhandel worden voorzien van koloniale producten.
Op deze wijze krijgt men reeds eenigszins een beeld ervan wat onder
handel te verstaan is in het verband van de termen, die we verklaren
moeten. Voegt men daarbij nu nog, dat personen en ondernemingen
veelal, om hun handel te kunnen uitoefenen, binnen het betrokken
vreemde gebied zich moeten kunnen bevinden en er zich zoo vrij mogelijk
in tal van opzichten moeten kunnen bewegen, en dat het dus raadzaam
is, ook daarover bepalingen in de handelsovereenkomsten op te nemen,
dan wordt het beeld dier overeenkomsten nog wat vollediger. Ten slotte
zou dan nog kunnen worden aangeteekend, - maar dan worden de
perken van het begrip handel overschreden -, dat regeeringen, als ze
handelsovereenkomsten sluiten, veelal een neiging hebben om van deze
gelegenheid gebruik te maken tot het regelen van andere punten, al
mogen die dan ook in min of meer verwijderd verband staan met de
hier behandelde materie, waartegenover intusschen staat, dat in tal van
internationale overeenkomsten, die niet ten principale op den handel
betrekking hebben, bepalingen voorkomen, welke Of in een handelsovereenkomst op haar plaats zouden zijn, Of althans voor den handel
belang hebben. Op dit laatste punt zal echter nog moeten worden teruggekomen.

* * *
Als van zelf rijst nu de tweede vraag, t. w. wat een verdrag is. Om
de opgegeven reden is dusver het woord verdrag vervangen door het
woord overeenkomst. Dat is het woord van de verste strekking. In het
Fransch, de diplomatieke taal, die ook de Nederlandsche regeering pleegt
te gebruiken voor overeenkomsten, tenzij de twee landstalen der verdragsluitende partijen naast elkaar gesteld worden, treft men veelal de
woorden "accord" en "arrangement" aan. De uitdrukking "accords
commerciaux" is zeer gangbaar, terwijl het woord "arrangement", ook
vrijwel overeenstemmende met ons "overeenkomst", eveneens zeer in
zwang is, maar met dien verstande, dat men wellicht een neiging heeft,
het met name ten aanzien van niet al te gewichtige overeenkomsten te
bezigen. Maar vast staat, dat men het Fransche "accord" en het Nederlandsche "overeenkomst" kan bezigen ter aanduiding van welke overeenkomst ook. Daartegenover staat, dat het woord verdrag niet gebezigd
wordt dan voor een overeenkomst van een bepaalden vorm, van een
bepaald type. In de diplomatieke taal heeft men ook hier weer twee
woorden ter keuze: men kan in het Fransch spreken van een "traité"
of van een "convention". "Traité" is letterlijk ons "verdrag", terwijl
"convention", scrupuleus vertaald, slechts als "overeenkomst" zou
kunnen worden aangemerkt, wat intusschen niet wegneemt, dat in het
Nederlandsch vaak van een "conventie" wordt gesproken, waarmede
dan eenvoudig een verdrag wordt bedoeld. Wanneer men geen handboeken raadpleegt, maar, naar het gezonde spreekwoord, volgens het-
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welk "verba valent usu", alleen bij de praktijk om raad gaat, dan komt
men er toe, tusschen "accord" en "arrangement" misschien nog een
lichte nuance te zien, maar niet tusschen "verdrag" (traité) en "conventie" (convention ), tenzij er misschien een tendens is om eerder van
een "convention générale" te spreken dan van een "traité général",
hoewel toch ook de uitdrukking "traité plurilatéral" gangbaar is. Maar
in elk geval is er geen twijfel, dat er verschil is, theoretisch en praktisch,
tusschen de benamingen met algemeene strekking (w. o. ons "overeenkomst") en die met beperkte beteekenis (w.o. ons "verdrag"). Wendt
men zich nu tot die laatste groep, dan valt op te merken, dat een
verdrag, door regeeringen gesloten, zeer wel met een contract is te
vergelijken, door particuliere personen of ondernemingen gesloten. Als
dit wordt gezegd, wordt geenszins uit het oog verloren, dat, volgens
het internationale recht, verdragen vaak niet zijn wederkeerig aangegane
verplichtingen om iets te regelen, doch gemeenschappelijke regelingen,
door twee of meer regeeringen, als het ware door een lichaam, hooger
staande dan de afzonderlijke regeeringen, getroffen. Wel kan worden
gezegd, dat handelsverdragen door hun inhoud vaak ook in dit opzicht
naderen tot de privaatrechtelijke contracten, omdat ze, vooral in onzen
tijd, veelal wel inhouden verplichtingen om iets te doen of te laten maar
niet gemeenschappelijke regelingen. Toch moet niet hieraan, maar aan
iets anders gedacht worden, als publiekrechtelijke verdragen en privaatrechtelijke contracten min of meer op één lijn gesteld worden: in beide
gevallen komen de verdragsluitende resp. contracteerende partijen samen
om in een door beide geteekend document in solemneele bewoordingen
en vormen de verplichtingen, die ze over en weer aanvaarden, vast te
leggen. Twee criteria zijn er: a. het gemeenschappelijk document, b. de
solemneele vorm. Beide inspireeren èn de gedachte van belangrijkheid
èn die van duurzaamheid. Daarbij moge veel schijn zijn, er schuilt
niettemin toch ook veelszins realiteit in. Als voorbeeld van wat hier
in het oog gevat wordt moge dienen het opschrift van ons oudste nog
van kracht zijnde handelsverdrag, namelijk het verdrag van 15 Juni 1701
met Denemarken. Dat opschrift gewaagt van een "Tractaat van Vriend"schap, Goed Verstand en Commercie tusschen Zijne Majesteit Frederic
"IV Koning van Denemarken, en de Hoog Mogende Staaten Generaal
"der Vereenigde Nederlanden, door welke 't Tractaat van 't jaar 1645
"vernieuwt en tot fondament van 't tegenwoordige gestelt zijnde, men
"omstandig eens word, niet alleen aangaande al 't geene de vrijheid
"van Commercie en Navigatie in de Zeeën, Havens en Revieren van
"wederzijdsche Partijen betreft; maar ook wegens de Regten die de
"N ederlandsche Schepen en Koopmanschappen zullen moeten betaal en,
"en over de Exemptien die deze in Denemarken en Noorwegen zullen
"moeten genieten. Gedaan in Coppenhage op den 15 Juni 1701. Mits"gaders een afgezonderde Artykel betreffende de Exemptie aan de
,Nederlandsche Schepen toegestaan van 't Regt gen aamt DefensionsA. St. 3-m. IJ
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"Schepen, van den zelven Dag, Maand en Jaar als boven". Tegenwoordig
zijn we iets minder solemneel, maar niettemin luiden de z.g. consideransen van de bekende Nederlandsch-Duitsche verdragen van 26 Nov.
1925 als volgt: a. "Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden en de
"Duitsche Rijkspresident, overwegende, dat het passend is, met het oog
"op de behandeling op voet van meestbegunstiging, welke aan den
"Duitsehen invoer in Nederland krachtens het verdrag van handel en
"scheepvaart van 31 December 1851 gewaarborgd wordt, aan de voort"brengselen van eIken aard van den bodem en de nijverheid der
"Nederlanden, die in Duitschland worden ingevoerd, eveneens de be"handeling op voet van meestbegunstiging te verzekeren" en b. "Hare
"Majesteit de Koningin der Nederlanden en de Duitsche Rijkspresident,
"overwegende, dat het wenschelijk is, Nederland en Duitschland weder"keerig zekere economische voordeelen toe te kennen en daardoor de
"economische betrekkingen tusschen deze beide landen te bevorderen",
waarna het verder in beide verdragen heet: "hebben tot hunne gevolmach"tigden benoemd: Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden ......
"en de Duitsche Rijkspresident ...... , die, na onderzoek hunner in goeden
"en behoorlijken vorm bevonden volmachten, omtrent het navolgende
"verdrag tot overeenstemming zijn gekomen:". Ook in onze dagen kenmerkt dus het solemneele nog steeds de verdragen. Maar dan is er nog
een punt, dat bij verdragen de aandacht trekt, hoewel het, zooals later
zal blijken, geen criterium is, namelijk de quaestie van de ratificatie.
De twee laatstgenoemde verdragen bevatten een slotartikel, waarin over
inwerkingtreding en over opzegging gehandeld wordt, maar nadat is
voorafgegaan: "Dit verdrag zal bekrachtigd worden en de bekrachtigingsoorkonden zullen zoo spoedig mogelijk te Berlijn worden uitgewisseld".

* * *

Voordat nu verder gegaan wordt zal het goed zijn op iets, dat misschien
niet geheel logisch, maar toch zeker ook niet al te onlogisch is, te wijzen.
Men kan een categorie van zaken aanduiden met een naam, die kenmerkend is voor al wat onder de betrokken rubriek valt. Dat is logisch.
Het komt echter ook voor, dat men een categorie noemt naar de voornaamste groep, die in die rubriek thuis hoort. Dat is wat zooeven
misschien niet geheel logisch, maar toch weer niet al te onlogisch genoemd is. Past men wat hier theoretisch gesteld wordt toe op wat we
in deze studie behandelen, dan staat de zaak zoo, dat we voor al wat
binnen het terrein onzer beschouwing ligt het woord overeenkomsten,
of wel: handelsovereenkomsten (accords, arrangements), bezigen. Maar
als algemeene benaming wordt evenzeer gebezigd het woord handelsverdragen, hoewel, naar uiteengezet werd, van een handelsverdrag alleen
dan gesproken kan worden als de betrokken overeenkomst zekere eigenaardigheden vertoont, zij het ook slechts formeel. Ter verduidelijking
kunnen een drietal frappante voorbeelden gegeven worden, punten be-
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treffende, waarop in ander verband te zijner tijd zal moeten worden
teruggekomen. 1°. Er bestaat een van regeeringswege uitgegeven bundel,
getiteld "De Handelsverdragen van Nederland", voorzien van een ondertitel, die het begrip uitbreidt tot alle regelingen of overeenkomsten als
hier in het oog gevat worden. 2°. Een tweetal commissies, door de
regeering gecreëerd voor den arbeid, die de behandeling van het vraagstuk der overeenkomsten op handelsgebied met zich brengt, voeren het
woord "handelsverdragen" in haar naam; ze heeten resp. "Commissie
voor de Herziening van Handelsverdragen" en "Commissie voor de
Onderhandelingen over Handelsverdragen", hoewel ze niet alleen verdragen, maar alle overeenkomsten op handelsgebied behandelen. 3 0 • Als
we spreken over de politiek, die onze regeering op dit terrein van
regeeringswerkzaamheid toepast, dan gewagen we van de politiek onzer
handelsverdragen of van onze handelsverdragspolitiek. Men kan dus
eenerzijds zeggen, dat zuiver logisch gesproken het woord overeenkomsten als algemeene benaming is aan te bevelen, maar dat het woord
verdragen praktisch veelal gebruikt wordt omdat de verdragen de meest
karakteristieke groep van de geheele categorie vormen, waarbij gevoegd
kan worden, dat verdragen zelfs aan te bevelen is omdat dit woord
zich beter met handel laat combineeren tot "handelsverdragen" dan
overeenkomsten tot het woord "handelsovereenkomsten", dat te zeer aan
privaatrechtelijke overeenkomsten herinnert. Maar dan kan anderzijds
tevens worden opgemerkt, dat -- zooals nu echter nader aangetoond
zal worden - ondanks het voorafgaande in de praktijk de grens tusschen
handelsverdragen en andere overeenkomsten op dit gebied zoo weinig
onzeker is, dat er vrijwel geen excuus is voor de vrij veel voorkomende
slordigheid, waarmede het woord handelsverdrag toegepast wordt op
hetgeen geen verdrag is, en dat men b.v. wel vaak heeft te overleggen,
of een overeenkomst al dan niet in verdragsvorm gesloten dient te
worden, maar nimmer in het onzekere verkeert of een gesloten overeenkomst al dan niet een verdrag is. Dit zal duidelijk worden als men het
volgende bedenkt: 10. Wat hiervoor als een eigenaardigheid van verdragen, maar niet als een criterium, werd vermeld (artikel betreffende
ratificatie, in werking treding, opzegging) speelt in dit verband geen
rol, evenmin als de quaestie van de al of niet goedkeuring door de
parlementen; welke praktijk men ten deze volgen zal hangt van omstandigheden en van de nationale wetgevingen af: in Nederland bestaat
b.v. het streven om benevens verdragen ook alle andere overeenkomsten
goed te doen keuren. 2°. Hoezeer ook het plechtige van een verdrag en
de o. a. daarin wel tot uiting komende begeerte om iets solieds, iets
blijvends tot stand te brengen, van beteekenis is, kan ook daarin niet
het essentieele van het verschil tusschen verdragen en andere overeenkomsten gezocht worden. 30 • In laatster instantie komt dit verschil
- waaraan men, au fond, gelijk reeds gebleken is, niet te veel praktische
waarde mag hechten - eenvoudig hierop neer, dat er bij een verdrag
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een gemeenschappelijk document is, dat b.v. in twee exemplaren wordt
vervaardigd, terwijl in geval van sluiting van een andere overeenkomst
er zulk een gemeenschappelijk document niet is, maar wisseling van
stukken plaats vindt: elke regeering zendt of overhandigt aan de andere
een door haar zelf alleen geteekend stuk. Zonder dat dit al weer zakelijk
eenig verschil maakt, kunnen de gewisselde stukken zijn: a. sober of
eenigszins solemneel; b. identiek of verschillend; c. in den vorm van
nota's of in dien van brieven. Men kent ten deze allerlei nuances, vanaf
de wisseling van identieke nota's in een plechtigen vorm, die aan een
verdrag doet denken, tot aan de eenvoudige briefwisseling. Enkele
typische voorbeelden mogen hier volgen. Onze verdragsrechtelijke verhouding tot Frankrijk berust op zeer sobere notawisseling van 27/28
Januari 1892; de stukken zijn resp. geteekend door den toenmaligen
Nederlandschen Minister van Buitenlandsche Zaken en den toenmaligen
Franschen Gezant te 's Gravenhage. Het feit, dat wij in de Vereenigde
Staten, met welke wij geen handelsverdrag hebben, de meestbegunstiging
genieten, is vastgelegd in een brief van den betrokken Amerikaanschen
Staatssecretaris van 11 Juli 1924, aan Hf. Ms. toenmaligen Gezant te
Washington. Onze verhouding tot Roemenië berustte van 2 April tot
17 Juni 1922 op een brief van den toenmaligen Secretaris-Generaal van
Buitenlandsche Zaken te Boekarest, gericht tot Hr. Ms. toenmaligen
Gezant aldaar. En ten slotte - maar hier moet van preciseering worden
afgezien - zijn er gevallen, waarin het bestaan van een arrangement,
zonder dat men bepaaldelijk de bedoeling had een overeenkomst te
sluiten, resulteert uit de gewone briefwisseling, die door de Nederlandsche regeering, via een van Hf. Ms. gezanten, met een andere
regeering gevoerd werd.

* * *
Reeds merkten we op, dat handelsverdragen bepalingen kunnen bevatten, voor de handelsverhoudingen der volken àf slechts zijdelings
àf niet van belang, en dat anderzijds verdragen, niet of slechts
zijdelings als begunstiging van de handelsverhoudingen bedoeld,
bepalingen bevatten, mede of zelfs speciaal voor den handel van
beteekenis. Het eerste kunnen we veilig laten rusten omdat het,
als het maar niet het sluiten van verdragen bemoeilijkt, wat wel
eens het geval kan zijn, in het verband van deze studie niet van
gewicht is. Maar het tweede kan evenzeer buiten beschouwing blijven,
omdat in zulke gevallen slechts elementen worden ingelascht, die zoo
zonder meer uit de bestaande handelspolitiek zijn overgenomen, tenzij
onder zekeren dwang, althans onder strenge noodzaak, elementen worden
opgenomen, waartegen het ter zake der handelsverdragen bestaande
systeem zal reageeren, onwillig zijnde om zich erbij aan te passen. Bij
deze twee opmerkingen wordt, zooals trouwens bij al hetgeen vooraf
ging, slechts gedacht aan tweezijdige verdragen. Het is echter noodig,
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ook andere verdragen in het oog te vatten. Laat ons dat ter verheldering
der begrippen doen in volgender voege: 1°. Er zijn ten eerste unilaterale,
eenzijdige verdragen. Wie die contradictio in terminis neerschrijft schrikt
er zelf even van terug, wijl een verdrag altijd meer dan een partij veronderstelt. De gebezigde uitdrukking moet dan ook als een verkorte
vorm worden aangemerkt van "eenzijdige verklaring in verdragsvorm".
Als eigenaardig voorbeeld ter illustratie van wat hier bedoeld wordt
moge genoemd worden de notawisseling, die op 3 Juni 1926 tusschen de
Nederlandsche en Oostenrijksche regeeringen plaats greep en waarbij
Oostenrijk eenzijdig het invoerrecht op Gouda- en Edammerkaas verlaagde, maar, met het oog op staatsrechtelijke opvattingen daar te lande,
den vorm eener notawisseling, toepassing der verdragsgedachte dus,
verlangde; natuurlijk voldeed de Nederlandsche regeering, voor wat haar
betrof, gaarne aan het Oostenrijksche verlangen. Deze notawisseling is
er tevens een voorbeeld van, dat de stelling onjuist is als zou men,
zoogenaamd met leege handen komende (wat natuurlijk, strikt genomen,
niet waar is), nimmer iets van een andere regeering gedaan kunnen
krijgen. 2°. Voorts zijn er de bilaterale, tweezijdige verdragen, voor
ons in dit verband, om redenen die straks zullen worden aangegeven,
eigenlijk alleen van beteekenis, waaiOm we ons, bij de vermelding van
verdragen, in het algemeen tot die verdragen zullen kunnen bepalen, tenzij
speciale onderwerpen aan de orde zijn. 3°. Plurilaterale, meerzijdige,
verdragen, d. w. z. verdragen tusschen meer dan twee partijen, komen ten
opzichte van andere onderwerpen dan het door ons behandelde veelvuldig voor; ze zouden ook op het gebied der handelsverdragen tot
stand kunnen komen en er wordt reeds propaganda gemaakt, o. a. door
den Oostenrijkschen oud-gezant Riedel en in den boezem van den Volkenbond, voor wat men dan wel collectieve handelsverdragen noemt. 4°. Van
multilaterale, veelzijdige, verdragen spreekt men als het aantal verdragsluitende partijen bepaald groot is, waarbij te bedenken is, dat wel theoretisch de grens tusschen het meerzijdige en het veelzijdige niet is aan
te geven, maar dat die grens praktisch veelal zeer goed te zien is, omdat
het bij de meerzijdige verdragen om groepsbelangen, d. w. z. belangen
van groepen van staten, gaat en bij veelzijdige verdragen om algemeene
belangen, om belangen van de wereldgemeenschap. Multilaterale verdragen bestaan er schier op elk gebied; ze bestaan ook op het gebied
der economische betrekkingen, met name als Volkenbondsconventies: men
denke o. a. aan het verdrag nopens de douaneformaliteiten van 3
November 1923 en aan het verdrag tot afschaffing der in- en uitvoerverboden en -beperkingen van 8 November 1927. 5°. De uitdrukking
alzijdige, omnilaterale verdragen bestaat niet, omdat de zaak, die er
door aangeduid zou moeten worden worden, niet bestaat: steller dezes
heeft althans nimmer gehoord van verdragen, waarbij alle bestaande
staten partij zouden zijn. Bezien wij deze vijf groepen, dan valt op, dat
ze veilig tot twee teruggebracht kunnen worden. Immers zijn eventueele
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unilaterale verdragen formeel toch altijd bilateraal en hebben we praktisch
geen plurilaterale handelsverdragen, waarvoor overigens, bestonden ze
wel, ongeveer zou gelden wat we gaan zeggen van de bilaterale verdragen. Trekken we nu achter de plurilaterale verdragen een scheidslijn,
dan staan, aangezien omnilaterale verdragen nog niet gesloten zijn, en
deze, bestonden ze wel, in dit verband met de multilaterale geheel gelijk
zouden staan, gelijk wel blijken zal, aan de andere zijde der lijn alleen
de multilaterale verdragen, ook wel collectieve genoemd. Maakt men zoo
de tegenstelling bilaterale en multilaterale verdragen, dan kan gezegd
worden, dat de laatste wel van belang zijn voor wie wil codificeeren,
d. w. z. een systematische en volledige verzameling wil geven van verdragsbepalingen, maar niet voor wie het systeem en de politiek der
handelsverdragen van zijn land wil bestudeeren. Immers, bij de bilaterale
verdragen wordt de zaak beheerscht door de inzichten der beide partijen.
die het verdrag willen, met dien verstande, dat de regeering, die haar
wenschen, resp. eischen, niet voldoende bevredigd ziet, - tenzij zij
onder dwang handelt -, het verdrag niet sluit, terwijl bij multilaterale
verdragen men veel meer te doen zou hebben met het brouwsel, dat
uit den heksenketel der meeningen te voorschijn komt. Met voordacht
wordt in de voorwaardelijke wijs gesproken, omdat praktisch de zaak
veelal zoo staat, dat multilaterale verdragen tot stand plegen te komen
met betrekking tot onderwerpen, waarover in de groote lijn een communis
opinio in de wereld bestaat (type: postverdragen), bij gebreke waarvan
de verdragen tot weinig of niets leiden (type: opiumverdragen). Als
de multilaterale verdragen om deze reden van weinig beteekenis zijn
voor de kennis van Nederlands systeem en politiek, dan geldt dat met
name van de Volkenbondconventies : 1°. omdat tot deze conventies het
initiatief genomen pleegt te worden door een orgaan, staande los van de
nationale regeeringsbureaux en daarom uit hoofde van de theorie soms
aanvatten de een materie, die de praktijk misschien nog niet zou hebben
aangedurfd; 2°. omdat te Genève de heksenketel der meeningen de meest
tegenstrijdige elementen tot een goed product zoekt te brouwen; 3°. omdat
veelal de regeeringen zich niet geheel vrij voelen ten opzichte van de
conventies, die Genève wil maken, maar blijkbaar er wel eens contre
coeur aan meewerken, terwijl ze misschien ook slechts contre coeur
toetreden. Wel zullen we dan ook later over den Volkenbond afzonderlijk
spreken, maar voorshands zullen het de bilaterale verdragen zijn, die
onze gedachten hebben te bepalen.

** *

Nadat het nu vrij duidelijk gemaakt zal zijn wat te verstaan is onder
de benamingen, die zullen worden gebruikt, en op welke punten een
zekere beperking van de te behandelen materie in acht zal worden genomen, kunnen we overgaan tot een andere, zij het ook beperkte, reeks
van algemeene beschouwingen over onze handelsverdragen en onze
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handelsverdragspolitiek. De eerste vraag, die alsnu beantwoord zou
kunnen worden, betreft de wijze waarop handelsverdragen tot stand
komen. Daarbij is vooralsnog niet te denken aan een zoo ruim begrip
van tot stand koming, dat daaronder aIles valt wat zich afspelen moet
voordat een verdrag effect kan sorteeren. Voorshands bepalen we ons
tot het essentieele onderdeel der tot stand koming, dat we sluiting
noemen. Essentieel is de sluiting omdat zij is de vaststelling van hetgeen
waarover de twee betrokken regeeringen het, na langer of korter beraad,
eens geworden zijn. De sluiting van een verdrag is de gemeenschappelijke
wilsuiting der regeeringen. De vraag, of de regeeringen beide tevreden
zijn (wat wel heel zelden, indien al ooit, voorkomen zal), of wel een
van beide tevreden, maar de andere ontevreden is (wat een praktisch
denkbare casus positie is), of wel beide partijen ontevreden, althans
onvoldaan zijn (wat een normale situatie is te achten), doet hierbij niets
ter zake: als de regeeringen het verdrag sluiten willen ze op dat oogenblik en onder de gegeven omstandigheden datgene wat ze in het verdrag
vastleggen, mis~chien niet detail voor detail, maar en bloc, al zou het
maar zijn, dat, om welke reden dan ook, bij de onderhandelingen gebleken is, dat niets beters is te bereiken. Op de onderhandelingen komt
het veelszins aan en daarom is over dit onderdeel van de sluiting aIler·eerst iets te zeggen. Gesteld, dat onze regeering eigen er beweging aan
een andere rcgeering voorstelt om een handelsverdrag te sluiten, welk
voorstel die regeering aanvaardt, of wel dat, omgekeerd, onze regeering
een voorstel van de andere regeering aanvaardt om zulks te doen, dan
zuIlen de onderhandelingen op in hoofdzaak vierderlei wijze kunnen plaats
vinden. 1°. De regeeringen kunnen op de gewone diplomatieke wijze correspondeeren over den inhoud der te treffen regeling. Deze methode komt in
het aanvangsstadium der onderhandelingen veel voor, maar wordt zelden
tot het einde toe volgehouden, hoewel het theoretisch denkbaar zou zijn
en ook praktisch uitvoerbaar, maar dit laatste eigenlijk aIleen in gevaIlen,
waarin de materie eenvoudig is en de zaak niet urgent. Hierbij valt op
te merken, dat in zulke gevaIlen, als regel, de onderhandelingen loopen
van de regeering, die het initiatief nam, over den gezant dier regeering
bij de andere regeering, naar die andere regeering, en omgekeerd, zoodat
de gezant der regeering, die niet het initiatief nam, uitgeschakeld blijft.
20. Een andere methode, die zeer wel van den beginne aan, of ook van
een zeker moment tijdens de onderhandelingen af, b.v. zoodra de inleidende gedachtenwisseling is afgeloopen, kan worden toegepast, bestaat
hierin, dat de regeeringen onderhandelaars aanwijzen, die ter plaatse
zijn en wier werk het is, dergelijke belangen te behartigen, b.v. zoo, dat
de eene regeering aanwijst den chef der betrokken afdeeling van haar
ministerie van buitenlandsche zaken en de andere regeering haar gezant
bij eerstbedoelde regeering. Dit systeem wijkt eigenlijk aIleen, wat den
gang van zaken betreft, hierin van het eerste af, dat de regeeringen op
twee personen de verantwoordelijkheid ervoor leggen, dat de onderhande-
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lingen goed loopen en niet te lang duren. 3°. Nog eenigszins anders komt
de zaak te staan als de regeeringen commissies benoemen om de onderhandelingen te voeren, zooals b.v. geschiedde voor de onderhandelingen,
die leidden tot de sluiting der Nederlandsch-Duitsche verdragen van
26 November 1925. Vooral voor ingewikkelde zaken kan de commissoriale
behandeling aanbeveling verdienen. De vraag, of het voor een regeering
wenschelijk is, haar commissie naar den zetel der andere regeering te
zenden of wel de commissie der andere regeering bij zich te ontvangen,
moet voor elk bijzonder geval afzonderlijk beantwoord worden. In voormeld geval ging de Nederlandsche commissie naar Berlijn. 4°. Men kan
~ich ook denken onderhandelingen, hetzij door individueele onderhandelaars hetzij door commissies, in een plaats, die noch zetel der eene,
noch der andere regeering is: deze vierde methode, die slechts een nuance
is van de tweede of de derde, werd toegepast bij de te Dresden gevoerde
onderhandelingen, die leidden tot wijziging, bij verdrag van 3 Juni 1923,
van het Nederlandsch-Duitsche Verdrag (verdrag tusschen Nederland
en Pruisen, mede namens de overige staten van het DuitS'che Tolverbond,
gesloten) van 31 December 1851. Overigens moet bij al deze methodes
opgemerkt: a. dat allerlei combinaties en nuances mogelijk zijn, en b. dat
het voor de keuze der te volgen methode, met of zonder combinaties en
nuances, vooral van belang kan zijn, of het wenschelijk geacht moet
worden, het particuliere element, zooals b.v. vertegenwoordigers van
belangengroepen of algemeen cGlmpetente deskundigen, rechtstreeks bij
de onderhandelingen te laten meespreken, wat, althans sedert den oorlog,
in wat men de nieuwste periode noemen kan, bij ons nog niet voorkwam.
Maar welke methode men ook volge, de onderhandelingen beoogen
uit den aard der zaak het bereiken van overeenstemming tusschen
de regeeringen, die onderhandelen of doen onderhandelen. Het stuk
waarin de wilsovereenstemming wordt vastgelegd, vormt het verdrag,
waarbij we hier het woord natuurlijk in zijn ruimsten zin nemen.
De teekening van het verdrag is de laatste handeling van de
sluiting, zoo men wil de eigenlijke sluiting. Voor het voeren der onderhandelingen als zoo danig moge bij ons geen koninklijke machtiging
noodig zijn, die machtiging behoeft de "regeering", of, als men liever
wil: het "ministerie", of de "minister" van buitenlandsche zaken, wèl
om een verdrag te sluiten, dus te teekenen resp. te doen teekenen. Het
is niet noodzakelijk, dat zij die onderhandelden ook teekenen, zooals
geschiedde in het geval der meergenoemde Nederlandsch-Duitsche verdragen van 26 November 1925, want de teekening kan ook zeer wel
geschieden op den gewonen diplomatieken weg, in dier voege, dat
- en deze methode wordt in de praktijk onzer handelsverdragen herhaaldelijk toegepast - ter plaatse waar een der regeeringen zetelt de
minister van buitenlandsche zaken dier regeering en de gezant der andere
regeering ter plaatse het verdrag teekenen, als het resultaat der onderhandelingen daartoe in staat stelt. Daarbij moet nog slechts tweeërlei
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opgemerkt worden, n.l. 1°. dat ook op dit punt variaties denkbaar zijn,
en 2°. dat naast de zooeven bedoelde "machtiging", die altijd noodig
is om een verdrag te mogen sluiten, ook nog noodig is een ten name
van den aangewezen teekenaar gestelde "volmacht", tenzij de minister
van buitenlandsche zaken, rechtens de Kroon vertegenwoordigende, zelf
de teekening verricht.

* * *
Toen we de vraag bespraken, wat we zooal onder handel te verstaan
hebben als van handelsverdragen gesproken wordt, werden verschillende
onderwerpen genoemd ten aanzien waarvan bepalingen in zoodanige
verdragen worden aangetroffen en wel in dier voege, dat men daaruit
reeds min of meer den logischen opbouw van zulk een verdrag, bezien
van Nederlandsch standpunt, zou kunnen opmaken. Nu we echter over
de sluiting - onderhandelingen en teekening - van handelsverdragen
spreken, is het goed om, zonder in een waardeering te treden van bepalingen, op de opneming waarvan de Nederlandsche onderhandelaar zou
kunnen aandringen, aan te geven, welke gedachtelijn de onderhandelaar
zooveel mogelijk zou moeten volgen. We grijpen daarbij dus terug naar
hetgeen in ander verband reeds werd uiteengezet, maar bezien het nu
van een ander standpunt. Herinneren we ons dan, dat de kern van
een handelsverdrag wordt gevormd door de bepalingen, het onderling
verkeer vrijgevende en de voorwaarden, waaronder het zal mogen plaats
vinden, vaststellende. Aangezien geen handelsverdrag gesloten wordt als
men niet voornemens is het onderling verkeer vrij te geven, ja zelfs te
bevorderen, en voorts wijl in dat verkeer, hier bedoeld in den zin van
economisch verkeer, de handel de hoofdrol vervult, terwijl in de bepalingen, welke op den handel betrekking hebben, de tariefsbepalingen
de eerste plaats innemen, komt het praktisch hierop neer, dat de kern
van een handelsverdrag gevormd wordt door hetgeen (als het op zichzelf een verdrag vormt) een douaneverdrag genoemd wordt. Er zijn
regeeringen, die, zooals b.v. Canada, er de voorkeur aan geven niet
verder te gaan dan het sluiten van douaneverdragen. Vandaar dat ook
Nederland op 11 Juli 1924 met genoemd land slechts een zuiver douaneverdrag gesloten heeft, dat echter - niet ten onrechte - handelsverdrag
heet. Intusschen is het voor ons land, dat van oudsher door een volk
van zeevaarders bewoond wordt, noodzakelijk, dat een handelsverdrag
behalve douane- ook scheepvaartverdrag is. Voorts ligt het voor de hand,
dat handel en scheepvaart in hun activiteit gehinderd zouden worden,
indien de natuurlijke en juridische personen, in welke die activiteit belichaamd is, geen vrijheid zouden hebben, op het gebied van de tegenpartij werkzaam te zijn en daartoe daar ook aanwezig te zijn, of indien
zij daar althans een onvoldoende rechtspositie zouden hebben. Vandaar
dat in een handelsverdrag van Nederlandsche zijde plegen te worden
opgenomen artikelen, regelende de positie van natuurlijke en rechts-
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personen, ressortissanten der eene partij, op het gebied van de andere
partij. Is hiermede eigenlijk de materieele inhoud van een handelsverdrag
uitgeput, het is als regel wenschelijk, er nog in op te nemen een artikel
van zeer algemeene strekking, de behandeling vastleggende, welke men
elkaar over en weer ten deel zal doen vallen. Bovendien zal het noodig
kunnen zijn, te bepalen, dat het verdrag ook voor de (wederzijdsche)
koloniën zal gelden, terwijl het mede goede politiek mag heeten, een
artikel op te nemen over de beslechting van geschillen, onverhoopt naar
aanleiding van het verdrag rijzende. Ook wordt veelal een bepaling
opgenomen ter regeling van den consulairen dienst. Een zuiver formeel
artikel, handelende over ratificatie, in werking treding en eventueele
opzegging, dient het verdrag te besluiten. Groepeert men een en ander
met eenige elegantie, dan zal een summier handelsverdrag volgens de
Nederlandsche gedachte er ongeveer als volgt kunnen uitzien: 1°. personen, 2°. ondernemingen, 3°. goederen, 4°. schepen, 5°. algemeene behandeling, 6°. koloniën, 7°. geschillen, 8°. ratificatie enz. Neemt men
het handelsverdrag met Tsjecho-Slowakije van 20 Januari 1923 ter hand,
dan ziet men, dat daarin voorkomen de punten 1 (art. I), 3 (artt. III en
V), 5 (art. V), 6 (art. VIII), 7 (art. VII) en 8 (art. IX). Punt IV
(scheepvaart) ontbreekt, omdat Tsjecho-Slowakije kust- noch scheepvaart heeft. Wel is opgenomen (art. VI) een artikel, de vredesverdragen
rakende, hetgeen om begrijpelijke redenen in onzen tijd wel eens voorkomt. Hiernaast zij gesteld een voorbeeld van meer recenten datum:
het handelsverdrag met Griekenland van 12 Mei 1926. Ook daarin komen
alle vorengenoemde bepalingen op één na voor, n.1. punt 5. Daarentegen
zijn twee extra artikelen opgenomen, resp. betreffende de certificaten
van oorsprong en de behandeling van monsters. Trouwens worden op
verzoek van de tegenpartij vaak nog andere quaesties in een handelsverdrag opgenomen. Voorts wordt er veelal aan toegevoegd een slotof sluitingsprotocol, behelzende aanvullende, interpretatieve of limitatieve bepalingen, terwijl een en ander vergezeld kan zijn van bijlagen.
Het komt bovendien voor, dat over speciale punten bij de teekening van
het verdrag resp. de notawisseling (of bij de ratificatie - waarover
straks - ) of wel in het proces-verbaal van uitwisseling van de ratificaties, een wijziging of aanvulling van het verdrag plaats vindt, wat
intusschen in het algemeen niet wenschelijk is te achten. Wil men een
typisch voorbeeld, dan moge weer verwezen worden naar de reeds herhaaldelijk genoemde Nederlandsch-Duitsche verdragen van 26 November
1925, waarbij de volgende stukken behooren: a. bij het verdrag tot aanvulling van het verdrag van 1851: een protocol; b. bij het douane- en
credietverdrag: een tarieflijst, een protocol, een onderteekeningsprotocol
en een verklaring over de inwerkingtreding van een bepaald artikel.
Zelfs kan men uit de Memorie van Antwoord, betreffende de goedkeuringswet, opmaken, dat bij de verdragen ook nog niet gepubliceerde
stukken behooren. Intusschen mag het vorenstaande - gelijk reeds aan-
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gestipt - slechts beschouwd worden als een uiting van de leidende
gedachte van Nederlandsche zijde, en wel alleen in de periode nà
den oorlog: het is moeilijk, in de oudere verdragen, die trouwens
op ver uiteenliggende tijdstippen gesloten zijn, een zoodanige leidende
gedachte terug te vinden. Ten gevolge vooral van het feit, dat de tegenpartij veelal met geheel eigen voorstellen komt, zien overigens de verdragen, welke Nederland in onzen tijd sluit, er veelal niet zoo uit als
hier werd aangegeven. Het kan voorkomen: 1°. dat met een douaneverdrag moet worden volstaan, zooals inzake Canada het geval bleek,
2°. dat enkele of alle genoemde punten worden samengevat in één korte
clausule (notawisseling met Boelgarije, 1/9 Maart 1922), 3°. dat het
verdrag uitgebreid wordt, of door detailleering, of door toevoeging van
andere quaesties, 4°. dat de oorspronkelijk gedachte orde verstoord
wordt. Zelfs kan gezegd worden, dat wel eens - gedacht zij b.V. aan
het verdrag, op 8 Juni 1925 met Siam gesloten - van den hier geschetsten opbouw ten slotte in het verdrag weinig of niets is terug te
vinden, hetgeen natuurlijk aan den materiëelen inhoud van het verdrag
en zijn innerlijke waarde niets behoeft af te doen.

Laat ons nu aannemen, dat de onderhandelingen zijn afgeloopen, dat
het resultaat ervan in een verdrag is neergelegd en dat dit verdrag is
geteekend. Dan staat vast, dat de materieele inhoud vereenigbaar is
met hetgeen onze regeering zich als redelijk en bereikbaar doel
gesteld had. De regeeringen hebben zich dan verbonden, in dien zin,
dat als in geen der beide betrokken landen meer eenige bijzondere
sanctie voorgeschreven mocht zijn, de regeeringen van het overeengekomene niet meer af zouden kunnen komen zonder goedvinden
van de medeverdragsluitende partij. En gesteld, dat wel in het
algemeen nog een bijzondere sanctie is voorgeschreven, dán zal toch
in gevallen, waarin, hetzij om het elementaire, hetzij om het voorloopige,
hetzij om het spoedeischende van de zaak, of waarom dan ook, de sanctie
achterwege moet blijven, de zaak inderdaad door het vastleggen der
wilsovereenstemming der regeeringen afgedaan zijn. Logisch is dat ook,
want de formeele wilsovereenstemming, zooals die in de stukken is
neergelegd, moet ook geacht worden werkelijke, materieele wilsovereenstemming te zijn, aangezien: 1°. de onderhandelaar op instructie van
zijn regeering handelde en 2°. de teekening geschiedde krachtens koninklijke machtiging en, waar noodig, koninklijke volmacht. Zeker kan men
zeggen, dat een onderhandelaar zijn instructie verkeerd uitvoeren, zijn
mandaat onjuist vervullen kan, maar dan bedenke men, dat in onzen
tijd de snelle post-, telegraaf- en reisverbindingen het den onderhandelaar mogelijk maken, in voortdurende voeling met zijn regeering te
blijven. Men ziet onderhandelaars en onderhandelingscommissies dan
ook i::lkens heen en weer reizen tusschen de plaats, waar de onder-
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handelingen gevoerd worden, en den zetel der betrokken regeering. Als
men weer een typisch voorbeeld wil hebben, kan gereleveerd worden,
dat de Nederlandsch-Duitsche verdragen van 26 November 1925 niet
geteekend werden dan nadat de Nederlandsche Regeering èn aan den
materieelen inhoud èn aan de redactie haar volle goedkeuring had gehecht. Maar onze Grondwet zegt in artikel 58, dat weliswaar de Koning
alle verdragen met vreemde mogendheden sluit en bekrachtigt, maar dat,
tenzij de Koning zich de bevoegdheid tot het bekrachtigen van het verdrag bij de wet heeft voorbehouden, een verdrag niet wordt bekrachtigd
dan nadat het door de Staten-Generaal is goedgekeurd, terwijl van
andere overeenkomsten met vreemde mogendheden slechts wordt gezegd,
dat zij zoo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal worden medegedeeld. Hoewel de letter der bepaling daartoe niet noopt, worden bijna
alle overeenkomsten, op het hier besproken gebied gesloten, hetzij in
verdragsvorm, hetzij in anderen vorm, aan de Staten-Generaal voor
goedkeuring voorgelegd. De volledige procedure, voor wetsontwerpen
voorgeschreven, is dan natuurlijk ook op zulk een ontwerp toepasselijk,
de koninklijke sanctie, het ministeriëele contraseign en de publicatie
van de wet inbegrepen. Zijn hier te lande de wettelijke voorschriften
vervuld, dan kan - als ook de andere regeering zich daartoe bereid
verklaart: het is haar zaak, uit te maken, of zij bevoegd is - tot de
zoogenaamde ratificatie overgegaan worden. De ratificatie bestaat in
de uitwisseling van oorkonden. De Nederlandsche luidt als volgt:
Nous Wilhelmina
etc.
Ayant vu et examiné la convention de ...... , conc1ue à ...... entre les
Pays-Bas et ...... Ie ...... 19 ... , convention dont la teneur suit:
(Volgt de geheele sluitingsoorkonde ).
Approuvons dans toutes ses dispositions la convention ci-dessus,
Déc1arons qu'elle est acceptée, ratifiée et confirmée et Promettons
qu'elle sera inviolablement observée. En foi de quoi, nous avons donné
les présentes, signées de Notre main et scellées de Notre sceau Royal.
Fait à ...... Ie ...... me jour du mois de ...... de l'an de gräce mil
neuf cent .... ..
(Handteekening der Koningin).
Le Ministre des Affaires Etrangères.
(Handteekening van den Minister).
Hierbij zij nog aangeteekend, a. dat, zooals reeds opgemerkt, bij de
uitwisseling der oorkonden eventueel ook nog een enkele verklaring,
schriftelijk of mondeling, kan uitgewisseld worden, b. dat in elk bijzonder geval moet uitgemaakt worden, of, behalve het verdrag zelf, nog
andere stukken in de ratificatie begrepen moeten worden. Is dus, zooals
blijkt, de zaak reeds vrij gecompliceerd, den laatsten tijd is zij voor ons
nog ingewikkelder geworden. Immers bepaalt art. 71 der Indische Staatsregeling (wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië van 13 Juli
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1925), dat met eenige uitzonderingen alle ontwerpen van wet (w.o. alle
wetsontwerpen tot goedkeuring van "tractaten"), die uitsluitend of in
belangrijke mate Nederlandsch-Indië betreffen, tot advies aan den Volksraad moeten worden voorgelegd, uitgezonderd in spoedeischende gevallen,
ter beoordeeling van de Kroon. Daaruit zal men moeten afleiden, dat,
behalve in bijzondere gevallen, Indië moet meewerken om tot goedkeuring
en ratificatie te komen, maar men zou voorts eventueel ook nog er uit
kunnen afleiden, dat niet slechts de Minister van Koloniën, maar Indië
zelf moet meewerken om tot sluiting van een verdrag te geraken en
wel in dien zin, dat vooraf de Volksraad moet worden gehoord. De
zaak is nog in behandeling, maar, mocht onverhoopt de bedoelde interpretatie worden aanvaard, dan zou tot stand koming van handelsverdragen wel zeer worden belemmerd in alle gevallen, waarin zij ook op
Nederlandsch-Indië betrekking zouden moeten hebben. Reeds nu klaagt
men, wel niet over langzaamheid bij de tot stand koming, maar over
den tijd, dien het goedkeuren van een verdrag door het parlement kost.
Men moet bij deze klacht billijk zijn, en wel: eenerzijds in dezen zin,
dat men bedenke, dat over het parlement niet veel te klagen valt: het
wil goedkeuringsontwerpen wel vlot behandelen; anderzijds tegenover
de regeering, die moet zorgen voor de vertaling van het verdrag en
voor een wetsontwerp met memorie van toelichting, waarover in het
departement van buitenlandsche zaken meestal verschillende afdeelingen
het eens moeten zijn, waarover voorts bij de verschillende departementen,
bij de zaak betrokken, eenstemmigheid moet bestaan, waarover ten derde
de Raad van State moet worden gehoord. Men mag er nimmer in berusten, moet zelfs zonder ophouden olie tusschen de raderen gieten,
maar het valt gemakkelijker te erkennen dan het te verbeteren: de
regeeringsmolen maalt langzaam en zwaar.

* * *
Als we nu resumeeren, niet waartoe we gekomen zijn, maar wat we
gedaan hebben, dan vinden we het volgende. In een eerste groep opmerkingen hebben we nagegaan, 1°. wat binnen de grenzen van den
term "handelsverdragen" onder handel is te verstaan; 2°. wat in den
zelfden gedachtengang met het woord verdragen bedoeld wordt, en
3°. welke overeenkomsten er zijn, die den handel raken, maar in strikten
zin geen verdragen genoemd kunnen worden. Daarna gingen we in een
tweede groep opmerkingen, vrij scherp van de eerste gescheiden, achtereenvolgens na, 1°. hoe een handelsverdrag gesloten wordt, d. i. hoe er
over onderhandeld wordt en hoe het ten slotte geteekend wordt, waarbij
echter de nadruk viel op de onderhandelingen; 2°. welke, voor wat
ons land betreft, de leidende gedachte bij het technisch opbouwen
van een verdrag zou kunnen zijn en 3°. wat er na de sluiting van een
verdrag nog gebeuren moet voordat het verdrag effect kan sorteeren.
Met deze twee complexen van punten, die hiermede ten principale zijn
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afgedaan, zou in deze eerste voorlezing kunnen worden volstaan, ware
het niet, dat er nog één punt is, dat van zeer algemeen en aard is en
daarom het best nu kan worden behandeld. In deze voorlezingen komt
een woord voor, dat weliswaar niet gebruikelijk is, maar in deze studie
veelvuldig gebezigd zal worden; n.l. het woord handelsverdragspolitiek.
Waartoe, zoo zal men vragen, deze nieuwigheid; waarom niet, zooals
ieder doet, te spreken van handelspolitiek "tout court", zooals de
Franschen zeggen? Ter verdediging van den ongebruikelijken term moge
er op gewezen worden, dat de handelspolitiek in hoofdzaak drie gebieden
bestrijkt. Vooreerst is er de zuiver binnenlandsche handelspolitiek,
strekkende tot regeling of bevordering van den handel. Zij gaat principiëel het buitenland niet aan, wat intusschen niet wegneemt, dat die
binnenlandsche politiek zoodanigen vorm, resp. zoodanige scherpte, kan
aannemen, dat het buitenland zich genoopt voelt, bezwaren ertegen in
te brengen. Men denke aan de beruchte premiën ter bevordering van
de bietsuikercultuur in verschillende landen, aan voorschriften tot het
geven van voorkeur aan binnenlandsche industrieën bij aanbestedingen
door publiekrechtelijke lichamen, en aan meer dergelijke dingen. Ten
tweede is er het vraagstuk van vrijhandel of protectie, waarbij het
buitenland onmiddeIIijk betrokken is, omdat al dan niet den import belemmerende rechten gelegd worden op uit het buitenland komende
goederen. Dit probleem, dat vooral beheerscht wordt door het oordeel,
dat men meent te moeten vellen over de waarde van kunstmatige
bevordering van binnenlandsche industrieën, door het geloof en het vertrouwen, dat men stelt in overheidssteun, is, zoolang het niet gaat om
protectionistische excessen en onbehoorlijke discriminaties, een quaestie
van autonoom beleid der betrokken regeering. Men moet hierbij wel
opmerken, dat het hyperprotectionisme van onze dagen mede oorzaak
is van de vele internationaal-economische moeilijkheden, die het herstel
van het wereldleven belemmeren. Maar in de derde plaats hebben we
te maken met een quaestie van buitenlandsch beleid, n.l. met de vraag,
welke systemen van tariefpolitiek en van handelsverdragen, in onderling
verband beschouwd, de grootste kans bieden, dat de regeering over de
geheele linie bij onderhandelingen over handelsverdragen bevredigende
resultaten bereikt, althans zoodanige resultaten, dat ons land niet achter
komt te staan bij andere leden. Hier kan men gewagen van de politiek
onzer handelsverdragen of wel van onze handelsverdragspolitiek. Zeker
kan een bepaald systeem van handelsverdragspolitiek, vooral b.v. als
hooge rechten vastgesteld worden om daarop concessiën te kunnen
doen, leiden tot protectie, maar niettemin zijn de quaestie der handelsverdragspolitiek en het vraagstuk van vrijhandel en protectie weliswaar geen voor elkaar onverschiIIige materies, doch wel zelfstandige
problemen, die verdienen, elk op zich zelf bestudeerd te worden. Men
kan, hoe dit alles ook zij, in elk geval zeggen, dat de handelsverdragspolitiek een onderdeel is van onze handelspolitiek, zoodat handelsver-
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dragspolitiek steeds handelspolitiek is, maar niet alle handelspolitiek
handelsverdragspolitiek. Welnu, in deze voorlezingen zal niet gehandeld
worden over handelspolitiek in het algemeen, maar slechts over handelsverdragspoli tiek.

TWEEDE VOORLEZING.
Als bekend mag verondersteld worden, dat wetten, of, om het wat
minder formeel te nemen: wettelijke regelingen, haar kracht behouden
totdat ze hetzij door de macht der feiten van haar kracht beroofd worden,
hetzij op zoodanige wijze in onbruik geraken, dat ze niet meer geacht
kunnen worden te bestaan, hetzij door de wetgevende macht worden
ingetrokken. Daarbij is het formeel van geen belang, wie de wetgevende
macht uitoefent. Het behoeft nauwelijks vermeld te worden, dat de
continuïteit der wet bewaard blijft indien, b.v. in ons land, ministeries
van verschillende kleur of ook gekroonde hoofden elkaar opvolgen. Maar
gesteld ook, dat verschillende vorstenhuizen in geval van revolutie voor
elkaar plaats maken, of wel dat de republiek en de monarchie elkaar
vervangen, dan nog blijft de continuïteit der wet onaangetast. Niet
anders is het wanneer een vreemde overheersching de nationale regeering
of wel deze laatste op haar beurt weer de eerste verdringt. Voorbeelden
van zoodanige wetscontinuïteit zouden uit de geschiedenis van onzen
tijd, die zooveel omwentelingen kent, gemakkelijk zijn te citeeren voor
wat andere landen betreft. Voor wat ons eigen land aangaat, kan genoemd worden het bekende voorbeeld der Mijnwet van 21 April 1810
(Bulletin des Lois no. 285), die, zij het gewijzigd, sedert dien datum
is blijven gelden, of ook het minder bekende voorbeeld der wet van
II Gerimal an XI (I April 1803), betreffende het geven van voornamen
(Bulletin des Lois No. 267), aan welker uitvoering niet meer streng de
hand gehouden wordt. Het ligt voor de hand, dat hetgeen geldt voor
de nationale wetgeving, ook, ja a fortiori, geldt voor internationale verdragen: als Nederland met een vreemde regeering een handelsverdrag
sluit, blijft dat verdrag gelden, ook al wordt in het betrokken land, om
welke reden ook, de regeering door een andere vervangen. Ziedaar een
principe, dat in het algemeen aanvaard en geëerbiedigd wordt. Vandaar
dan ook, dat we, hoezeer de ongunst der tijden over regeeringen en
regeeringsvormen moge zijn heengegaan, een aantai oude, resp. zeer
oude verdragen bezitten. Het oudste nog geldende verdrag is op 15 Juni
1701 tusschen Nederland en Denemarken gesloten geworden. Indien er
in de wereld niet iets van zeer bijzonderen, revolutionairen en universeelen aard ware gebeurd, zou geen gebeurtenis in eenig land, ook niet
in ons eigen land, een scheidingslijn trekken tusschen wat ervoor en
erna gebeurde op het gebied der handelsverdragen. Maar dat bijzondere,
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revolutioneerende en universeele is gebeurd: de wereldoorlog. Daarom
spreken we thans alleen over wat ervoor gebeurde om later te zien wat
erna plaats greep. Als we dan de periode van voor den wereldoorlog
bezien, doen we dat aan de hand van den bekenden, door de regeering
uitgegeven bundel "De Handelsverdragen van Nederland" (van 1911)
met zijn supplement (van 1914). In dien bundel vindt men 30 regelingen,
resp. complexen van regelingen, die we nu kortelijk maar handelsverdragen zullen noemen. We zullen er met weinig woorden eerst 9 uitscheiden, die niet meer gelden; daarna zullen we et 2 bespreken, die
opgezegd zijn, maar nog gelden; voorts zal er 1 moeten worden bezien,
dat ten principale is vervallen, maar niettemin voor een belangrijk punt
voortduurt; eindelijk zullen er 11, die tot geen bijzondere opmerkingen
aanleiding geven, de revue kunnen passeeren; en eindelijk dienen we
er 8 stuk voor stuk te bespreken. Zoo zal er wat orde komen in een
anders vrij verwarde, althans zeer weinig overzichtelijke materie.

* * *
Eerst dus de niet meer geldende verdragen. Allereerst een 6-tal regelmatig opgezegde en door nieuwe regelingen vervangene, in alfabetische
volgorde betreffende: Boelgarije, Griekenland, Portugal, Roemenië, Siam
en Spanje. De nieuwe regelingen zullen ter sprake komen in een latere
voorlezing, die handelen zal over de activiteit der Nederlandsche regeering op dit gebied na den wereldoorlog. Het verdrag met Rusland is
regelmatig opgezegd en buiten werking getreden, maar niet door een
nieuwe regeling vervangen. Montenegro is geïncorporeerd in den uit
den wereldoorlog voortgekomen staat der Serven, Kroaten en Slovenen:
weliswaar zijn er verdragen denkbaar, die in zulk een geval (men denke
b.v. aan grensverdragen) blijven gelden, maar men mag wel aannemen,
dat thans voor Montenegro niet meer geldt ons handelsverdrag met dien
voormaligen staat, maar het handelsverdrag, gesloten met het oorspronkelijke Servië. Ten slotte zijn er de oude verdragen met Turkije,
die het tegenwoordig Turkije niet meer erkent, omdat het zichzelf niet
beschouwt als voortzetting van het oude Turkije. Nederland deelt dit
inzicht niet; in elk geval echter moeten die oude verdragen geacht
worden nog te gelden voor afgesplinterde onderdeelen van het oude
Turksche rijk. Het is niet de bedoeling, hier op dergelijke, juridisch zeer
moeilijke quaesties in te gaan. Wel schijnt het, curiositeitshalve, gerechtvaardigd, de considerans te citeeren van de "capitulatie van julij 1612",
welke als volgt luidt:
"Capitulatie ende Privilegien by zyn Keizerlycke Majesteyt van
"Turckyen, Sultan Achrnet Chan, gegeven aan de Hooge ende Mogende
"Heeren Staten-Generaal van de Vrije Vereenighde Nederlandsche Pro"vin tien, in zyn Majesteyts landen. Gedaen in Constantinopelen in 't
"beginsel van julio 1612.
"In de Name Godts des Alderhooghsten, want het is goed, recht ende
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"behoorlyck, eerst synen Naem aen te roepen, ende daer na syn genade
"te ontfangen.
"Met hulp van den heerlycken Koningh der Koningen, den Alder"hooghsten Heer, Autheur van alle gaven, ende bewegingen, sonder
"comparatie, ende gelyckenisse, onsienlyck, ende onbegrypelyck door
"eenige aertsche gedachten. Heere van de oneyndtlycke macht, liberael
"van genaden, sonder vermindering van de oneyndelyckheyt van syn
"gaven en genaden, ende met de protectie van 't zegel van de schoon"heyt der Prophetien, ende Heer en Patroon van 't Casteel der deugden,
"Heer van 't geselschap der Propheten, verkooren van de gantsche ver"gaderinge van de onbesmette, wel gewildt van Godt, Zalichmaker van
"de geslachten in den dagh des algemeenen oordeels, Mehemet Mustapha,
"op welcken de gebeden, ende de vrede Godts beruste, met de heerlycke
"ende menichvuldige benedictien van die geene, die in syn geselschap
"syn, ende Patronen van de Wetten, ende andere heylige Propheten,
"met den welcken de eere Godts zy, ende het verbondt, waarmede de
"Heyligen, de welcke zy een prijs der eeren, ende de Zalige zynde een
"heerlyckheyt der heylichheyt, aen Godt verbonden zyn, moet geheylight
"zyn, ende haere heylige zielen aItyt de Godtlyke glorie bezitten".

* * *

De tweede groep verdragen omvat er, zooals werd gereleveerd, twee:
t. w. de verdragen met Mexico en met Perzië. Met Mexico hebben we
een verdrag van 22 September 1897. Het verleent aan onderdanen wederzijds gelijkstelling met nationalen, inzake uitoefening van handel en
nijverheid, betaling van belastingen en eenige met name genoemde
rechten, en voor het overige wederzijdsche meestbegunstiging. Wederzijdsche meestbegunstiging is mede vastgelegd voor voortbrengselen inzake
in- en uitvoerrechten, uit- en doorvoer, wat de scheepvaart betreft voor
schepen en hunne ladingen en voorts inzake diplomatieken en consulairen
dienst, terwijl de bevoegdheden der consulaire ambtenaren uitvoerig geregeld zijn. Op 15 October 1925 werd dit verdrag door de Mexicaansche
Regeering met ingang van 15 October 1926 opgezegd. Bij notawisseling
werd het regime een paar maal verlengd, zoodat het nu nog geldt, in
afwachting van de sluiting van een nieuw verdrag, waarover de onderhandelingen gaande zijn. Het tweede der genoemde verdragen, n.l. het
verdrag, dat wij op 3 Juli 1857 met Perzië sloten, was op de meestbegunstiging gebaseerd. Aangezien nu verschillende verdragen, door
Perzië met andere landen gesloten, zoogenaamde capitulaties bevatten,
behooren rechtsgedingen tusschen Nederlandsche onderdanen in Perzië
tot de competentie der Nederlandsche consulaire rechtbank daar te lande,
terwijl rechtsgedingen tusschen Nederlandsche en Perzische onderdanen
in Perzië behooren tot de competentie der Perzische rechtbanken, die
een beslissing nemen in tegenwoordigheid en met tusschenkomst van
den Nederlandschen vertegenwoordiger of van diens drogman. Om van
A.
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die consulaire rechtspraak af te komen heeft Perzië opgezegd, of ze al
dan niet opzegbaar waren, vorenbedoelde verdragen met capitulaties,
maar ook het verdrag met ons, hoewel dat niet strikt logisch en noodig
schijnt. Een tijdelijke verlenging van het regime, neergelegd in ons verdrag, wil Perzië, in tegenstelling met Mexico, niet, zoodat alleen, reeds
in voorbereiding zijnde, onderhandelingen over een nieuw verdrag ons
kunnen helpen. (Van de gelegenheid, door de correctie van de drukproef
geboden, zij gebruik gemaakt om aan te teekenen, dat het oude verdrag
inmiddels buiten werking is getreden en een voorloopig arrangement je
staat gesloten te worden.)

* * *
Wat de Vereenigde Staten betreft, die alleen de derde groep vormen,
hiervoren bedoeld, is de positie zeer merkwaardig. Op 19 Januari 1839
sloten we met dezen staat een verdrag, dat 10 Mei 1918 met een termijn
van 1 jaar door Amerika werd opgezegd, zoodat het buiten werking
getreden is. Evenwel was op 26 Augustus 1852 een aanvullende resp.
wijzigende overeenkomst gesloten, houdende gelijkstelling van de vlaggen
met betrekking tot in-en uitvoer- en scheepvaartrechten. Deze overeenkomst was geldig gedurende 2 jaar met stilzwijgende verlenging en een
opzeggingstermijn van 1 jaar, maar zulks (alleen) als onderdeel van
het verdrag van 1839. Nu is het verdrag van 1839 vervallen en zou men
kunnen zeggen, misschien zelfs moeten zeggen, zuiver juridisch genomen, dat ook het verdragje van 1852 is vervallen. Partijen hebben
echter verklaard, dat dit verdragje zal blijven gelden en hebben zich
er sedert het vervallen van het verdrag van 1839 reeds meer dan eenmaal
op beroepen. Het staat dus vast, dat de voor ons gunstige regeling van
1852 als zelfstandig scheepvaartverdrag voortbestaat met een opzeggingstermijn van een jaar. Onderhandelingen zijn indertijd reeds geopend over
een nieuw handelsverdrag, waarin Nederland natuurlijk de regeling van
1852 overgenomen wil zien. Om verschillende redenen ging Nederland
niet accoord met een door Amerika aangeboden project, terwijl Amerika
bezwaar had tegen een voorloopige en summiere schikking, zooals door
Nederland werd voorgesteld. De onderhandelingen zijn toen voorloopig
gesuspendeerd, na een schriftelijke verklaring van den Amerikaanschen
Staatssecretaris, "dat de Vereenigde Staten en Nederland nu de behandeling als meestbegunstigde natie toepassen op den handel tusschen de
twee landen en dat, wat hen betreft, de Vereenigde Staten niet overwegen,
van dat principe ook maar eenigszins af te wijken". De toestand kan
dus zoo worden geresumeerd, dat we met de Vereenigde Staten een
gunstige scheepvaartregeling hebben, die met een jaar opzegbaar is,
en voor het overige een de facto, schriftelijk erkende, volledige meestbegunstiging. Theoretisch is deze toestand natuurlijk niet bevredigend,
met name omdat de meestbegunstiging, niet aan een termijn gebonden
zijnde, op korten of zonder termijn zou kunnen worden teruggenomen,
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maar, gezien de politiek der Vereenigde Staten, schuilt hierin nauwelijks
gevaar.

* * *
Men zie thans hier het elftal verdragen, dat we de revue laten passeeren
zonder verdere algemeene opmerking dan deze, dat ze ons praktisch
bevredigen:
1°. België. Van kracht is de handels- en scheepvaartovereenkomst van
12 Mei 1863 met een aanvullingsovereenkomst van 7 December 1865.
Wederzijdsche meestbegunstiging is voorgeschreven voor onderdanen,
voor de vlaggen en voor voortbrengselen op het stuk van in- en doorvoer. De invoerrechten op Nederiandsch gedistilleerd en Nederlansche
visch zijn vastgelegd, alsook een uitvoerrecht voor den uitvoer van wollen
lompen uit België naar Nederland. Opzeggingstermijn 1 jaar.
2°. Columbia. Het tractaat van vriendschap, scheepvaart en handel
van 1 Mei 1829 is nog steeds van kracht. Wederzijdsche meestbegunstiging is voorzien inzake invoer- en uitvoerrechten en -verboden en
scheepvaartrechten, alsmede inzake diplomatieken en consulairen dienst,
terwijl bij den in- en uitvoer partijen wat vlaggerechten betreft behandeld zullen worden als de meestbegunstigde natie. Opmerking verdient voorts, dat het verdrag, voor wat de koloniën betreft, aan Columbia
de meestbegunstiging slechts voorwaardelijk verleent, namelijk tegen
genot van wederkeerigheid der in te roepen voordeelen. Opzeggingstermijn 1 jaar.
3°. Egypte. De verklaring van 17 April 1886, betreffende den Nederlandsehen handel en de Nederlandsche scheepvaart op Egypte legt o. a.
Eleestbegunstiging vast voor onderdanen, schepen, scheepvaart en handel
van Nederland. De meestbegunstiging is eenzijdig. De verklaring, die
een onbepaalden geldigheidsduur heeft, houdt geen opzeggingstermijn in.
4°. Italië. Van kracht zijn o. a. het tractaat van handel en scheepvaart
van 24 November 1863 en de overeenkomst van 11 April 1868 inzake
naamlooze en andere vennootschappen. Het verdrag van 1863 geeft aan
onderdanen wederzijds gelijkstelling met nationalen voor wat betreft de
uitoefening van handel, nijverheid en beroepen, betaling van belasting
en de uitoefening van verschillende met name genoemde rechten, alsmede
wederzijdsche meestbegunstiging voor wat betreft den persoonlijken
staat in alle andere opzichten. Voor goederen geldt wederzijds meestbegunstiging inzake in-, uit- en doorvoer, terwijl een zeer ruime regeling
inzake invoerrechten is getroffen, eveneens berustende op meestbegunstiging. Voor wat de schepen en hun lading betreft is behandeling als
van de nationale vlag wederkeerig gewaarborgd. Wederzijdsche meestbegunstiging is ten slotte van toepassing inzake den consulairen dienst,
terwijl de bevoegdheden der wederzijdsche consulaire ambtenaren, wat
betreft de aanhouding van deserteurs, zijn geregeld. Opzeggingstermijn
1 jaar.
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50. Japan. Het verdrag van handel en scheepvaart met dit land, van
(} Juli 1912, houdt wederzijdsche meestbegunstiging in, o. a. inzake reizen
en verblijf, uitoefening van beroepen en bedrijven, het voeren van ondernemingen, de verkrijging van onroerende goederen en voorts inzake
invoerrechten. Wat de scheepvaart betreft, wordt inzake in- en uitvoer
van goederen wederzijds de vlag van partijen met de nationale vlag
gelijkgesteld. De behandeling der schepen is wederzijds gelijk aan die
van nationale schepen, terwijl inzake scheepvaartrechten wederzijds een
behandeling als van nationale schepen of, zoo dit voor de andere partij
gunstiger is, meestbegunstiging vastgelegd is. Opzeggingstermijn 1 jaar.
60. Liberia. Het verdrag van handel en scheepvaart met dit land van
20 December 1862 voorziet wederzijdsche meestbegunstiging voor onderdanen - o. a. inzake verblijf en handeldrijven - en voor den consulairen
dienst, terwijl de bevoegdheden der consulaire ambtenaren met betrekking tot het aanhouden van deserteurs geregeld zijn. Inzake scheepvaartrechten en invoer is wederzijds de vlag van partijen met de nationale
gelijkgesteld, terwijl daarenboven nog is bepaald, dat bij den invoer van
goederen in het algemeen de vlag van partijen wederzijds is gelijkgesteld met de nationale of, zoo dit voor de andere partij gunstiger is,
met die van de meestbegunstigde natie. Inzake invoer genieten de wederzijdsche voortbrengselen de meestbegunstiging wat rechten betreft, terwijl
inzake uitvoer der wederzijdsche voortbrengselen de vlag van partijen
met die van de meestbegunstigde natie is gelijkgesteld. De wederzijdsche
meestbegunstiging is voorwaardelijk in zooverre, dat gunsten, aan een
anderen staat tegen zekere vergelding toegestaan, niet aan Nederland
worden toegestaan zonder gelijke of overeenkomstige vergelding. Opzeggingstermijn I jaar.
70. Marokko. Behalve de meer algemeene overeenkomsten van 7 April
1906 (Algeciras) en 4 November 1911 (Frankrijk-Duitschland), tot welke
Nederland 13 Maart 1913 toetrad, geldt de verklaring tot het regelen
van de handelsbetrekkingen van 18 Mei 1858. De verklaring houdt weder··
zijdsche meestbegunstiging in ten behoeve van onderdanen, zoowel voor
hunne personen en goederen als inzake handel en scheepvaart, terwijl
ook wederzijds meestbegunstiging inzake consulairen dienst is vastgelegd. De verklaring bevat geen bepaling betreffende geldigheidsduur
en opzeggingstermijn. Voor de Spaansche zone is van belang de conventie betreffende de inrichting van het statuut van de zone van Tanger,
gesloten 18 December 1923 tusschen Frankrijk, Groot-Brittannië en
Spanje.
80. Noorwegen. Van kracht is het verdrag van handel en scheepvaart
van 20 Mei 1912, dat wederzijdsche meestbegunstiging inhoudt voor
onderdanen en invoer der voortbrengselen, terwijl voor schepen en hunne
lading de vlag van partijen met de nationale is gelijkgesteld. Wederzijdsche meestbegunstiging geldt eveneens inzake consulairen dienst, met
dien verstande, dat voor de Nederlandsche koloniën en bezittingen hierop
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een uitzondering is gemaakt; daarvoor gelden de bepalingen van het
op 10 September 1855 te 'sGravenhage gesloten verdrag. Voorts zijn
de bevoegdheden der wederzijdsche consulaire ambtenaren met betrekking tot de aanhouding van deserteurs geregeld. Opzeggingstermijn
I jaar.
9°. Servië. (Koninkrijk der Serven, Kroaten en Slovenen). De overeenkomst tot voorloopige regeling van de handelsbetrekkingen met Servië
van 5 en 17 October 1881 is door dit land op 31 December 1917 opgezegd, maar daarna verder voorloopig van toepassing verklaard, met
een opzeggingstermijn van 3 maanden. Wederzijdsche meestbegunstiging
is vastgelegd voor voortbrengselen, inzake de rechten van in-, uit- en
doorvoer, en inzake wederuitvoer, rechten en douaneformaliteiten, alsook
voor den consu!airen dienst.
10°. Zweden. Van Kracht zijn het verdrag van scheepvaart en handel
met bijbehoorende verklaring van 25 September 1847 met de kustvaartverklaring van 29 November 1856 en het aanvullende handelsverdrag
van 15 December 1908 met protocol van 20 Augustus 1909. Wederzijdsche meestbegunstiging is vastgelegd inzake handel, nijverheid en
scheepvaart en heffing van rechten en belastingen. Gelijkstelling met de
nationale vlag is gestipuleerd inzake scheepvaartrechten en in- en uitvoerrechten. Opzeggingstermijn 1 jaar.
11°. Zwitserland. Het tractaat van vriendschap, vestiging en handel
van 19 Augustus 1875 met additioneel protocol van 24 April 1877
stipuleert voor onderdanen wederzijds gelijkstelling met nationalen, voor
wat betreft vestiging en verblijf, uitoefening van handel, nijverheid en
beroepen, betaling van belastingen, en eenige met name genoemde
rechten en wederzijdsche meestbegunstiging voor hun persoonlijken staat
in andere opzichten. De wederzijdsche voortbrengselen genieten meestbegunstiging inzake in- uit- en doorvoer en in het bijzonder op het stuk
van invoerrechten. Het tractaat is op 28 Augustus 1924 uitgebreid tot
het Vorstendom Liechtenstein. Opzeggingstermijn 1 jaar.

* * *

Het volgen van de chronologische orde bij de meer in detail gaande
besprekingen van enkele handelsverdragen heeft het vanzelf sprekende
voordeel, dat daarmede het oudste nog geldende verdrag, dat van 15
Juni 1701 met Denemarken, - als men althans mag afzien van de
Turksche capitulatie van 1612 -, op den voorgrond komt. Men vraagt
zich misschien eenigszins nieuwsgierig af, hoe .de Republiek der Vereenigde Nederlanden tot de sluiting van dit verdrag kwam. Men sla,
om een antwoord te vinden, het zeventiende deel op van Wagenaar's
"Vaderlandsche Historie" (Amsterdam, 1757), waarin men op blz. 90
en 91 leest, dat Europa zich ten oorlog rustte. Frankrijk sloot verdragen
met eenige duitsche vorsten. "Doch de Koning van Groot-Britanje en de
"Vereenigde Staaten zaten ook niet stil. Op den vyftienden van Zomer·-
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"maand, werdt 'er, door de Gevolmagtigden deezer twee Mogendheden,
"te Koppenhagen, een Verbond geslooten met den Koning van Deene"marke, voor den tyd van tien jaaren. De Koning van Groot-Britanje
"en de Staaten beloofden, by hetzelve, den Koning van Deenemarke,
"geduurende den oorlog, te zullen betaaIen de onderstandgelden, hem,
"by 't Verbond van den jaare 1696, toegezeid, en driehonderdduizend
"Ryksdaalers in 't jaar beloopende. De Koning van Deenemarke zou
"den Koning van Groot-Britanje en de Staaten, daarentegen, voorzien
"van agtduizend knegten, drieduizend paarden en duizend dragonders,
"die door de twee Mogendheden zouden onderhouden worden. Doch zo
"de Koning van Deenemarke mogt worden aangetast; dan zou men hem
"deeze troepen terug zenden. De havens des Konings van Deenemarke
"zouden, in geval van oorloge, voor alle Kaapers en Oorlogsschepen,
"die geene Koopvaardyvlooten geleidden, geslooten blijven". Bij eenige
geheime punten was beraamd "dat de onderstand, door Deenemarke
"beloofd, des noods, nog met vierduizend man vermeerderd zou worden;
"dat Groot-Britanje en de Staaten den Koning van Deenemarke ook, met
"al hunne magt, zouden bystaan; dat de Keizer tweeduizend man van
"de beloofde twaalfduizend zou mogen ontvangen, en dat Deenemarke
"niet zou behoeven in den oorlog te treeden, maar met den beloofden
"onderstand zou kunnen volstaan". En dan volgt, heel lakoniek: "De
"Resident der Staaten aan het Deensche Hof, Robert Goes, Heer van
"Boukhorstenburg, tekende ten selfden dage, ook een Vedrag van Koop"handel met Koning Fredrik". Wat er in stond wordt niet gezegd:
in onze dagen zou men van een handelsverdrag meer notitie nemen!
Onze meergenoemde officiëele bundel geeft den tekst van het verdrag,
dat, zooals reeds in de eerste voorlezing bleek, strekte ter vervanging
van een nog ouder verdrag. Ware het niet, dat het verdrag om zijn
leeftijd op den voorgrond behoorde te worden gesteld, dan hadden we
het veilig kunnen opnemen onder de verdragen, die tot geen bijzondere
bespreking aanleiding gaven. Vandaar dan ook, dat, na de historische
herinnering, volstaan kan worden met de simpele vermelding, dat het
verdrag naast vele bepalingen betreffende de Sonttollen (welke tollen
bij tractaat van 14 Maart 1858 zijn afgekocht), ook een clausule bevat,
welke o. a. de behandeling op voet van meestbegunstiging inhoudt voor
de wederzijdsche onderdanen. Voorts is vastgesteld, dat 2 jaar vóór
afloop van het tractaat over verlenging overleg zal worden gepleegd,
hoewel de geldigheidsduur niet is aangegeven.

* * *

Als we ook verder de chronologische orde volgen, heeft dit weer
een ander voordeel, n.l. dat na het oudste der nog ten volle, althans
in hoofdzaak, geldende verdragen komen de verdragen, welke gesloten
zijn met de landen, waarmede onze economische relaties alles overheerschend zijn: Engeland en Duitschland. Afgezien van de vraag, hoe
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Let voorheen was, is het wel van belang te constateeren hoe het nu is.
In de waardevolle publicatie van den Volkenbond, getiteld: "Mémorandum SUf les Balances des Payements et SUf les Balances du Commerce
extérieur 1911-1925" vindt men in deel 11 cijfers, die aanwijzen, dat
in 1925: 1°. in Nederland uit Engeland en Duitschland werd ingevoerd
resp. 18.14 en 23.44 % van den totalen import; 2°. uit Nederland naar
die landen werd uitgevoerd resp. 28.13 en 24.64 % van onzen export.
Wat Engeland betreft komt daarbij, - en dit is een punt, voor later
van belang -, dat dit land wel het klassieke land van den vrijhandel
genoemd wordt, welke naam tegenwoordig misschien minder juist is,
maar dat Engeland nog steeds het land is, dat geen handelsverdragspolitiek van vechten of marchandeeren kent, althans in zoover niet,
als tariefposten nimmer als wapenen of onderhandelingsobjecten worden
gebezigd. Als dat punt verder mag blijven rusten, is het toch wel goed,
te onderlijnen, dat het voor Nederland vooral van belang is, te zorgen, dat
zijn economische verhouding tot Engeland en Duitschland goed is. Om
dat nog nader te demonsfreeren zou men, wat onzen export aangaat,
aan de hand van de Volkenbondscijfers (over 1924) nog even de geografische vertakking geheel kunnen aangeven: Duitschland 27,54;
Engeland (d. w. z. Vereenigd Koninkrijk) 23,74; België 8,35; Vereenigde
Staten 8,30; Frankrijk 6,24; Nederlandsch-Indië 5,93; een zestal staten
variëerend van 1,48 tot 1,80 %; een ander zestal variëerend van 0,74
tot 0,14 %; alle overige staten (tezamen) 0.99 %. Hierbij zij aan geteekend, dat - zooals trouwens voor Engeland en Duitschland reeds
bîeek - de cijfers van 1925, die echter niet volledig vermeld zijn,
niet onbelangrijk van die van 1924 verschillen, maar zonder dat de genoemde landen, die hun positie onderling inruilen, hun plaats aan hel
hoofd der lijst verliezen. Bezien we nu, om de aangegeven redenen,
Engeland het eerst. Nederland en Engeland hebben niet alleen hun
onderlinge handelsrechtelijke verhouding moeten bepalen, maar waren
ook telkens genoodzaakt koloniale quaesties bij verdrag te regelen. Het
is begrijpelijk, dat in die koloniale verdragen allerlei bepalingen voorkomen, liggende in de sfeer der handelsverdragen. Afgezien van deze
overeenkomsten, de koloniën rakend (West-Indië 12 Augustus 1815;
Oost-Indië 17 Maart 1824; kust van Guinea 25 Februari 1871; Sumatra
2 November 1871), worden de handelsbetrekkingen geregeld door het
traktaat van handel en scheepvaart van 27 October 1837, met bijbehoorende verklaring en aanvullingsovereenkomst van 27 Maart 1851 en
gewijzigd 15 Augustus 1889, waarbij wederzijdsche meestbegunstiging
is vastgelegd inzake handel, scheepvaart en invoerrechten. Op het stuk
van scheepvaartrechten is eenzelfde behandeling als voor nationale
schepen voorzien. De opzeggingstermijn is 1 jaar, terwijl de regelingen
van 1851 en 1889 van gelijken duur als het tractaat van 1837 zijn.

** *
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Het ligt voor de hand, dat ook onze verhouding tot Duitschland, het
tweede der landen, waarmede onze economische relaties het meest
intens zijn, uitvoerig geregeid zijn. Bij het uitbreken van den wereldoorlog waren van kracht het tractaat van handel en scheepvaart van
31 December 1851 met protocol, gesloten met Pruisen, mede namens
de overige staten van het Duitsche Tolverband, waarbij behooren:
5 latere toetredingsverklaringen van Duitsche staten, de herziene Rijnvaartakte van 17 October 1868, met additioneele verklaring van 18
September 1895 en het verdrag van 11 Februari 1907, betreffende wederzijdsche erkenning van naamlooze vennootschappen. Het verdrag van
1851 had twee gebreken. Vooreerst waren er voor Nederlandsch-Indië
tariefposten in gefixeerd (geconsolideerd, zooals het in ons handelsverdragsjargon tegenwoordig heet) en ten tweede was de meestbegunstiging er niet voldoende in geregeld. Tariefconsolidaties, die in onzen
tijd van exorbitant hooge rechten, waarop bij verdragen wordt afgedongen, heel veel voorkomen, hebben dit groote nadeel, dat de consolideerende staat er, zoolang het verdrag duurt, door verhinderd wordt,
zijn tarief op de betrokken punten te wijzigen, al zou het landsbelang
dat noodzakelijk maken. Na den wereldoorlog zag Indië zich genoopt,
zijn tarief te verhoogen en werd het zeer gehandicapt door de bepalingen
van het verdrag. Nederland wilde wel tot verdragsherziening overgaan,
maar zou opzegging van het verdrag door Duitschland niet hebben
willen riskeeren, omdat het verdrag, ondanks zijn gebreken, voor ons
van waarde was. Het bleek bij onderzoek, dat Duitschland dezelfde
waarde aan het verdrag hechtte als Nederland, maar wel bereid was,
de gewraakte fixaties uit het verdrag te lichten als dit in zijn geheel
maar behouden bleef. Zoodoende kon in 1923 het verdrag in dien zin
zonder eenige moeilijkheid gewijzigd worden. Het tweede bezwaar,
bovengenoemd, was theoretisch. Wij verleenden Duitschland, evenals
Duitschland ons, volledige meestbegunstiging, maar ze stond niet behoorlijk in het verdrag, zoodat ze van oogenblik tot oogenblik kon worden
ingetrokken. Vrees daarvoor bestond, gezien de constante politiek der
beide staten, niet; maar toen in 1925 toch eenige punten moesten worden
geregeld, is van die gelegenheid gebruik gemaakt om ook deze quastie
in orde te brengen. Krachtens de bepalingen van het verdrag van
1851, zooals die luiden na de wijziging van 1923 en de aanvulling
van 1925 genieten de voortbrengselen van beide landen bij invoer wederzijds meestbegunstiging. Onderdanen genieten wederzijds gelijkstelling
met nationalen inzake handel, nijverheid en belastingen op dat gebied,
terwijl eenzelfde regime van kracht is met betrekking tot schepen en
scheepvaartrechten. Voorts is vastgesteld, dat geen vlaggerechten geheven zullen worden.

* * *
Als we, de chronologische orde nog altijd volgend, na Engeland en
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Duitschland, China in bespreking brengen, is in zekeren zin de sprong
wel heel groot. Vooreerst is dit zoo, wijl China behoort tot de landen,
welke in de Volkenbondsstatistiek, waarvan zooeven enkele details vermeld werden, met betrekking tot Nederland de moeite der afzonderlijke
vermelding niet waard worden geacht. Uit andere, ter beschikking
staande gegevens blijkt, dat China ons 0.41 % van onzen totalen invoer
leverde en 0.33 % van onzen totalen uitvoer opnam, zoodat onze handelsbeweging met China 0.37 % van onze totale handelsbeweging uitmaakte.
Daarbij zij echter aangeteekend: a. dat bij het handelsbelang het grootere
scheepvaartbelang gevoegd moet worden; b. dat voor NederlandschIndië de correspondeerdende cijfers waren resp. 2.5, 2.9 en 2.7 %. In de
tweede plaats is de sprong groot, omdat Engeland en Duitschland,
toen zij hun verdragen met ons land sloten, beide staten waren, die
autonoom over hun belangen in overleg met andere landen beslisten,
terwijl China door de staten van het verre Westen voor de economische
penetratie geopend werd met wapengeweld, al heeft een zeker schrijver
eens gesproken van "pénétration pacifique" in China. De verdragen, met
China gesloten, dragen het kenmerk ervan, èn dat ze van China zijn
afgedwongen èn dat men den rechtstoestand onvoldoende achtte ter
bescherming van de economische penetratie en de daaruit resulteerende
belangen van het buitenland. Er zijn daarbij vooral twee momenten, die
in gedachten gehouden moeten worden, n.l. de "opening" van China,
begonnen in 1842 met den beruchten opiumoorlog en daarna decenniën
lang voortgezet, en het verzet tegen de vreemde overheersching van
China, zich uitende in den boxeropstand van 1901, die bedwongen werd
en leidde tot een bekend protocol van dat jaar. In verband daarmede
kan gereleveerd worden, dat tusschen Nederland en China van kracht
zijn het tractaat van handel en scheepvaart van 6 October 1863, en het
zoogenaamde slotprotocol van 7 September 1901, welk laatste document
door China eener- en Nederland en andere mogendheden anderzijds
geteekend is in verband met den boxeropstand. Het tractaat van 1863
houdt meestbegunstiging in, welke eenzijdig ten gunste van Nederland
is en in het bijzonder betrekking heeft op invoer-, uitvoer- en doorvoerrechten. Het protocol stelt vast een algemeen invoerrecht van 5 %. Op
de conferentie van Washington (October 1921-Februari 1922) is een
verhooging van dit recht tot 7!1:J % besproken, hetgeen op de douaneconferentie van 1925 door de mogendheden is goedgekeurd, zonder dat
toen evenwel bepaald is, wanneer de heffing van het verhoogde recht
zou aanvangen en op welke wijze het geïnd zou worden. China had
herkrijging van de volle autonomie op douanegebied gewild, maar daarover is men ter conferentie niet tot resultaat gekomen. Trouwens hebben
de toestanden in China zich den laatsten tijd zoodanig ontwikkeld, dat
alle vastheid is gaan ontbreken. Dit betreft min of meer ook de oude
verdragen. Ons verdrag van 1863 is voor onbepaalden tijd geldig, aangezien geen geldigheidsduur of opzeggingstermijn is gestipuleerd. Met

182

DR.

J. A. NEDERBRAGT

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

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

het Belgisch-Chineesche verdrag is het evenzoo gesteld. Niettemin zeide
China dit verdrag op (evenals het verdrag met Spanje). België heeft
zich met een klacht ter zake tot het Permanente Hof van Internationale
Justitie te 's Gravenhage gewend. Hoe dit alles ook zij, dit verandert
niets aan het feit, dat Nederlands handelsverhouding tot China nog
steeds geregeld wordt door de zooeven genoemde stukken: verdrag van
1863 en protocol van 190 I, met inachtneming evenwel van het gewijzigde percentage van toelaatbaar invoerrecht.

* * *

Wij keeren thans van Azië terug naar Europa om het geval van de
voormalige Donau- of dubbel-monarchie, Oostenrijk-Hongarije, te bezien
en in verband daarmede het geval van Oostenrijk en, heel even, dat van
Hongarije. Onze officiëele bundel geeft onder het hoofd OostenrijkHongarije een inleiding, waarin als voor Oostenrijk-Hongarije geldende
vermeld worden: 1°. het handels- en scheepvaarttraktaat van 26 Maart
1867, alsmede 2°. een aanvullingsovereenkomst van 12 December 1888
met betrekking tot den invoer van monsters. Beziet men nu de afgedrukte
stukken nader, dan trekt het de aandacht, dat in het verdrag van niets
anders dan van Oostenrijk - en Liechtenstein - gesproken wordt, maar
dat de aanvullende overeenkomst Oostenrijk-Hongarije betreft en doet
alsof ook het oorspronkelijke verdrag voor de dubbel-monarchie geldt.
Hier is dus blijkbaar iets niet in orde; er ontbreekt een schakel. Deze
schakel ligt in artikel II van het "tweede en derde douane- en handelsverbond" in het jaar 1878 tusschen Oostenrijk en Hongarije gesloten
en in het jaar 1887 gewijzigd, volgens welk artikel "de (door Oostenrijk)
"met vreemde staten gesloten verdragen, die de regeling van economische
"betrekkingen met het buitenland ten doel hebben, in het bijzonder
"handels-, douane-, scheepvaart-, consulaire-, post- en telegraafverdragen,
"zoowel voor de landen der Hongaarsche Kroon als voor de koninkrijken
"en landen, die in den Rijksraad vertegenwoordigd zijn, gelijkelijk
"bindende kracht hebben". Afgezien van de vraag, of en hoe deze beslissing op regelmatige wijze aan de Nederlandsche Regeering genotificeerd is geworden, staat dus vast, dat het verdrag sedert 1878 (daarvóór ook?) mede voor Hongarije gold, terwijl de aanvullende overeenkomst door Oostenrijk mede voor Hongarije gesloten werd. Onderdanen
genoten wederzijds gelijkstelling met nationalen, o. a. inzake uitoefening
van handel en nijverheid en betaling van belastingen, en voor het overige
wederzijdsche meestbegunstiging. Wederzijdsche meestbegunstiging is
voorts vastgelegd inzake invoerrechten en in het algemeen voor al wat
betreft in-, uit- en doorvoer, alsook voor den consulairen dienst, terwijl
de bevoegdheden der wederzijdsche consulaire ambtenaren met betrekking tot de aanhouding van deserteurs geregeld zijn. Voor schepen en
hunne ladingen is de vlag van partijen met de nationale gelijkgesteld.
N a den oorlog is: 1°. door Nederland en Hongarije een nieuw verdrag
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gesloten; 2°. Liechtenstein onder het regime van ons verdrag met Zwitserland gebracht; 3°. het verdrag van 1867 - althans de inhoud ervan met eenige reserve van toepassing gebleven op het nieuwe Oostenrijk.
Rechtens was dit laatste niet het geval, zei Oostenrijk. Het vindiceerde
zijn "origine indépendante de l'ancienne monarchie". Nederland aanvaardde die zienswijze niet, maar was wel bereid, bij notawisseling te
verklaren, dat de inhoud van het verdrag op het nieuwe Oostenrijk toepasselijk zou zijn, als dat kon geschieden op zoodanige wijze, dat op
de Nederlandsche opvatting geen inbreuk gemaakt werd. De neutrale
redactie werd licht gevonden: bij briefwisseling van 3 en 5 September
1923 "stemt" men met elkander "in ... om vast te stellen dat... de be"palingen van het tractaat van handel en scheepvaart van 26 Maart
,,1867 ... van toepassing zullen blijven". Deze "overeenkomst", hier te
lande bekend gemaakt bij K. B. van 19 Juni 1924, heeft een opzeggingstermijn van 3 maanden.

'" * *
Als we in onze officieelen verdragsbundel vinden vermeld, dat er een
handelsverdrag, in den vorm van gewisselde verklaringen, bestaat
tusschen Nederland en Mascate, dan zal dat de meesten onzer wel niet zoozeer interesseeren omdat men dit, zuiver z'akelijk genomen, een quaestie van
weinig gewicht acht, maar meer omdat men allerlei vragen in zich voelt
oprijzen, als: 1°. waar Mascate ligt; 2°. wat zijn politieke en economische
beteekenis is; 3°. wat Nederland er toe bewoog een verdrag met dien staat
te sluiten. Eerst daarna - 4°. - vraagt men, vermoedelijk, zich aanvullenderwijs nog af, wat er wel in dat verdrag mag staan. Laat ons
die vier vragen in de aangegeven volgorde mogen beantwoorden:
1°. Mascate of Oman, in Zuid-Oost-Arabië, strekt zich uit langs de golf
van Oman, van den ingang der Perzische golf tot de uiterste Oostelijke
punt van Arabië, benevens nog van eerstgenoemde punt met een smalle
strook langs de Perzische golf en van laatstgenoemd punt eveneens
met een smalle strook langs den Indischen Oceaan. 2°. Mascate, oorspronkelijk onafhankelijk, stond van 1508 tot 1652 onder Portugeesch
gezag, was daarna weer onafhankelijk, kwam in de I ge eeuw onder
Franschen invloed, had in die eeuw - tot 1854 - zijn grootste uitbreiding, tot Zanzibar toe, ging daarna weer achteruit, kwam in 1891
onder Engelsch protectoraat. De hoofdstad Mascate is een haven van
eenige beteekenis met een haven beweging van -+- 100.000 ton 's jaars
en een goederenbeweging van -+- 7 millioen gulden. Uitvoer: dadels e. a.
vruchten, visch, parels, katoen, huiden. 3°. Uit oude papieren blijkt,
dat we met Mascate in 1877 een verdrag sloten, omdat de Imam of
sultan van dat land, toen nog onafhankelijk en machtig, een groot deel
van den handel in de Perzische golf in handen had en pachter was van
verscheidene Perzische douanekantoren, maar ook omdat de Perzische
Handelsvereeniging te Rotterdam handelsbetrekkingen met Mascate wilde
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aanknoopen. 40. De pogingen om een verdïag te sluiten slaagden, zoodat
op 7 April en 27 Aug. 1877 verklaringen werden gewisseld, volgens
welke tusschen beide landen wederzijdsche meestbegunstiging geldt voor
onderdanen en vlag, terwijl een zelfde regime is voorzien inzake invoerrechten, alsmede voor den uit- en doorvoer. De verklaring houdt geen
bepaling betreffende geldigheidsduur en opzeggingstermijn in. Het verdrag bestaat nog steeds, er is trouwens geen reden om het niet onaangetast te laten, maar van handel met en vaart op !vlascate hoort men
hier te lande weinig of niet.

'" * '"
We komen thans tot een ander merkwaardig verdrag. Koning Leopold II
der Belgen had voor zijn persoonlijke bezittingen in den Congo een
Internationale Vereeniging opgericht, welke niet alleen diende ter bevordering van den handel en de ontwikkeling van den Congo, maar zelfs
in optima forma met de ontwikkelde stammen verdragen afsloot, waarbij
de souvereiniteit aan de Vereeniging werd opgedragen. De Vereeniging
sloot zelfs met Europeesche staten verdragen. Dit hield erkenning in van
de souvereiniteit der Vereeniging, welke geacht werd grondgebied, gezag
en onderdanen te hebben. Maar de politieke strubbelingen bleven niet
uit. Zelfs leidden deze tot moeilijkheden van ernstigen aard, omdat de
beheerschers der kustlanden, Engeland en Portugal, gevaar duchtten
voor hun macht. De door deze staten zelfstandig ondernomen démarches
leidden niet tot eene verandering in den toestand, die reeds eenigszins
bevestigd was door het feit, dat andere staten, als Nederland, Frankrijk
en Duitschland, belangrijken handel met het binnenland uitoefenenden.
Ons handelsverdrag met de Vereeniging van 27 December 1884 is uit
dit laatste te verklaren. In dit verdrag werd gesproken van de Vrije
Staten van den Congo. Intusschen leidden de moeilijkheden, in verband
met de Afrikaansche politieke quaestie in haar geheel, tot een gemeenschappelijke conferentie, aan welke ook Engeland ten slotte bereid was
deel te nemen. Uit deze conferentie sproot voort de Congo-Akte van
Berlijn (26 Februari 1885). Artikel 35a der akte zegt: "De Mogend"heden, door wie de tegenwoordige akte onderteekend is, erkennen de
"verplichting om in de door haar bezette landstreken op de kusten van
"het vasteland van Afrika het bestaan te verzekeren van een voldoend
"gezag tot het doen eerbiedigen van verkregen rechten en, zoo noodig,
"van de vrijheid van handel en van doorvoer, op zoodanige wijze als
"die zou mogen bedongen zijn". Door verschillende staten werd gebied
geoccupeerd en de onafhankelijke Congostaat, die door Koning Leopold II
in 1885 werd gesticht, kreeg het overige gebied in den Congo. Bij
verdrag werd op 28 November 1907 de staat door den koning aan
België overgedragen, zoodat sindsdien de Belgische Congo als kolonie
van België moet worden beschouwd. Maar van kracht is gebleven, behalve de algemeene verdragen van 26 Februari 1885, 2 Juli 1890 en
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3 November 1906, den Congo betreffende, de overeenkomst door Nederland op 27 December 1884 met de Internationale Vereeniging van den
Congo gesloten. Nederlandsche onderdanen mogen vrijelijk er verblijven
en zich vestigen; zij genieten meestbegunstiging met betrekking tot hun
persoon en eigendommen en de rechten van scheepvaart, handel en nijverheid. Doorvoerrechten worden niet geheven. Nederlandsche schepen
mogen de scheepvaart op denzelfden voet uitoefenen als Belgische. Geen
differentiëele behandeling van goederen of schepen zal plaats vinden.
Volgens een declaratie, behoorende bij vorengenoemd algemeen verdrag
van 1890, mochten invoerrechten met een enkele uitzondering slechts
worden geheven tot een maximum van 10 % der waarde. Bij conventie
van St. Germain van 10 September 1919 werd deze beperking opgeheven.
Nederland was bij die conventie geen partij, zoodat de opheffing der
beperking juridisch aanvechtbaar is. Aangezien evenwel differentiatie
uitgesloten blijft, is de gepleegde onregelmatigheid praktisch niet van
groot aanbelang.
... ... ...
Ten slotte het geval met Frankrijk, dat merkwaardig is, omdat 10
September 1918 de Fransche Regeering de toen met Nederland van
kracht zijnde economische regelingen alle met ingang van 10 September
1919 heeft opgezegd. Deze opzegging betrof: 1°. een verklaring van
17 April 1852 nopens de gelijkstelling van loodsgelden; 2°. de nota's
van 27 en 28 Februari 1892 nopens de regeling der handelsbetrekkingen;
3°. een schikking betreffende Tunis van 3 April 1897; 4°. een overeenkomst van 13 Augustus 1902, nopens de invoerrechten op bepaalde
Nederlandsche koloniale producten in Frankrijk en zijn koloniën en op
Fransche voortbrengselen in de N ederlandsche koloniën; 5°. een zoogenaamde "benzine-wijn-schikking" van 18 Augustus I 910. De opzegging
is echter geschied met dien verstande, dat de regelingen, waarop zij
betrekking heeft, telkens stilzwijgend wederom met 3 maanden verlengd
worden, zoolang geen nieuwe overeenkomsten zijn tot stand gekomen.
Die nieuwe regelingen zijn niet tot stand gekomen en schijnen door
geen der beide partijen urgent te worden geacht. In elk geval zijn alle
genoemde overeenkomsten nog onbetwistbaar geldig. Krachtens de notawisseling van 27/28 Januari 1892 vallen goederen, "originaires des PaysBas", bij invoer in Frankrijk en in het Fransche gebied buiten Europa
onder het minimum tarief. De zinsnede: "Cette disposition comprend
les colonies ou possessions respectifs" duidt een uitbreiding aan van
het gebied waar, en niet van de producten, waarop het minimum tarief
van toepassing is. "Tarif minimum" beteekent "tarif Ie plus réduit quel
qu'il soit". Goederen uit Frankrijk afkomstig genieten hier te lande "Ie
traitement de la nation la plus favorisée". Volgens de overeenkomst
van 13 Augustus 1902 tusschen beide landen zulien een aantal met name
genoemde producten uit de Nederlandsche koloniën bij invoer in het

186

DR.

J.

A. NEDERBRAGT

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

Fransche gebied meestbegunstiging genieten wat invoerrechten betreft.
Wederkeerig zullen voortbrengselen uit Frankrijk, zijn koloniën en bezittingen afkomstig, bij invoer in de N ederlandsche koloniën meestbegunstiging inzake invoerrechten genieten. Volgens de schikking van
18 Augustus 1910, tusschen Nederland en Frankrijk getroffen, vallen
"huiIe de pétrole, de schiste et autres huiles minérales propres à I'éclairage", alsook "huiles lourdes et résidus de pétrole et d'autres huiles
minérales" (dus niet paraffine en vaseline) bij invoer in Frankrijk onder
het minimum tarief. Nederland verbond zich bij de schikking het toen
aanhangige wetsontwerp tot verhooging van de invoerrechten op
Fransche gewone en mousseerende wijnen, geheven bij invoer in Nederlandsch-Indië, terug te nemen en de toen voor deze artikelen van kracht
zijnde invoerrechten niet te verhoogen. Hoewel de toestand niet tot
ernstige klachten aanleiding geeft, is het toch goed op te merken, dat
voor de koloniën de meestbegunstiging niet afdoende geregeld is.

* * *

Als het waar is, dat "varietas dilectat", dan zal men met groot genoegen zien, hoezeer uiterlijk de overeenkomsten, die we vermeldden,
verschillen. Laat ons, voor wat enkele gezichtpunten betreft, op de groote
varieteit mogen wijzen. Vooreerst valt er op te wijzen, dat in sommige
gevallen de overeenkomsten zeer algemeen zijn, terwijl in andere gevallen
slechts een enkel punt is geregeld: eenerzijds denke men aan het uitvoerige verdrag van 1851 met Duitschland, een verdrag van 34 artikelen,
tal van punten regelende, met o. a. een protocol van 17 artikelen, terwijl
van een voormalige regeling met de Vereenigde Staten niets anders in
stand is gebleven dan een korte aanvullende resp. wijzigende overeenkomst van 1852, alleen de scheepvaart rakende. Bezien we de zaak van
een ander gezichtspunt, dan valt het op, dat de geldende regelingen
nu eens zijn vervat in een meer of minder talrijk complex van stukken,
dan weer in een enkel document: in onzen officiëelen bundel vinden we
voor het Vereenigd Koninkrijk 8 en voor Duitschland zelfs 12 stukken,
terwijl Boelgarije, Columbia, Egypte, Japan, Liberia, Mascate, Mexico,
Perzië, Portugal, Roemenië, Servië en Zwitserland er slechts met één
document paraisseeren. Het trekt voorts ook de aandacht, dat - zooals
in een vorige voorlezing uitvoerig werd uiteengezet - naast verdragen
in optima forma ook simpele verklaringen worden aangetroffen: om
maar weer twee voorbeelden te noemen kan men eenerzijds wijzen op
een verdrag als in 1829 met Columbia gesloten werd en anderzijds op
de verklaring van 1894, die voor den oorlog onze handelsbetrekkingen
tot Portugal regelde. Men zou als voorbeelden ook kunnen nemen het
verdrag van 1912 met Japan en de verklaring van 1877 betreffende
Mascate. Maar dan kan men aan de hand van die vier voorbeelden
nog een andere varieteit aangeven: de beide verdragen zijn, zooals
trouwens ook reeds van het verdrag met Duitschland terloops werd
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opgemerkt, gedetailleerd, terwijl althans de verklaring Mascate betreffende (met de Portugeesche is dat niet het geval) om zoo te zeggen
met één pennestreek de heele materie (onderdanen, schepen, goederen)
regelt. Wil men nog een varieteit, dan zou kunnen worden opgemerkt,
dat nu eens speciale handelsverdragen worden gesloten, als b.v. met
Oostenrijk in 1867, terwijl in andere gevallen niet bedoeld werd de
sluiting van een handelsverdrag, maar quaesties, den handel rechtstreeks
betreffende, in een verdrag van andere strekking werden opgenomen:
het handelsverdrag, in 1701 met Denemarken gesloten, is ten principale
een Sontverdrag. En om te besluiten zou men dan nog kunnen zeggen,
dat er verschillende verdragen zijn, die, als ze eenmaal gesloten zijn,
geen geschiedenis meer hebben, zooals b.v. het Belgische van 1863, zij
het al dat het aangevuld is in 1865, terwijl andere, zooals b.v. die, welke
Belgisch Congo betreffen, een heele historie kennen. Uit dit alles zou
men de conclusie kunnen trekken, waarop dit ietwat verwarrende beeld
opzettelijk werd ingesteld, n.l. dat er, wat het uiterlijk betreft, heel geen
lijn in zit, hetgeen o. a. daaruit verklaarbaar is, dat de vóór 1914
geldende overeenkomsten op relatief zeer ver uit elkaar liggende tijdstippen en onder veelal zeer uiteenloopende omstandigheden zijn gesloten geworden.

... ... ...
Intusschen zal het opgevallen zijn, dat - moge het uiterlijk der overeenkomsten dan ook al zeer verschillen - er, wat den zakelijken inhoud
onzer handelsverdragen betreft, toch wel lijn in het verleden is te ontdekken. Drie punten zouden kunnen worden aangestipt. 1°. Onze handelsverdragen staan sedert, om zoo te zeggen, onheugelijke tijden in het
teeken der meestbegunstiging. Deze wordt in het algemeen onvoorwaardelijk verleend, over en weer, maar we zijn ook een enkel geval tegengekomen, waarin het element der voorwaardelijkheid is ingeschakeld.
Voor een land van handelaars en scheepvaarders, wier vlag op alle
wateren pleegt gezien te worden, is het zeer begrijpelijk, dat vooral
meestbegunstiging verlangd wordt: als we maar gelijk op met anderen
kunnen concurreeren, zijn we in hoofdzaak - althans in de genoemde
qualiteiten - tevreden. 2/). De meestbegunstiging wordt veelal aangevuld met behandeling op voet van nationalen. Daarbij moet aangeteekend
worden: a. dat de behandeling op voet van nationalen meestal de
gunstigste behandeling is, die men zich denken kan; b. dat er echter
materies zijn, ten aanzien waarvan de vreemdeling niet als nationale
behandeld zou willen worden (b.v. krijgsdienst); c. dat er landen zijn,
waar de vreemdelingen, uit hoofde van hun "pénétration pacifique",
zich beter behandeling kunnen hebben verworven dan de nationalen genieten (capitulaties in landen als Turkije, China enz.). 3°. In sommige
verdragen (0. a. verdrag van 1851 met Duitschland) komen tarieffixaties voor, waarvan reeds werd opgemerkt, dat ze tot groote bezwaren
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aanleiding kunnen geven. In verband met onze tegenwoordige activiteit
op het gebied der handelsverdragspolitiek is het goed nog één opmerking
te plaatsen: 4°. Op de meestbegunstiging komen niet onbelangrijke uitzonderingen voor, zooals b.v. in het verdrag van 1867 met Oostenrijk,
welks artikel 4 het type is van wat men tegenwoordig schilderachtig
"uitholling" der meestbegunstiging noemt, terwijl de meestbegunstiging,
door Duitschland in 1851 aan Nederland verleend, zoo gebrekkig was,
d. w. z. zoo beperkt, dat in 1925 een wijziging resp. aanvulling van het
verdrag noodig was om het meer in overeenstemming te brengen met de
moderne begrippen en de bestaande praktijk. Meer voorbeelden zouden
kunnen worden genoemd, maar met het aangevoerde kan worden volstaan
om de stelling in te leiden, a. dat de handelsverdragspolitiek van Nederland sedert lang vóór den wereldoorlog in hoofdzaak dezelfde is geweest
als de politiek van na den oorlog, die min of meer bekend is, maar die
we in een latere voorlezing nader hopen te leeren kennen, en b. dat
men toen reeds met de bezwaren had te kampen, die ook nu de geesten
verontrusten.

DERDE VOORLEZING.
De wereldoorlog, die op zoo velerlei gebied revolutioneerend heeft
gewerkt, heeft ook op het terrein van de economische politiek groote
veranderingen teweeg gebracht. Zesderlei moge ten deze onder de aandacht worden gebracht: 1°. Door den oorlog zijn economische betrekkingen, dusver bestaande, verbroken. 2°. De oorlog heeft materiëele
verwoestingen aangericht en zoodoende economische verliezen veroorzaakt. 3°. Hij heeft takken van economische werkzaamheid doen ontstaan, die na terugkeer van rustiger tijden niet zonder steun kunnen
blijven bestaan of althans zonder steun zich niet voldoende kunnen ontwikkelen. 4°. Hij heeft nieuwe staten in het leven geroepen, die zich
economisch moesten organiseeren en bevestigen en daarvoor krachtige
middelen zochten. 5°. Hij heeft tusschen de staten sympathieën en antipathieën doen rijzen, die invloed oefenen op de economische verhoudingen. 6°. Bovendien heeft de oorlog een sterk nationalistisch streven
doen opbloeien, zich onder meer uitende in zucht naar economische
zelfgenoegzaamheid. Men kan dit alles en zooveel meer samenvatten
in deze twee eigenaardigheden van na den oorlog: a. andere feitelijke
gegevens; b. andere gezindheden. Nederland bleef buiten den oorlog en
het veranderde niet van economische politiek, maar het ondervond de
gevolgen van de veranderde omstandigheden en gezindheden buiten zijn
grenzen o. a. door opzegging van handelsverdragen, waartoe andere
staten ook ten opzichte van Nederland overgingen. Laat ons het imposante lijstje maar in zijn geheel geven, in alfabetische orde:
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10. Het verdrag van handel en scheepvaart van 15 September 1846
met Rusland is 24 October 1917 door de Russische Regeering opgezegd
en heeft een jaar later zijn kracht verloren.
20. De overeenkomst tot voorloopige regeling van de handelsbetrekkingen met Servië van 5 en 17 October 1881 is door de Regeering van
het Koninkrijk der Serven, Kroaten en Slovenen op 31 December 1917
opgezegd, maar daarna verder voorloopig van toepassing verklaard met
een opzeggingstermijn van 3 maanden.
3°. Het tractaat van handel en scheepvaart van 19 Januari 1839 met
de Vereenigde Staten is op 10 Mei 1918 met een termijn van 1 jaar
door de Amerikaansche Regeering opgezegd.
4°. Op 10 September 1918 heeft de Fransche Regeering de toen met
Nederland van kracht zijnde economische regelingen met ingang van
10 September 1919 opgezegd, met dien verstande echter, dat de regelingen telkens stilzwijgend wederom met 3 maanden verlengd worden,
zoolang geen nieuwe overeenkomsten tot stand zijn gekomen.
50. De verklaring van 12 Juli 1892 nopens de voorloopige regeling
van de handelsbetrekkingen met Spanje en die van 13 November 1899
tot wijziging van de eerste zijn beide, tengevolge van opzegging door
de Spaansche Regeering op 20 September 1918 en na verlenging telkens
voor 3 maanden op 20 Juni 1921 vervallen.
60. Het verdrag van handel en scheepvaart van 22 Februari 1843
met Griekenland, alsmede de additioneele overeenkomst van 18 en 30
Juni 1851 en het protocol van 15 October 1903, zijn 3 Maart 1919 met
ingang van 7 Maart 1920 opgezegd, maar tevens werd stilzwijgend verlenging telkens met 3 maanden overeengekomen; op 9 September 1924
werd het verdrag definitief, met ingang van 10 December 1924, door
de Grieksche Regeering opgezegd. Niettemin is de werking van het
verdrag daarna nog weer 6 maal verlengd voor totaal 1 jaar en 5
meenden.
70. Op 2 April 1921 heeft de Roemeensche Regeering met ingang van
2 April 1922 de overeenkomst van handel en scheepvaart van 15 Maart
1899 opgezegd.
80. In de circulaire van 4 Augustus 1921 deelt de Boelgaarsche Regeering mede, dat vanaf 9 Augustus (datum waarop het tijdvak, genoemd
in art. 151 van het verdrag van Neuilly, afloopt) ook alle overeenkomsten, betrekking hebbende op de behandeling van meestbegunstigde
natie, afloopen en dat het autonome tarief wordt toegepast, totdat nieuwe
verdragen zijn gesloten. 25 November 1921 schrijft de Boe1gaarsche
Regeering, dat zij genegen is om het regime van meestbegunstiging in
haar handelsrelaties met Nederland op te nemen.
90. De toepasselijkheid van het handels- en scheepvaarttraktaat van
26 Maart 1867 met Oostenrijk en het aanvullende verdrag van 12
December 1888 met Oostenrijk-Hongarije, op het besnoeide Oostenrijk,
scheen voor de Oostenrijksche Regeering niet vast te staan. Althans
A. St. 3-m. II
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achtte zij het blijkens schrijven van 21 Februari 1922 raadzaam, een
maatregel te treffen, die voorkwam, dat aan de handelsrechtelijke verhouding tusschen beide landen een goede basis zou ontbreken.
10°. Op 1 September 1922 werd, met ingang van I September 1923,
de verklaring tusschen Nederland en Portugal van 5 Juli 1894 tot voorloopige regeling der handelsbetrekkingen door de Portugeesche Regeering
opgezegd.
IlO. Op 15 October 1925 werd het traktaat van handel en vriendschap
van 22 September 1897 met Mexico door de Mexicaansche Regeering
met ingang van 15 October 1926 opgezegd, maar bij notawisseling werd
het regime, in het verdrag vastgelegd, driemaal voor in totaal I jaar en
87'2 maand verlengd, zoodat het thans nog geldt (tot 30 Juni 1928).
12°. Het verdrag van 25 Februari 1862 met Turkije, hoewel op 12
Maart 1883 opgezegd, werd sedert dien niettemin nageleefd. Het liet
zich evenwel na den oorlog aanzien, dat op den duur daarop niet kon
worden gerekend, zoodat een nieuw verdrag noodig werd.
13°. Na den oorlog streefde Siam o. a. op juridisch en fiscaal gebied
naar meer autonomie dan het dusver genoten had, evenals Turkije gebonden zijnde aan het systeem der capitulatiën, en het scheen redelijk,
Siam tot op zekere hoogte daarin tegemoet te komen, zoodat ook hier
sluiting van een nieuw verdrag noodig werd.
Maar opzegging van handelsverdragen door andere staten was niet
het eenige, dat de Nederlandsche Regeering noodzaakte, zich gereed
te maken voor een omvangrijken arbeid op dit gebied. Een tweede reden
daarvoor was, dat zich, zooals reeds werd aangestipt, nieuwe staten
hadden gevormd, met welke het voor Nederland van belang was de
handelsrechtelijke verhoudingen te regelen. Men denke in de eerste plaats
aan de vier staten, die van Rusland afgesplinterd zijn, n.l. Finland,
Estland, Letland en Litauen, hetzij zelfstandig van belang hetzij van
belang als doorgangsland naar Rusland. Men denke voorts aan Polen,
van verschillende staten, die het voorheen hadden opgeslokt, weer losgemaakt en als zelfstandige staat hersteld, een land zoowel agrarisch
als industriëel van beteekenis. Dan was er nog Tsjecho-Slowakije, voortgekomen uit de versplinterde Donau-monarchie, evenals Polen op het
gebied van landbouw en nijverheid geenszins zonder belang. Moest
Tsjecho-Slowakije als geheel nieuwe staat beschouwd worden, niet gebonden door de verdragen, voorheen voor de dubbel-monarchie geldende,
het verminkte Hongarije was weliswaar niet als nieuwe staat aan te
merken, maar het zou wel zeer de vraag geweest zijn, of instemming
gevonden zou zijn voor een stelling, die Hongarije had willen binden
aan een handelsverdrag, dat door Oostenrijk gesloten en naderhand
door Oostenrijk voor Hongarije geldig verklaard was, zoodat er in
zekeren zin, praktisch gesproken, toch wel eenige reden was, het van
Oostenrijk losgeweekte Hongarije als een nieuwen staat te beschouwen.
Zoodoende waren er in elk geval naast 13 staten, zooeven opgesomd.
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met welke de verdragsverhouding opgezegd werd of als opgezegd was
te beschouwen, 7 nieuwe of als nieuw te beschouwen staten, met welke
de handelsbetrekkingen geregeld behoorden te worden. Nu zullen we
niet vooruitloopen op de ontwikkeling der dingen en buiten-Europeesche
landen noemen, met welke het in den loop der jaren na den oorlog
gewenscht bleek, handelsverdragen te sluiten, maar wel moeten we nog
een ander punt noemen, dat niet onbelangrijken invloed gehad heeft op
de materie, die we behandelen: was Nederland in het algemeen wat de
oude verdragen betreft passief, één verdrag was er, waarin Nederland
zelf verandering wilde brengen, n.l. in het verdrag van 31 December
1851 "met Pruisen, mede namens de overige staten van het Tolverbond,
gesloten". In artikel 32 van dat verdrag werden de invoerrechten, van
een aantal Duitsche artikelen bij invoer in Nederlandsch-Indië te heffen,
gefixeerd volgens het toenmaals geldende Indische tarief. Deze fixatie
werd voor Indië dermate hinderlijk toen het zijn tariefwet wilde herzien,
dat dit voor de Nederlandsche regeering in de periode van hernieuwde
activiteit op het gebied der handelsverdragspolitiek het meest urgente
vraagstuk werd, waarmede dan ook de facto het werk begonnen werd,
ja dat zelfs een beslissenden invloed gehad heeft op de wijze, waarop
het werk, in de nieuwe periode te verrichten, werd voorbereid.

* * *
Als we nu nagaan, over welk apparaat de Regeering beschikte voor
de volvoering van de taak, die haar op het gebied van de handelsverdragen wachtte, dan valt onze aandacht allereerst op de departementen
van algemeen bestuur. Het spreekt bijna van zelf, dat bij dezen arbeid
verschillende departementen betrokken zijn. Het departement, dat destijds het allereerst en allermeest met de quaestie der handelsverdragen
te maken had, was het departement van Landbouw, Nijverheid en
Handel, omdat onder dit departement de economische belangen des lands
in hoofdzaak ressorteerden en omdat het in elk geval eigenlijk, zij
het in overleg met de andere departementen, over de handelspolitiek,
eventueel met inbegrip van de handelsverdragspolitiek, van ons land te
beslissen had. Daar evenwel in de quaestie der handelsverdragen de
douanepolitiek, althans het douanewezen, een bijkans overwegende rol
speelt, met name na den grooten oorlog, is het duidelijk, dat het departement van Financiën bij de onderhandelingen over handelsverdragen vrijwel steeds een ernstig woordje mee te spreken heeft. Voorts springt het
in het oog, dat de overzeesche gewesten, die voorheen, d. w. z. voor
den wereldoorlog, veelvuldig in onze handelsverdragen betrokken werden,
ook in de huidige periode alle aanleiding hadden, zich voor het vraagstuk te interesseeren : schier bij alle onderhandelingen - gesteld, dat
ze niet speciaal op onze overzeesche gewesten slaan - rijst de vraag,
of de te sluiten overeenkomst al dan niet voor "Nederlandsch-Indië,
Suriname en Curaçao", zooals het tegenwoordig constant heet, zal
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gelden. Voorts konden er quaesties rijzen, die voor andere departementen
van belang waren. Men denke aan den "persoonlijken status" van
Nederlanders in den vreemde en van vreemdelingen in Nederland, een
onderwerp, dat ressorteert onder het departement van Justitie; aan
quaesties van socialen of sanitairen aard, voor het departement van
Arbeid van belang; aan spoorwegquaesties, waarmede het departement
van Waterstaat geroepen is zich bezig te houden; aan militaire quaesties
(militaire verplichtingen van individuen), behoorende tot de competentie
van den Minister van Oorlog. Het is moeilijk precies af te wegen, maar
het schijnt niet te gewaagd, te zeggen, dat het minst bij de handelsverdragen betrokken plegen te zijn de departementen van Marine en van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Dusver zijn we - althans op
een zeer belangrijk punt - uitgegaan van de departementsformatie zooals die was op het oogenblik, dat het vraagstuk van de handelsverdragen
aan de orde kwam, d. i. vrijwel onmiddellijk na de beëindiging van den
oorlog. Sedert dien is evenwel in die formatie een wijziging aangebracht.
Bij K. B. van 22 Nov. 1922 werd het departement van Landbouw, Nijverheid en Handel opgeheven en werden de diensten, die eronder ressorteerden, bij andere departementen gevoegd: nijverheid en handel
kwamen bij arbeid, welk departement nu voortaan zou heeten: Arbeid,
Handel en Nijverheid, en landbouw werd toegevoegd aan binnenlandsche
zaken, dat in overeenstemming daarmede herdoopt werd in Binnenlandsche Zaken en Landbouw. Welke redenen er geweest mogen zijn om
tot deze herformatie over te gaan valt buiten het kader dezer studie,
maar wel dient gezegd te worden, dat bij de reconstructie de eischen,
gesteld door de handelsverdragspolitiek, niet tot hun recht zijn gekomen.
Ware de oude formatie bestendigd geworden en het ter zake het meest
belangrijke departement intact gelaten, dan zou het werk, op het terrein
der handelsverdragen te verrichten, gemakkelijker zijn geweest dan de
reconstructie der departementen het gemaakt heeft. Zooals de zaken
nu zijn komen te staan heeft men bij de handelsverdragspolitiek steeds
in hoofdzaak te doen met twee afzonderlijke departementen, die verschillende, niet zelden niet met elkaar overeenstemmende, om niet te
zeggen tegenstrijdige, belangen hebben te behartigen en soms niet gemakkelijk tot eenheid van gedragslijn kunnen komen. In zekeren zin
was dat voorheen ook wel zoo voor wat de betrokken afdeelingen van
het eene departement aangaat, maar toen was er de eene minister, die
binnen de vier muren van het eene departement de beslissing nam, terwijl
nu de verschillende inzichten der twee voornamelijk bij de zaak betrokken
diensten met die van de in de tweede plaats competente departementen
gebracht worden op het platform der interdepartementale discussies.
:~

*

*

Nu zou men kunnen zeggen, dat, als men maar steeds de meestbegunstigingsclausule toepast en zich daartoe bepaalt, de zaak erg een-
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voudig is. En dan is dat ook zoo, maar daarbij valt dan toch op te
merken: a. dat de vraag, of een handelsverdrag gesloten moet worden,
op zich zelf reeds aanleiding geeft tot overleg dezerzijds; b. dat van
oudsher uitzonderingen op en toevoegsels tot de simpele meestbegunstigingsclausule plegen voor te komen, vooral door wenschen van de
tegenpartij (men denke aan tarieffixaties); c. dat handelsverdragen zich
veelal bezighouden met onderwerpen, eenigszins buiten het kader van
zuivere handelsverdragen liggende en zich niet steeds zonder meer voor
een toepassing van het systeem der meestbegunstiging leenende (b.v.
persoonlijke status in Nederlandsch-Indië). Er is dus eigenlijk altijd
noodzaak tot onderhandelingen binnen de grenzen van het eigen kamp,
voordat de onderhandelingen van kamp tot kamp beginnen. Soms kan
het daarbij wel zijn, dat de betrokken departementen zich op het jus
constituturn, het geldende recht, kunnen baseeren en hun standpunt
kunnen bepalen zonder iemand daarin verder te kennen, maar de departementen, die ten deze in hoofdzaak belangen verdedigen, zooals met name
het vroegere departement van Landbouw, Nijverheid en Handel en de
tegenwoordige departementen van Arbeid, Handel en Nijverheid en van
Binnenlandsche Zaken en Landbouw, kunnen meestal hun standpunt
niet preciseeren zonder belanghebbenden te hebben geraadpleegd. Voor
hen geldt de zeer eenvoudige, historisch geworden, maar wel wat veel
herhaalde uitspraak, die - mutatis mutandis - voor iedereen geldt,
n.l. dat de belanghebbenden het zonlicht zijn en de ambtenaren - dus de
departementen - slechts maanlicht. Nu zijn er ten deze drie bezwaren te
overwinnen. Vooreerst is de vrees voor den concurrent in ons land sterk en
het inzicht in de noodzakelijkheid van organisatie zwak, zoodat het moeite
kost om belanghebbenden tot organisatie en, als ze eenmaal tot organisatie zijn gekomen, tot loyaal samenwerken binnen den kring der eigen
organisatie te brengen. In de tweede plaats is het van zelf sprekend, dat
eenerzijds handel en nijverheid, anderzijds land- en tuinbouw en veeteelt
eigen organisaties hebben, maar binnen de grenzen dier twee terreinen
heeft men nog weer: a. naast particuliere semi-officieele organisaties
(als b.V. Kamers van Koophandel en Fabrieken), b. organisaties voor
de verschillende onderdeelen dier terreinen, c. organisaties gesplitst
naar politieke of religieuze gezindheid, hetgeen niet af te keuren is,
maar vooral dan moeilijkheden schept, als die organisaties niet, zooveel
noodig, willen samenwerken en, waar mogelijk, naar het trekken van
een lijn streven. Ten derde bestaat het bezwaar, dat, althans op het
gebied, waarop we ons met deze studie bewegen, nog niet de noodige
samenwerking tusschen regeering en vrije maatschappij verkregen is.
Wie of wat daarvan de oorzaak is of daaraan schuld heeft, is minder
van belang dan de vraag, eenmaal op politiek terrein gesteld: "Kunnen
wij niet anders worden?" Vier opmerkingen moeten in dit verband gemaakt worden: 10. Er zijn landen, waar men deze samenwerking tot
stand heeft weten te brengen, zooals b.v. in Zwitserland. 2°. Deze samen-
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werking is nu reeds noodig, maar zou nog veel meer onmisbaar zijn,
als men in ons land ertoe overging, de tegenwoordige handelsverdragspolitiek te vervangen door eene, die met zoogenaamde vecht- of onderhandelingstarieven zou willen opereeren. 3°. Zoowel aan de zijde der
departementen, zeg: der regeering, als aan de zijde der vrije maatschappij
is er een eerlijk, zij het nog niet sterk genoeg en voldoende algemeen,
streven om de gestelde vraag te beantwoorden met een daadwerkelijk:
"Ja, wij willen anders worden", een streven dus naar loyale samenwerking. 4°. Er zijn er, die reeds meenen te mogen wijzen op geslaagde
pogingen tot zulke samenwerking, pogingen, welker resultaat we straks
zullen kunnen vermelden.

** *
Uit het voorafgaande zal wel reeds eenigszins gebleken zijn, dat het
apparaat, dat de Regeering noodig, resp. ter beschikking heeft, om haar
arbeid op het gebied der handelsverdragen te verrichten van nature
zeer gecompliceerd moet wezen. Dat zal nog duidelijker worden als we
de organisatie nagaan van het Departement van Buitenlandsche Zaken,
dat ter zake der handelsverdragen een zeer groote rol speelt, omdat in
ons land het systeem wordt toegepast, volgens hetwelk alle zaken, die
het buitenland raken, behoudens in enkele gevallen, die het buitenlandsch
beleid onaangetast laten, moeten loopen over genoemd departement.
Naar vrij algemeen, althans ten onzent, gedeelde opvatting, kan er
alleen bij toepassing van dit systeem eenheid van puitenlandsch beleid
bestaan, welke naar die vrij algemeen genoemde opvatting noodzakelijk
is. We hebben hier dus ook voor de handelsverdragen het Departement
van Buitenlandsche Zaken in te schakelen, dat het punt is, waar de
draden uit het binnenland en die uit het buitenland samenkomen. Maar
inschakeling van dit departement beteekent inschakeling van een op
zich zelf al weer eenigszins gecompliceerd apparaat. Wel is waar kunnen
we van de afdeelingen van genoemd departement er 2 buiten beschouwing
laten, n.l. Algemeene Secretarie en Comptabiliteit, die geen directen
invloed op den gang van zaken met betrekking tot de handelsverdragen
uitoefenen, maar er blijven dan toch nog 5 afdeelingen over, die zich,
hetzij steeds, hetzij naar gelang van behoefte, met de handelsverdragen
hebben bezig te houden. De leiding van het werk is, voor wat de handelsverdragen betreft, op het Departement van Buitenlandsche Zaken toevertrouwd aan de Directie van Economische Zaken, met dien verstande
evenwel, dat niet deze Directie over de economische punten, die in de
verdragen geregeld worden, beslist, maar dat zij het overleg over die
punten met en tusschen de andere departementen leidt, en voorts, meer
algemeen genomen, het centraalpunt vormt, waar alles samenkomt wat
handelsverdragen betreft. Intusschen komen er, zooals zooeven reeds
werd gereleveerd, in de handelsverdragen veelal punten voor, die juridisch
van aard zijn en dus c. q. het Departement van Justitie raken; aan het
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Departement van Buitenlandsche Zaken gaan ze de juridische afdeeling
aan, die ze zelve af zal doen als ze liggen binnen de grenzen van een
terrein, waarop interdepartementaal eenstemmigheid bestaat; er is bijna
geen handelsverdrag, waaraan de juridische afdeeling niet mede werkt.
Ook de afdeeling Diplomatieke Zaken zal soms een woord moeten meespreken; om een sterk sprekend voorbeeld te noemen zou men kunnen
opmerken, dat deze afdeeling zeker te maken heeft met de vraag, of
- en, zoo ja, wanneer - het raadzaam zou zijn, te pogen, met Rusland
tot de sluiting van een handelsverdrag te geraken, en voorts, als daartoe
zou worden overgegaan, met de vraag, wat in zulk een verdrag, hetzij
op dezer- hetzij op generzijdsch verlangen, aan niet-economische bepalingen zou moeten resp. kunnen worden opgenomen. Dat soms als
vierde de afdeeling Volkenbondszaken aan den arbeid zal hebben deel
te nemen, ligt in onzen tijd voor de hand, nu de Volkenbond zich sterk
op economisch gebied beweegt en zich met name bezighoudt met vraagstukken, die liggen op het gebied der handelsverdragen, althans der
handelsverdragspolitiek. En ten slotte is er dan nog de afdeeling
Protocol, die met elk verdrag te maken heeft, omdat zij het is, die ten
aanzien van officieele handelingen en stukken over de vormen waakt,
wat vooral bij handelsverdragen zoo uiterst noodzakelijk is. Brengt men
het laatstelijk gereleveerde in verband met wat even te voren gezegd
werd over de noodzakelijkheid, waarin sommige departementen steeds.
andere soms, verkeeren om aan handelsverdragswerk mee te doen, dan
ziet men zonder meer, waarom zulke zaken, helaas, veelal zoo langzaam
gaan. Bij elk verdrag zijn verschillende departementen en op het centrale
departement verschillende afdeelingen betrokken, departementen en af.deelingen, die - en dat is juist hetgeen zoo remmend werkt, maar
onvermijdelijk is - alle hun verantwoordelijkheid hebben. Het is goed
dit te begrijpen, zij het ook dat men het betreurt, maar het is nog beter,
althans noodzakelijker, nimmer in de gevolgen te berusten, doch ze altijd
te bestrijden.

* * *
Maar ook zoo zijn wij er nog niet; ook zoo is het volledige beeld van
het apparaat der Nederlandsche handelsverdragspolitiek niet geteekend,
De Nederlandsche Regeering zou ten deze geen goed werk kunnen verrichten, indien zij niet beschikte over een buitenlandschen dienst, die de
noodige economische en andere gegevens verschaft en c. q., als de onderhandelingen over en de sluiting van de handelsverdragen niet te 's Gravenhage plaats vindt, wat veel voorkomt, ter plaatse van den zetel der andere
regeering volgens instructie van uit 's Gravenhage het werk verricht.
De buitenlandsche dienst, deels politiek, deels economisch, is tweeledig
en omvat den diplomatieken en den consulairen dienst. Hoewel het bij
de handelsverdragen ten principale gaat om economisch werk, moet
hierbij niet uitsluitend, zelfs niet in de eerste plaats, aan den consulairen
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ambtenaar worden gedacht. De diplomatieke dienst - hier nu formeel
genomen - moet voorop gaan. Had een diplomatiek ambtenaar van
Nederland zich alleen bezig te houden met diplomatieke zaken, dan zou
hij al heel weinig te doen hebben. De Nederlandsche belangen zijn vóór
alles economische belangen. De diplomaten, die Nederland vertegenwoordigen, moeten vóór alles bereid zijn, ook veel economisch werk te
doen; zij moeten ook economisch goed geschoold en geheel au courant
wezen. Wat is dan het verschil tusschen een diplomatiek en een consulair
ambtenaar? Niet, dat de een diplomatiek en de ander economisch werk
doet, maar dat, terwijl de een èn diplomatiek èn economisch werk heeft
te verrichten, de ander zich in het algemeen slechts met het economisch
werk heeft bezig te houden en zich daaraan ook geheel kan wijden.
Het zou te ver gaan, als men zeide, dat een consulair ambtenaar nimmer
diplomatiek getinte of eventueel zelfs geheel diplomatieke werkzaamheden
heeft te doen, maar, als hij ze verricht, is het exceptie, voor zoover
niet - wat b.v. te Caïro en te Tanger tot voor enkele jaren het geval
was- een consul-generaal tevens officiëel diplomatiek agent is. Typeerend voor dit punt is, dat de consul-generaal te Montreal ons handelsverdrag met Canada sloot en dat zijn collega te Pretoria onderhandelt
over een handelsverdrag met Zuid-Afrika. Als ergens èn een diplomatiek
èn een consulair ambtenaar is, zal de diplomatieke ambtenaar èn het
oppertoezicht over het economische werk hebben èn de economische bemoeiingen, die tot "stappen" aanleiding geven, aan het gezantschap
houden. Bij dit alles is te bedenken, dat het hier vooral gaat om den
beroeps-consulairen dienst, hoewel het, zeker theoretisch, niet uitgesloten
is te achten, dat een honorair consulair ambtenaar, met name als hij
Nederlander is, op het gebied der handelsverdragen voor Nederland
optreedt. In den na-oorlogstijd heeft men aanvankelijk gemeend op
enkele plaatsen handelsattaché's aan de gezantschappen te moeten verbinden voor speciaal economisch werk. Om bezuinigingsredenen is ten
deele met het systeem gebroken. Aangenomen mag worden, dat dit kon,
wijl de toestanden - althans in zekeren zin - weer meer normaal gingen
worden en de taak van de handelsattaché's weer meer tot het gewone
werk of van den diplomatieken Of van den consulairen ambtenaar ging
behooren. Opgemerkt zij overigens, dat de Nederlandsche handelsattaché's nimmer handelsattaché's in den galIgbaren, althans Amerikaanschen zin geweest zijn: de Vereenigde Staten hebben handelsattaché's, die eigenlijk geen vaste standplaats hebben, maar nu dit, dan
dat land - of een deel van een groot land, als b.v. China - verkennen
en bestudeeren, van uit handels-economisch oogpunt bezien, en er uitvoerige rapporten over schrijven, die als handboeken voor den zakenman
kunnen dienen. Zulke handelsaHaché's had noch heeft Nederland. Men
mag ten slotte niet nalaten te vermelden, dat de buitenlandsche landbouwvoorlichtingsdienst, ressorteerende onder het Departement van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, in het buitenland eenige rijkslandbouw-
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consulenten heeft, thans gedetacheerd te Parijs, Berlijn en Brussel, terwijl
te Londen een rijkstuinbouwconsulent is gedetacheerd.

* * *

Aan het Departement van Buitenlandsche Zaken heeft men, zoodra
hleek wat er op het gebied van de handelsverdragen te doen zou zijn
in de periode na den oorlog, gevoeld, dat er iets gebeuren moest om
het zooeven beschreven apparaat meer voor den arbeid, waarbij het
gebruikt zou moeten worden, geschikt te maken dan het zonder eenigen
bijzonderen maatregel geweest zou zijn. Ten dezen departemente vatte
al aanstonds de gedachte aan een bijzondere commissie post. Zelfs werd
al vrij spoedig zulk een commissie, in overleg met de andere, bij de zaak
betrokken, departementen ingesteld. Maar de aanvang van het werk werd
voortdurend verschoven omdat de toestanden in Europa nog te weinig
waren gestabiliseerd en omdat bezwaren gezien werden in de revisie van
het Nederlandsch-Duitsche verdrag van 31 December 1851, welke revisie
van Nederlandsch standpunt noodig was. Het duurde tot den zomer
van 1921 voordat het werk ter hand genomen werd, maar toen kwam
het er op aan, de commissie, die op papier reeds bestond, met al dan
niet gewijzigde samenstelling praktisch in het leven te roepen en aan
het werk te zetten. Ingesteld werd de "Commissie voor de Herziening
der Handelsverdragen". Laat ons zien of en, zoo ja, hoe we de zooeven
besproken elementen: t. w. 1°. ressortsministeries, 2°. vrije maatschappij,
3°. departement van Buitenlandsche Zaken, en 4°. buitenlandschen
dienst, in de commissie terug te vinden. 1°. Als ressortsministeries zijn
door de betrokken afdeelingschefs in de commissie vertegenwoordigd de
departementen van Arbeid, Handel en Nijverheid, van Binnenlandsche
Laken en Landbouw, van Koloniën, van Financiën en, naar gelang der
behoefte, alle andere departementen. De bedoelde ambtenaren kunnen
zich doen bijstaan door bijzitters. 2°. Als niet-ambtelijke leden hebben
persoonlijk zitting de Voorzitters van den Nijverheidsraad en van de
Kamers van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en te Rotterdam.
Deze leden doen zich eveneens bijstaan door bijzitters. Op verzoek van
de betrokken organisaties is als lid aan de Commissie toegevoegd de
Voorzitter van het Centraal Bureau van Groenten- en FruitveiIingen
in Nederland. Terzelfder tijd werd beslist, dat ook voor landbouw
en veeteelt een nieuw lid aan de Commissie zou kunnen worden toegevoegd, maar over de aanwijzing van een candidaat hebben de betrokken organisaties het nog steeds niet eens kunnen worden. 3°. Het
Departement van Buitenlandsche Zaken is in de Commissie vertegenwoordigd door den Chef der Directie van Economische Zaken, die intradepartementaal voor het overleg tusschen de afdeelingen zorgt en de
werkzaamheden der Commissie als voorzitter leidt. 4°. De buitenlandsche
dienst wordt in zekeren zin in de Commissie vertegenwoordigd door
den Voorzitter, die de inlichtingen en adviezen van den buitenlandschen
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dienst, ingekomen ten Departemente van Buitenlandsche Zaken, in de
Commissie ter tafel brengt, maar het komt zeer vaak voor, dat diplomatieke of consulaire ambtenaren, met verlof te 's Gravenhage, althans
hier te lande, aan de werkzaamheden der Commissie deelnemen, of wel
dat zoodanige ambtenaren worden uitgenoodigd, voor besprekingen, het
land hunner vestiging betreffende, tot bijwoning van vergaderingen der
Commissie over te komen. De taak der Commissie, die sedert 5 September
1921 vrij geregeld den eersten Donderdag van iedere maand (behalve
Augustus) des namiddags om half drie aan het Departement van Buitenlandsche Zaken vergadert, werd in de eerste vergadering der Commissie
ongeveer als volgt omschreven: "In de eerste plaats is er een algemeene
"taak, maar daarnaast een incidenteele taak te vervullen. De algemeene
"taak bestaat hierin, dat nagegaan dient te worden, hoe het staat met
"de praktijk van onze handelspolitiek en handelsbelangen. Het is een
"leemte, dat men dusver niet over voldoende gegevens beschikte, op
"grond waarvan het mogelijk was, een juist inzicht in de quaestie der
"handelsverdragen en de daarbij betrokken belangen te krijgen. Het wil
"voorkomen, dat het noodzakelijk is een verzameling van feitelijke ge"gevens te hebben, waaruit in alle voorkomende gevallen een greep kan
"worden gedaan. Deze feitelijke gegevens moeten niet los van elkaar
"staan, maar in behoorlijk verband gebracht worden. Niet alleen moet
"daarbij de quaestie van de handelsbelangen, maar ook die der handels"politiek in het oog gehouden worden. Over de algemeene lijnen der te
"volgen handelspolitiek zal de Commissie moeten kunnen voorlichten.
"Haar arbeid zal telkens door de eischen harer incidenteele taak worden
"onderbroken". En dan zegt de Voorzitter, dat de taak der Commissie
als volgt zou kunnen worden ingedeeld: "In de eerste plaats zou onder"zocht dienen te worden, welke de handelspolitieke stroomingen zijn,
"welke in de verschillende landen, waar Nederland belangen heeft, vallen
"waar te nemen; in de tweede plaats, welke belangen Nederland met
"betrekking tot andere landen heeft inzake in- en uitvoer en welke be"langen te zelfder zake de betrokken landen ten aanzien van Nederland
"hebben; in de derde plaats, welke andere belangen Nederland heeft
"met betrekking tot het buitenland (erkenning van maatschappijen,
"toelating van handelsreizigers, enz.); in de vierde plaats, welke de
"algemeene gedachten moeten zijn, die bij het sluiten en bij de ver"nieuwing van handelsovereenkomsten moeten worden gegeven aan den"gene, wien de onderhandelingen over sluiting of vernieuwing van een
"handelsovereenkomst van Nederlandsche zijde wordt opgedragen".

* * *
Twee jaar werkte deze commissie niet zonder bevrediging te geven,
maar niettemin bleek er nog een leemte te zijn. Immers was de Commissie
niet meer dan een adviescommissie zonder beslissende bevoegdheid en
in verband daarmede ook zonder uitvoerend orgaan, bevoegd om de uit-
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voering te doen plaats vinden van de beslissingen, die de regeering op
de adviezen der commissie mocht willen nemen. Bovendien had de
commissie de tendens, zich meer op het algemeene dan op het bijzondere,
het detail, toe te leggen. Vandaar dat de regeering op advies van den
Minister van Buitenlandsche Zaken nog een stap verder ging en dat
door dezen Minister in overleg met zijn ambtgenooten een tweede commissie werd ingesteld, n.l. de "Commissie voor de Onderhandelingen over
Handelsverdragen". Van deze commissie werd in haar eerste vergadering,
24 December 1923 op Buitenlandsche Zaken gehouden, door den Voorzitter het volgende gezegd: "Sedert ruim twee jaar bestaat de "Com"missie voor de Herziening der Handelsverdragen", over wier werking
"men tevreden mag zijn. Er is althans iets tot stand gekomen, dat zonder
"haar bestaan niet of niet zoo vlot zou zijn geschied. Aan het Departe"ment van Buitenlandsche Zaken was men niettemin niet voldaan over
"de behandeling van zaken als geheel genomen. Er ontbrak namelijk
"een klein college om speciale punten onder het oog te zien en deze ter
"beslissing aan de betrokken Ministers voor te leggen. Daarom heeft
"de Minister van Buitenlandsche Zaken een brief laten uitgaan aan zijn
"ambtgenooten van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Koloniën,
"houdende het voorstel een klein college te creëeren om speciale quaesties
"te bezien, zóó, dat elk der drie hoofdambtenaren, die voor zijn departe"ment zitting heeft, zich een beeld van het geheel kan vormen, zonder
"dat er eenige geheimzinnigheid onderling bestaat. De aldus gevormde
""Commissie voor de Onderhandelingen over Handelsverdragen" zal
"soms alleen een "Ausschuss" zijn van de reeds bestaande commissie;
"meestal zal zij eene meer speciale taak hebben en fijner werk moeten
"doen. Dat aan Spreker de eer te beurt viel, Voorzitter te worden der
"Commissie, is niet het gevolg van bevoorrechting of verdienste, doch
"ligt in den aard der zaak, daar Buitenlandsche Zaken het algemeene
"standpunt inneemt en naar het buitenland optreedt. Natuurlijk is de
"taak van den Voorzitter eene diendende en is hij geheel ter beschikking
"van de Commissie". In deze laatste commissie, in de wandeling wel de
kleine commissie genoemd, ter gemakkelijke onderscheiding van de
andere, die nu ook wel de groote commissie heet, is de vrije maatschappij
niet vertegenwoordigd, daar de commissie geheel ambtelijk is, maar wel:
1°. de ressortsministeries, 2°. het Departement van Buitenlandsche Zaken,
en 3°. de buitenlandsche dienst. Van de ressortsministeries waren aanvankelijk alleen verantwoordelijk en permanent lid: Arbeid, Handel en
Nijverheid en Koloniën, maar op den duur is het zoo geworden, dat de
commissie niet geacht wordt voltallig te zijn als Financiën of Binnenlandsche Zaken en Landbouw ontbreken, terwijl vaak ook nog andere
ressortsministeries deelnemen. Wat Buitenlandsche Zaken aangaat zij
opgemerkt, dat dit Departement ook in deze Commissie de leiding heeft,
dat zijn vetregenwoordiger ook hier is de Chef der Directie van Economische Zaken, maar dat het niet zeldzaam is, dat ook andere afdeelings-
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chefs aan eenige discussie deelnemen. De buitenlandsche dienst werkt in
deze Commissie mede op dezelfde wijze als in de groote Commissie.
Overigens zij nog aangestipt, dat in deze Commissie, die op ongeregelde
tijdstippen vergadert, de leden geheel qualitate qua, als vertegenwoordigers van hun ministers optreden, terwijl ze in de groote commissie
meer voor hun eigen meening opkomen ter medewerking aan de vaststelling van adviezen.

** *
Misschien kan men uit het voorafgaande niet met zekerheid afleiden,
hoe de scheidingslijn tusschen het werk der groote commissie en den
arbeid der kleine commissie precies loopt. Zoo dit het geval mocht zijn,
is het goed twee opmerkingen te maken. In de eerste plaats valt op
te merken, dat de geheele materie zich zoozeer in een ontwikkelingsstadium bevond, dat het zeer moeilijk was om een organisatie te scheppen
die kant en klaar uit de handen van haar maker voortkwam; eer scheen
het aanbevelenswaardig, het kader te creëeren, waarin zich de zaken
zouden kunnen ontwikkelen, maar aan die ontwikkeling voorshands dan
ook vrije baan te laten. En voorts mag niet uit het oog worden verloren, dat eenige onvastheid van scheidingslijn in dit geval weinig gevaar
opleverde omdat de leiding der beide commissies in één hand en
competentiestrijd dus vrijwel uitgesloten was. Moeilijkheid is in de
praktijk uit dezen hoofde dan ook niet ontstaan. Wel zijn andere bezwaren gerezen. In 1925 zijn van Nederlandsche zijde krachtige pogingen
gedaan om te voorkomen, dat het te verwachten nieuwe Duitsche tarief
van invoerrechten te zwaar op onze Nederlandsche bodemproducten, die
in groote quanta naar Duitschland plegen te gaan, zou drukken. De
gedachtenwisseling daarover met de Duitsche regeering leidde tot onderhandelingen over een arrangement, in welke onderhandelingen in het
najaar in eens een nieuw element kwam, doordat de Duitsche regeering
verlenging vroeg van een zeer bekend geworden levensmiddelen- en
industriecrediet, door Nederland krachtens verdrag 11 Mei 1920 aan
Duitschland verleend. Over dat nieuwe element nu is de Commissie voor
de Herziening der Handelsverdragen niet gehoord. In het midden zij
gelaten, welke de oorzaak daarvan was en, a fortiori, of de reden al dan
niet afdoend was: slechts het feit zij geconstateerd. Het feit heeft echter
veel stof opgejaagd. De Regeering vond de critiek wel ongerechtvaardigd,
maar heeft zich daardoor er niet van laten afhouden na te gaan, of er
in het in deze voorlezing ten voeten uit geteekende apparaat niet nog
iets verbeterd kon worden. Over dit onderzoek en de resultaten zeide
de Voorzitter van de groote Commissie in haar vergadering van 5
November 1926 het volgende: "Zooals ook de niet-ambtelijke leden dezer
"Commissie zullen begrijpen, heeft men zich den laatsten tijd aan het
"Departement van Buitenlandsche Zaken en aan de andere Departe"menten bezig gehouden met de vraag, of er wellicht aanleiding zou
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"kunnen bestaan, de werkwijze van deze Commissie eenigszins te ver"beteren. N aar aanleiding van deze kwestie hebben de betrokken Ministers
"gemeend, den ambtelijken leden te moeten opdragen, naar deze aan"gelegenheid een onderzoek in te stellen, naar aanleiding waarvan
"laatstgenoemden een rapport hebben uitgebracht, waarin voorstellen
"zijn geformuleerd, welke, alhoewel zij geen wijziging van het tot
"nog toe gevolgde systeem bevatten, toch er toe zullen bijdragen, de
"werkwijze dezer Commissie te verbeteren. De voorstellen bestaan hoofd"zakelijk hierin, dat de kleine Commissie nader tot de groote Commissie
"zal worden gebracht en de leden meer op de hoogte zullen worden
"gebracht van alles wat er op het gebied der handelsverdragen geschiedt.
"In deze Commissie zullen behandeld worden: a. de algemeene zaken,
"handelsverdragen rakende of daarmede verband houdende, waarvan de
"Commissie behandeling wenschelijk keurt, b. zaken waarover de Re"geering het advies der Commissie vraagt, c. alle handelsverdragen.
"Hierin schuilt, met name onder a, eenige uitbreiding van bevoegdheid.
"Als tweede punt is in het rapport vastgesteld, dat, als door de departe"menten het initiatief genomen wordt tot sluiting, resp. herziening, c. q.
"ook opzegging, van een handelsverdrag, de zaak allereerst in deze
"Commissie komt voor voorloopige algemeene beschouwingen, daarna
"naar de Commissie voor de Onderhandelingen gaat ter formuleering
"van bepaalde voorstellen, welke aan de Commissie voor de Herziening
"om advies worden voorgelegd, zoodat in eerste en derde instantie een
"zaak in deze Commissie komt. Daartusschen ligt het werk van de kleine
"Commissie, die in zekeren zin uitvoerster is van hetgeen in eerste
"instantie is besloten en die voorbereidt hetgeen in derde instantie zal
"worden behandeld. Als derde punt is vastgesteld, dat bij den aanvang
"van elke vergadering der Commissie door den Voorzitter wordt mede"gedeeld, wat inzake handelsverdragen sedert de vorige vergadering,
"zoowel in als buiten de Commissie voor de Onderhandelingen, verricht
"is. Vooral den laatsten tijd zijn reeds vrij uitvoerige mededeelingen
"gedaan over de handelsverdragen, die met de verschillende landen ge"sloten zijn. Dit systeem kan nog iets ruimer toegepast worden, zoodat
"bij den aanvang van elke vergadering zal worden medegedeeld wat er
"sedert de vorige vergadering gebeurd is. Maar men heeft gemeend nog
"iets verder te kunnen gaan, door n.l. te bepalen, dat de notulen van de
"kleine Commissie, eventueel eenigszins bekort, streng vertrouwelijk ter
"kennis van de groote Commissie zullen worden gebracht. Door het
"instellen van dezen laatsten maatregel zullen de leden volkomen op de
"hoogte blijven van hetgeen er inzake handelsverdragen geschiedt. Als
"volgend punt is vastgesteld, dat de niet-ambtelijke leden in deze Com"missie bevoegd zijn, in de deskundige kringen, waarin zij verkeeren,
"adviezen in te winnen over de zaken, welke in de Commissie behandeld
"worden, maar zonder daarbij mededeelingen uit de vergaderingen of
"de stukken der Commissie te doen. Voorts worden de leden uitgenoodigd,
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"bij de rondvraag aan het einde der vergaderingen voor zooveel noodig:
"a. den Voorzitter vragen te stellen met betrekking tot punten, welker
"kennis voor de vervulling van hun arbeid als leden der Commissie van
"belang is; b. voorstellen te doen ter behandeling van bepaalde punten
"in een der eerstvolgende vergaderingen. Dit laatste punt is een terug"slag van hetgeen in eerste instantie is gezegd, dat in deze Commissie
,,0. m. zaken kunnen worden behandeld, de handelsverdragen rakende,
"waarvan de Commissie behandeling wenschelijk keurt, zoodat ook de
"niet-ambtelijke leden de vrijheid hebben, een punt op de agenda te
"plaatsen. Ten slotte zal na elke vergadering, voorzoover daar geen be"zwaar tegen bestaat, in de pers een korte mededeeling worden geplaatst,
"welke onderwerpen door de Commissie zijn behandeld. Daarmede be"reikt men, dat er belangstelling in het werk der Commissie blijft bestaan.
"De Regeering heeft gemeend deze voorstellen te kunnen goedkeuren.
"Voorzoover de voorstellen iets nieuws bevatten, zal dit onmiddellijk in
"toepassing kunnen worden gebracht".

* * *
Sedert dien is over deze Commissies geen klacht meer gerezen. Zelfs
schijnt gezegd te mogen worden, dat ze samen den te verrichten arbeid
presteeren op een wijze, die voldoening schenkt. Althans werd onlangs
in een ander orgaan, waarin samenwerking tusschen regeeringslichamen
en de vrije maatschappij, hetzij in commissorialen, hetzij in anderen vorm,
bepleit werd, gewezen op de commissies voor de handelsverdragen als
op een voorbeeld van een geslaagde poging tot zoodanige samenwerking.
Maar met dat al heeft men nog wel een klacht, deze namelijk, dat de
economische voorlichting, die noodig is bij den arbeid, de handelsverdragen betreffende, niet voldoende georganiseerd is. Men bepleit verbetering van de voorlichting over de geheele linie, maar bij de gedachtenwisseling over dit vraagstuk speelt de quaestie der handelsverdragen
een groote rol. Het vraagstuk in zijn algemeenheid is al lang aan de
orde. Reeds jaren geleden hield het Departement van Buitenlandsche
Zaken zich ermede bezig. Voorts interesseerde er zich ook in het bijzonder de Maatschappij van Nijverheid en Handel voor, die in 1922 een
Commissie ter bestudeering ervan instelde, in welke een plaats toegedacht was aan vertegenwoordigers der verschillende departementen:
alleen Buitenlandsche Zaken nam er zitting in. Deze Commissie kwam
niet tot reorganisatie-voorstellen, maar deed slechts een bescheiden
poging om binnen het kader der bestaande organisatie bij de berichtgeving dubbel werk te voorkomen, welke poging evenwel niet geslaagd
is. Het vraagstuk bleef dus aan de orde. Verschillende - zoowel officiëele als niet-officiëele - voorstellen voor studiecommissies werden zelfs
gedaan. Van de concurreerende plannen droeg de zege weg een voorstel
van de bekende, door de Regeering ingestelde bezuinigingscommissie,
welk voorstel de Regeering geleid heeft tot benoeming bij beschikking
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van 27 October tot 3 December 1926 van een studiecommissie onder
voorzitterschap van Dr. F. E. Posthuma, oud-minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel, Voorzitter van den Nijverheidsraad. Leden van
die commissie zijn voorts, behalve een aantal particuliere personen, vertegenwoordigers der Departementen van Financiën, van Arbeid, Handel
en Nijverheid, van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, van Koloniën,
van Buitenlandschè Zaken en de Directeur van het Centraal Bureau der
Statistiek. Naar uit Regeeringsbescheiden, tot de Staten-Generaal gericht,
valt op te merken, verwacht de Regeering, het rapport der commissie
binnen zeer kort te ontvangen. Zoolang het rapport niet ter kennis van
het publiek is gebracht, langs welken weg dan ook, kan uit den aard
der zaak over het gevoelen der commissie niets worden medegedeeld.
Men hoort echter buiten de commissie zooveel over het vraagstuk, dat
misschien het volgende schema zou kunnen worden opgesteld van wat
wel mogelijk geacht wordt: 1°. De economische voorlichting zou gecentraliseerd kunnen worden in een semi-officiëel centraal bureau, waarin, als in de Commissie voor de Herziening der Handelsverdragen, de
departementen met de particuliere krachten zouden moeten samenwerken.
2°. Onder beding van deugdelijke controle van regeeringszijde, met name
van het Departement van Buitenlandsche Zaken, zou het centrale bureau
misschien voor inlichtingen in rechtstreeksch contact kunnen staan met
den officiëelen buitenlandschen dienst. 3°. Onder datzelfde beding, maar
meer wat betreft de ressortsministeries, zou dan wellicht de Regeering
zich van den voorlichtingsdienst ten principale kunnen terugtrekken om
dezen aan het centrale bureau over te laten. 4°. Het centrale bureau
zou voor het overige niet alle economische voorlichting in zich behoeven
op te nemen, maar zou voor zekere speciale vertakkingen kunnen volstaan met coördinatie en met centralisatie der bemiddeling. Met belangstelling mag worden afgewacht of commissie en Regeering bereid zijn,
min of meer in deze richting naar een oplossing van het inderdaad
belangrijke en brandende vraagstuk te zoeken.

* * *

Ons rest ten slotte alleen de vraag te bezien, welk precies het verband
is tusschen economische voorlichting en handelsverdragen en wat men
van de economische voorlichting verwacht. Bij de beantwoording dier
vraag zou verwezen kunnen worden naar een en ander, dat reeds
gezegd werd, maar het is overzichtelijker, als we enkele dingen even
herhalen. Het zou niet juist zijn te zeggen, dat als we doorgaan, meestbegunstigingsverdragen te sluiten, we geen economische voorlichting bij
het betrokken werk noodig hebben. Immers: a. al staat meestbegunstiging
in het centrum van een verdrag, dan is het toch noodig, op grond van
kennis der economische feiten en omstandigheden in de landen der beide
contracteerende partijen te beslissen, hoe ver de meestbegunstiging over
het door het verdrag bestreken terrein zal moeten rayonneeren ; en voorts
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b. kan het voorkomen, dat boven en behalve meestbegunstiging iets meer
verkregen moet worden, hetzij verlaging, hetzij consolidatie van rechten,
hetzij iets anders, aangezien misschien zonder die faciliteiten uit eigen
hoofde meestbegunstiging niet meer zou zijn dan meestbegunstiging op
de basis van conditiën, die sterk belemmerend, zoo niet prohibitief zouden
zijn voor handel en verkeer. Trouwens zou met het systeem van meestbegunstiging niet onvereenigbaar zijn eenige andere methode van handelsverdragspolitiek dan door de Nederlandsche Regeering thans wordt toegepast, b.v. het systeem der onderhandelingstarieven, waarover tegenwoordig zooveel gesproken wordt. Gesteld, dat de Regeering daartoe
overging, dan zou het principiëel niets veranderen aan hetgeen zoo even
sub a en b werd gezegd, maar zou dit laatste wel meer beteekenis verkrijgen, niet alleen intensief, maar ook extensief, aangezien dan zekerheid
zou moeten bestaan niet alleen over noodzakelijkheid, beteekenis en
waarde voor beide partijen van concessies, die men gaat vragen, maar
evenzoo van concessies, die men c. q. zal verleenen. De gedachtengang
is nu deze, dat het centrale bureau, waarover we zooeven spraken, zal
hebben - resp., om zoo te zeggen, zal zijn - een centrale en complete
economische kartotheek, die voor alle departementen toegankelijk zal zijn,
_ hetgeen een groote verbetering zou beteekenen, omdat nu de gegevens
verspreid en niet gemakkelijk toegankelijk zijn - , maar tevens ter beschikking zal zijn van de particuliere organisaties, welke, zooals werd
uiteengezet, met de quaestie der handelsverdragen te maken hebben, en
van particuliere personen, wier hulp of medewerking de Regeering mocht
willen inroepen. Maar deze opzet heeft nog een ander voordeel. Zulk een
centraal bureau zou natuurlijk een directeur moeten hebben, die door
zijn functie voorbestemd zou zijn om voor de Regeering een adviseur
van beteekenis te worden, zoo goed als voor heel of half officiëele
organen, als b.v. de commissies voor de handelsverdragen. Datzelfde
geldt ook, zij het eenigszins gemitigeerd, voor de leden van het college,
dat, voor bestuur resp. toezicht, wel aan zulk een directeur zal moeten
worden toegevoegd. In alle opzichten zou - naar veelal gemeend wordtde zaak der handelsverdragen winnen bij een dergelijke organisatie resp.
reorganisatie van den economischen voorlichtingsdienst. Intusschen moet
men niet meenen, dat met de schepping van het gedachte centrale bureau
de zaak ineens in orde zou zijn: eerst na jaren zou het bureau de beteekenis kunnen krijgen, die met het zou willen toekennen. Zwitserland
heeft het orgaan der economische voorlichting, dat voor het met volle
kennis van zaken voeren van handelsverdragspolitiek, met name voor
het toepassen van het systeem van onderhandelingstarieven, noodig is,
maar ook daar is het orgaan gegroeid, voor welken groei vele jaren
noodig zijn geweest. En bovendien bestaat daar reeds een samenwerking
tusschen regeeringsorganen en vrije maatschappij als hier eerst bezig
is zich te ontwikkelen.
(Wordt vervolgd)
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De aard van dit instituut, dat onmiddellijk raakt aan het vraagstuk
van de verhouding van religie en Overheid, of, nauwer nog, van Overheid
en Kerk, wekt bij velen critiek en maakt een beschouwing daaromtrent
nog des te moeilijker, wijl het aangeroerde vraagstuk wel zeer actueel
mag heeten aan de rechterzijde, maar nochtans slechts verwarring instede
van eenstemmigheid in de richting eener vruchtbare oplossing bracht.
De bestendiging van het in 1914 in het leven geroepen instituut van
veldpredikers in dat der legerpredikanten, vond dan ook in geen enkel
opzicht oorzaak in het principe, dat als algemeene overtuiging voor de
verhouding van Overheid en Kerk zou hebben postgevat, maar veeleer
in het feit, dat de rechterzijde beschikte over de macht om iets voor de
geestelijke verzorging van het leger te doen.
Wanneer er althans van een algemeene overtuiging, zij het ook niet
nader geformuleerd, mocht sprake zijn, dan is het, dat de rechterzijde
uit zoodanige grondbeginselen leeft, dat de verhouding van Overheid en
Kerk niet slechts een liberale scheiding van Kerk en Staat kan bedoelen,
maar met behoud van de zelfstandigheid van de twee genoemde levenskringen, toch ook een relatie tusschen die twee in positieven zin doet
onderstellen.
Doch, hoe het ook zij, de geestelijke verzorging van de weermacht,
valt niet in het kader van een principiëel doordacht stelsel van beleid
naar de ordinantiën Gods, waardoor dit als geheel zou worden bepaald.
Zulk een stelsel is nog slechts in de eerste aanvangen van de geboorte
en wordt in die geboorte door velerlei omstandigheden als belemmerd.
Wie inziet, dat welhaast alle sociale en politieke vraagstukken aan de
rechterzijde saamhangen met dit centrale, zal het dan ook met ons
betreuren, dat bij de mannen van rechts al te weinig neiging kan worden
waargenomen om de hoofden bij elkander te steken en op den algemeenen grondslag van de onderscheidene partijprograms een gemeenschappelijk accoord te treffen omtrent het hoofdprobleem van de
Christelijke staatkunde, zonder hetwelk de toekomst voor die staatkunde duister is.
Wij zijn genoopt op het centrale vraagstuk te wijzen en dit ook in
het verband te betrekken, hoewel ons onderwerp op zichzelf niet kan
A. St. 3-m. IJ
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toestaan dat centrale vraagstuk nauwkeuriger te beschouwen dan door
de relatiën met dit onderwerp wordt geboden.
Deze relatiën en de stand van het hoofdprobleem gebieden echter
een behandeling van het onderwerp:
A. Uit het oogpunt der principiëele verhouding van Overheid en Kerk
naar antirevolutionaire beschouwing.
B. Een vergelijking van de bestaande en vigeerende instructies voor
de geestelijke verzorgers met de uitgestippelde lijnen.
C. Slotbeschouwing.

** *
A. Hef instituut der legerpredikanten, of wil men breeder, der geestelijke verzorging van de weermacht, in het licht der principiën omtrent
de verhouding van Overheid en Kerk.
Als beginselen, welke door de antirevolutionaire beschouwing mogen
gelden voor de verhouding van Overheid en Kerk, noemen wij:
1. De Kerk, als openbaring van het lichaam van Christus, is een zelfstandig instituut in het volksleven, met eigen autoriteit en recht bekleed bij ordinantie van haar Koning en God.
2. Op de onder 1 genoemde gronden is aan het instituut der Kerk,
zooals zij naar Christelijke orde verschijnt, de bevoegdheid der ambten.
Zij bekleedt met ambtelijke waardigheid overeenkomstig de instelling
der ambten, houdt opzicht en oefent tucht door haar organen en heeft
ook het recht om zoo noodig de uitoefening van het ambt te schorsen
of zelfs ook op te heffen.
3. Zij onderhoudt den Dienst des Woords, voorziet in de geestelijke
verzorging als haar roeping en behartigt krachtens haar roeping de
zending. Als gemeenschap des geloofs en getuige der Waarheid waakt
zij over de zuiverheid des geloofs en der bediening van Woord en
Sacrament, als ook over den wandel van de leden der Kerk.
Wat de Overheid aangaat, belijdt de Kerk, dat de Overheid is Gods
dienaresse en als zoodanig gebonden voor haar beleid aan de ordinantiën
Gods, zooals die geopenbaard zijn in de Heilige Schrift.
Wie de beginselprograms der Protestantsch-Christelijke partijen kent,
weet, dat zij in deze belijdenis der Kerk, allen overeenkomen. Als zoodanig staan al deze partijen nog op een algemeen accoord, ondanks de
verschillen, welke zij in de normatieve bepalingen vertoonen.
Voor zooverre dus die partijen als behoorende tot een openbaring
van de Kerk in het algemeen moeten worden gerekend, kan derhalve
met recht van een belijden der Kerk gesproken worden.
Onzeker wordt echter de overtuiging omtrent de Overheid, als het
gaat om de norm.
De Overheid is gebonden aan de ordinantiën Gods, zoo zegt men.
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Goed, doch welke ordinantiën neemt men nu als richtsnoer voor het
politiek en sociaal beleid. Ziedaar het moeilijke punt. Hier ontbreekt
de overeenstemming.
Wel gevoelt men, dat de Overheid op grond van haar ordineering door
den God der Schriften met het Woord heeft te rekenen.
Wij redeneeren vanzelf sprekend van uit positief Christelijk standpunt.
Meerendeels gevoelt men ook nog, dat desniettemin de Kerk geen
gezag over de Overheid heeft, zoodat zij haar de wet zou voorschrijven.
Neen, de Overheid moet met een gezag bekleed zijn, dat voor haar, als
zelfstandige van God geördineerde instelling, geldt en dat zij aan God
verantwoordelijk uitoefent. Derhalve heeft men noodig een duidelijke
formuleering van het Overheidsgezag, zooals dit door de ordinantiën
Gods naar algemeen accoord behoort te worden bepaald en uitgeoefend.
Het feit, dat men tot op heden zulk een duidelijk normatief niet vond,
neemt niet weg, dat het beginsel zulks eischt en dat dit aldus bepaalt:
l. Dat ook de Overheid naar Christelijke orde en beschouwing een
zelfstandige taak heeft te vervullèn en aan den God der Schriften voor
de vervulling van haar roeping verantwoording schuldig is.
2. Dat taak en roeping der Overheid worden aangewezen door daartoe
strekkende ordinantiën Gods.
3. Dat de beginselen en de formuleering omtrent taak en roeping der
Overheid volgens een Christelijke of Schriftuurlijke staatkunde, in het
geloofsleven van het Christenvolk zullen worden gegrepen en allengs
nader worden geleerd en tot accoord van gemeenschappelijken arbeid
moeten worden.
Uit de genoemde grondbeginselen volgt, dat naast de zelfstandigheid
van de openbaring der Kerk als een geestelijk sociaal lichaam, de Overheid evenzeer in haar zelfstandigheid wordt geëerbiedigd door de Kerk.
Vervolgens, dat slechts door nauwkeurige afpaling van de zelfstandigheid der beide levenskringen overeenkomstig haar roeping en taak, de
juiste verhouding kan worden gevonden, welke er tusschen die levenskringen en arbeidsterreinen bestaan moet.
Tenslotte, dat ook alleen daarin de juiste samenwerking en onderlinge
steun kan worden gezocht met wederzijdsche erkenning en handhaving
van rechten en werkingssferen.
Van zulk een harmonie zijn wij nog verre verwijderd, zoo deze ooit
moge tot stand komen. Het is echter niet noodig, dat wij omtrent het
vraagstuk over de geheele linie van het politieke en sociale leven tot
eenig eenstemmig besluit komen, alvorens de kwestie, welke ons hier
bezig houdt tot een goede oplossing kan worden gebracht.
Het is voldoende, als wij uit de talrijke vragen, die zich bij de beschouwing over de verhouding van Overheid en Kerk voordoen, vooral
deze ééne nader bezien, welke is de taak en roeping van de Overheid
jegens de Kerk in haar openbaring en inhoeverre is de Overheid geroepen
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tot de behartiging van de geestelijke belangen harer leden of de bevordering daarvan.
Wat het eerste lid aangaat, volgt uit de boven uiteengezette beginselen,
dat de Overheid de zelfstandigheid der Kerk heeft te erkennen en dus
ook te beschermen d. w. z. dat zij de openbaring der Kerk in het instituut
eerbiedigt.
In concreto beduidt dit alzoo, dat zoodanige bepaling in de wet zij
opgenomen, dat niet twijfelachtig is, wat onder den titel Kerk behoort
te worden gerekend en dientengevolge ook de rechten der Kerk heeft.
Wat het tweede lid aangaat, kan er geen twijfel zijn, of de Overheid,
die zich Gods dienaresse weet, heeft ook een taak ten aanzien van het
zedelijk en geestelijk leven der natie tegenover God. Onmogelijk kan de
gebondenheid der Overheid aan Gods ordinantiën zulk een positieve taak
uitsluiten. Behalve in de bescherming der Kerk, welke voor alles in
de erkenning en handhaving van haar autoriteit en rechten moet liggen,
heeft de Overheid een zelfstandige taak ten aanzien van de natie als
geheel, zonder op het kerkelijk verband der staatsburgers te letten, dus
ten aanzien van de staatsburgers, hun gezinnen, arbeid, arbeidsomgeving,
corporaties en organisaties van allerlei bestemming, welke in zedelijk
en geestelijk licht verschijnen.
Het wil ons voorkomen, dat vooral hierin het vraagstuk van de verhouding van Overheid en religie het meeste klemt en dat een vrij-kerkelijk
standpunt, zooals dat uit liberalistisch-politieke overwegingen tot practijk
is geworden, onder de kerkelijke groepen bestrijding vindt en de neiging
versterkt om de Overheid kerkelijk te binden en in consequentie aan
de tucht der Kerk of van een kerkelijke organisatie te onderwerpen. De
toevlucht tot een staatskerkelijk stelsel is de ontvluchting aan de moeilijkheid, welke de onderscheiding van de verschillende terreinen naar de
ordinantiën Gods in het huidig stadium van het vraagstuk oplevert.
Men gevoelt echter blijkens den strijd, dat de Overheid een zedelijkgeestelijke taak naar de ordening Gods moet hebben, maar verliest de
zelfstandigheid der Overheid uit het oog.
De Overheid mag voor de taak en roeping der Kerk niet verantwoordelijk worden gesteld en de Kerk mag niet op de plaats der Overheid
gaan zitten, of haar aan zich onderwerpen en door haar heerschappij
oefenen. Doch, hoe men ook over de nadere uitwerking denke, dit kan
niet worden weersproken, dat wie belijdt, dat de Overheid voor haar
taak is gebonden ook aan de ordinantiën des Woords, zelfs met de
gewenschte en gegronde restrictie, "voorzoover die ordinantiën des Woords
de Overheid betreffen", die moet tot de conclusie komen, dat de Overheid
zich naar zedelijke en geestelijke principia heeft te richten, welke haar
een als door ons omschreven optreden ten aanzien van het zedelijk en
geestelijk leven der natie en haar instellingen opleggen.
Dit punt uit principiëelen grond voor een Christelijke staatkunde buiten
kwestie zijnde, laten wij na om te pogen de grondliniën verder te ont-
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wikkelen, op gevaar af het verwijt te ontmoeten, dat wij slechts een
algemeene stelling poneeren. Het is waar, wie alles zegt, zegt daarmede
nog niets. Men houde ons echter ten goede, dat wij de nadere beschouwing alleen uitstrekken tot de taak der Overheid krachtens dit
algemeen beginsel in verband met de geestelijke verzorging in de weermacht.
De vraag is dus, welke kan die taak zijn voor de Overheid en hoe kan
zij die vervullen met behoud van haar recht en plicht en met handhaving
van de rechten der Kerk.
Ter beantwoording van deze vraag zal dan weer allereerst noodig zijn
het standpunt te bepalen omtrent een andere n.l.: Laat de zelfstandige
taak der Overheid omtrent de geestelijke verzorging toe, dat zij deze
behartige buiten aanraking of overleg met de Kerk, dus schept zij zelf
haar organen en kan dit binnen de bevoegdheid aan haar roeping verbonden gelegen zijn, of is de geestelijke verzorging zoo danig bepaald,
dat de Overheid met zelf die organen te scheppen in de rechten en dus
in de roeping en bijzondere autoriteit der Kerk treedt.
Deze vraag is wederom afhankelijk van een derde, n.l.: Wat bedoelt
de geestelijke verzorging van de weermacht van Overheidswege?
Wijl de weermacht een Overheidsorgaan is, kan niemand ontkennen,
dat de geestelijke verzorging van Overheidswege moet worden behartigd
of toegestaan. De bemoeienis der Overheid in deze zaak is dus niet
alleen krachtens haar roeping naar Christelijke beschouwing, maar ook
door den aard van het Overheidsorgaan, de weermacht, buiten twijfel
en geboden.
Het gaat om den modus quo en die hangt ook samen met de bedoeling
der geestelijke verzorging. Wordt deze beperkt tot de algemeen zedelijkgeestelijke taak van de Overheid jegens de onderdanen, zooals die naar
Christelijke orde moet worden vervuld, dan is het klaar als de dag, dat
de Overheid geheel zelfstandig handelt. Doch die algemeene taak verricht
zij door haar regeling en organisatie, haar wetgeving en rechtspraak,
zoo voor alle zaken en organen, als ook voor de weermacht. Om een
voorbeeld te noemen: De Overheid heeft geenerlei tusschenkomst van
kerken of corporaties noodig om te bepalen, dat het ijdel gebruik van
Gods Naam behoort gestraft te worden, om den dag des Heeren te maken
tot een rustdag in de weermacht, om kerkelijke feestdagen te erkennen
en den dienst daarnaar te regelen, om de menschen in de gelegenheid te
stellen hun godsdienstoefening te onderhouden en dit te doen eerbiedigen e.d.g.
Dit alles valt ook onder geestelijke verzorging in algemeenen zin en
daarvoor heeft de Overheid geen instituut voor geestelijke verzorging
noodig.
De instelling van zulk een instituut bewijst dus, dat de Overheid
een geestelijke verzorging in bijzonderen zin op het oog heeft en het
gaat hier dus om de bedoeling, welke de regeering daarmede heeft.

210

I
:i

DR.

J. SEVERIJN

De regeering kiest aalmoezeniers en legerpredikanten uit kerkelijke
ambtsdragers en bewijst daarin, dat zij niet bedoelt den geestelijken
arbeid naar een regeeringsprogram te doen plaats vinden, zoodat het
instituut van geestelijke verzorgers als een orgaan van staatspriesters
ware te beschouwen, die het vuur op het altaar van den staat moeten
brandende houden. Voor dat geval zou de regeering zich niet hebben
bepaald tot kerkelijke ambtsdragers, maar zou zij ook personen hebben
kunnen benoemen uit een anderen staat des levens.
Klaarblijkelijk heeft de regeering zich verplicht geacht jegens de leden
der kerkelijke gemeenschappen en die gemeenschappen zelf om de geestelijke verzorging mogelijk te maken en te bevorderen onder de jongelieden,
die aan hun kerkelijke gemeenschap voor een tijd worden onttrokken.
Aan het instituut voor de geestelijke verzorging in de weermacht kleeft
dus wel degelijk de bedoeling van een kerkelijk karakter, althans een
relatief verband tot de kerken. Het is trouwens duidelijk, dat zonder
zulk een verband het instituut tot mislukking zou gedoemd zijn.
Wijl echter de regeering door haar keuze en benoeming rekening
hield met kerken en richtingen, is duidelijk gebleken, dat zij den kerkelijken achtergrond der geestelijke verzorging niet voorbij zag en dat het
bijzondere van deze verzorging in een bijzonder orgaan de Overheidszorg
bracht op het terrein, waar de kerkelijke zorg een taak heeft.
Daarmede moet de geestelijke verzorging, principiëel beoordeeld, vallen
onder den Dienst des Woords. En wederom principiëel boordeeld, de
Dienst des Woords is naar Christelijke orde aan het ambt. De bediening
des Woords is een ambtelijke bevoegdheid, welke door de Kerk en niet
door de Overheid wordt verleend aan hen, die zulks begeeren en daartoe
bekwaam worden geacht. Naar deze beschouwing moeten dus de legerpredikanten kerkelijke ambtsdragers zijn.
Wil dus de Overheid, dat in de weermacht worde voorzien in den
Dienst des Woords en de daaraan verbonden zielszorg, dan zal dit alleen
kunnen geschieden door Dienaren des Woords, dat is, door bevoegde
ambtsdragers, dus door de Kerk. Daarin ligt reeds besloten, dat zij voor
deze verzorging ambtsdragers noodig heeft en derhalve ook de bemiddeling der Kerk.
De Overheid kan geen Dienaren des Woords met de ambtelijke bebevoegdheid tot dien Dienst bekleeden en kan dus deze organen niet zelfstandig scheppen. Hiermede is alzoo de tweede vraag beantwoord en
thans komen wij tot de eerste: Hoe kan de Overheid in de geestelijke
verzorging der weermacht doen voorzien, gegeven alle conclusies op
de uitgestippelde beginselen?

* * *
Thans gaan wij weer van een andere zijde het onderwerp benaderen
om de materie te ordenen, welke wij noodig hebben om tot een oplossing
te kunnen komen.
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Wat kan de aanleiding zijn, dat de Overheid den Dienst des Woords
in de weermacht gaat bevorderen en met handhaving van de autoriteit
der Kerk ook tot op zekere hoogte zelf ter hand wil nemen? Wat mag
daartoe gegronde en principiëel verdedigbare aanleiding zijn? Immers
de taak en roeping om het Woord te bedienen is niet aan de Overheid.
Wie art. 36 in zijn geheel wil verdedigen en tot norm van Overheidsbeleid maken, moet althans bij dit stuk verlegen staan, als hij de Waarheid Gods boven art. 36 stelt. Vergeefs zal hij zich op het Woord Gods
zoeken te beroepen. De prediking des Woords is aan de Kerk opgedragen en niet aan de Overheid. Men kan daarover denken, zoo men
wil, maar wie zich naar het Woord wil richten, moet een eisch krachtens
art. 36 aan de Overheid toegedacht om de taak der Kerk waar te nemen,
onschriftuurlijk achten en laten varen.
"Het Woord des Evangelies overal te doen prediken" kan rechtens nooit
meer bedoelen dan dat de Overheid voor de Kerk alle hinderpaal tracht
weg te nemen om haar taak te vervullen en kan niet beteekenen, dat
de Overheid Dienaren des Woords met de waardigheid van het ambt
bekleedt en uitzendt, als ware zij daartoe door den Christus geroepen.
Evenmin kan haar taak zijn om op bevel en aanwijzing van eenig
kerkelijk instituut afgoderij en valschen godsdienst uit te roeien. De Kerk
heeft daarentegen naast de roeping van de prediking des Woords als
de getuige van den Christus, ook den plicht om den afgodendienaar en
ketter uit te werpen, zoo zij na vermaning en tucht volharden.
Deze beide stukken zijn dan ook in de belijdenis der Kerk opgenomen:
Zie artt. 30, 31, 32 van de Ned. Geloofsbelijdenis.
Heeft derhalve de Kerk de roeping der bediening des Woords en van
opzicht en tucht als de haar verordineerde en opgelegde te vervullen,
zoo is duidelijk, dat zij die ook heeft ten aanzien van haar leden, die
in de weermacht zijn en dat zij zich de geestelijke verzorging dier leden
heeft aan te trekken.
Ook zonder de Overheid daarin te betrekken kan zij over middelen
en organen beschikken om haar taak te vervullen in de garnizoenen,
wijl haar bemoeienis uitgaat tot personen en leden van haar gemeenschap.
Vooral het feit, dat wij een volksleger hebben, zou bij een gezond
en levenskrachtig kerkelijk leven Overheidszorg in deze zaak schier overbodig maken, wijl de kerken ook zonder eenig afzonderlijk orgaan voor
de weermacht door de leden zelf zouden worden opgezocht en de actie
der kerken daardoor reeds zooveel gemakkelijker tot het doel kon leiden.
In den vredestijd, die voor slechts enkele maanden of weken de
militairen uit hun eigen kerkelijk milieu overplaatst naar eenig garnizoen,
zouden de kerkelijke organen voor het eigen plaatselijk milieu door
correspondentie met die in de garnizoenen onderling de geestelijke verzorging kunnen regelen en van elkander tijdelijk overnemen. Principiëel
kan hier toch niet op evangeliseerenden arbeid onder de militairen worden
gedoeld.
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Wilde men zulks, dan ware de rechte weg, dat de kerken in de
garnizoensplaatsen daarvoor haar organen inrichtten en zoo noodig voor
die zaak met de Overheid overleg pleegden om haar werk te kunnen doen.
Met andere woorden voor de geestelijke verzorging der militairen te
land is in vredestijd uit principiëel oogpunt beschouwd en in de onderstelling, dat de kerken haar roeping gevoelen en waarnemen tot haar
leden, hoegenaamd geen grond tot instelling van een Overheidsinstituut
met dat doel.
Indien deze er is, berust dat op ongeordende toestanden in het kerkelijk
leven als zoodanig. Hiermede komen wij echter op het gebied van de
utiliteit, hetgeen wij in dit verband niet zouden betreden.
Kan er nu bij een gezonden toestand op kerkelijk terrein toch gereede
grond zijn voor een Overheidsinstituut ter wille der geestelijke verzorging?
Dat kan en die is er.
Bedenken wij, dat in tijden van oorlog en oorlogsgevaar de Overheid
een belangrijk deel van de manschap onttrekt aan huis en hof, hen in
de stellingen en te velde gedurende onbepaalden tijd dikwijls in groot
gevaar brengt om niet te spreken van de vele omstandigheden, welke
het leven te velde kenmerken, die op het zachtst gezegd een nadeeligen
invloed uitoefenen op den geestelijken welstand van den man.
Voegen wij daarbij, dat het leven te velde met name in den krijg de
behoefte aan geestelijke verzorging zal doen stijgen en dat in het algemeen de Kerk juist veelal door den krijg verhinderd zal zijn haar taak
in het strijdende leger te vervullen, dan gevoelt men, dat de Overheid
den duren plicht heeft om in deze behoefte te voorzien of te helpen
voorzien en dat een en ander in de vredesorganisatie moet zijn geregeld
en voorbereid, opdat het in den dag voor den strijd ook naar goede orde
kan geschieden.
Er moet dus een instituut van veldprediking zijn en dat moet in de
organisatie van de weermacht zijn opgenomen, wijl de Overheid, zij het
ook gerechtvaardigd, oorzaak is, dat de leden der kerken aan haar
geestelijke verzorging in bange tijden worden onttrokken.

* * *
,
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Wat nu den modus quo aangaat, valt weinig meer te zeggen, als wij
het principe voor oogen houden.
Is de Overheid oorzaak, dat de Kerk haar werk niet kan doen, onder
zekere omstandigheden, en kan de Overheid krachtens de eigen roeping
en gezien die der Kerk haar werk niet doen, dan volgt, dat zij de Kerk
in staat stelt haar Dienaren des Woords in de weermacht te brengen
en juist in die buitengewone omstandigheden.
Nu zou men misschien, instemmende met deze conclusie, willen zeggen,
dat de zaak dan zeer eenvoudig is op te lossen. In vredestijd doet de
Overheid niets, want de Kerk kan het, behoort het althans te doen en
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te kunnen doen. In oorlogstijd zet de Overheid de gelederen open voor
alle Dienaren, die van hun kerken verlof krijgen om met het leger mede
te trekken en de zaak is geregeld.
Doch wie zoo spreekt, bewijst vooreerst, dat hij een vreemdeling is
in de weermacht en verraadt, dat hij geen betrouwbare voorstelling heeft
van een leger te velde, nog minder van de moeilijkheden, welke ook uit
strategisch oogpunt kunnen voorkomen voor de geestelijke verzorging,
wanneer men de dominée's op het leger zou loslaten, en zelfs zouden
kunnen saamwerken tot groot onheil, misschien wel voor een ganschen
veldtocht.
Ook de Overheid heeft hier nationale belangen te bewaken en daarom
moet de eisch worden gesteld, dat de veldprediking in handen is van
mannen, die geenszins strateeg behoeven te zijn, maar toch gewoon zijn
geworden om zich in het leger te bewegen, opdat zij verstaan, hoe zij
in zoo buitengewone omstandigheden hun dan ook buitengewoon zware
taak kunnen vervullen.
De aard van het werk in het leger te velde is nu eenmaal niet anders,
of de non-combattante veldprediker moet toch officier zijn, dat beteekent,
hij moet zijn werk, dat hij doet krachtens zijn ambt als Dienaar des
Woords en volgens de waardigheid en autoriteit daaraan verbonden, in
zoodanige relatie, welke hem tot Overheidsambtenaar maakt, verrichten.
Ook voor het welslagen van zijn arbeid is het trouwens noodig, dat hij
met de militaire huishouding op de hoogte is en daarin zijn plaats heeft.
Hij moet eenigermate zijn ingeleefd in de militaire hiërarchie, behoort
de indeeling en bevelvoering in zooverre te verstaan, dat hij de rangverhoudingen en bevoegdheden overziet. Zonder tacticus te zijn heeft
hij noodig de verschillende wapens te kennen en het werk, wat de daarbij
dienende manschappen hebben te doen en hoe de eisch van het wapen
wederom invloed uitoefent op hun dienst en gesteldheid.
Hij behoort eenig begrip te hebben van de legering en dislocatie der
troepen, van het leven in kampementen, van de bevelvoering in kantonnementen en de aanwijzingen daaromtrent gebruikelijk. Dit alles kan hij
niet ontberen voor zijn eigen werk. Hij behoort uit een en ander te
verstaan, met welke officieren en commandeurs hij zich in correspondentie
heeft te stellen en overleg te plegen omtrent de beste gelegenheid om
zijn arbeid in den troep te verrichten en de manschappen te kunnen bereiken.
Eveneens om practische redenen heeft hij noodig een rang te bekleeden.
Zonder twijfel zal de pastoor ook in zijn geestelijken staat, zonder
militair vertoon of militairen rang bij de Roomsch-katholieke militairen
den eerbied van dien stand ondervinden en evenzeer zal de dominée in
zijn dominée's-statuur en verschijning bij de Protestantsche belijders in
den troep zonder uniform of rang zijn eerwaardigheid kunnen handhaven. Ten overstaan echter van de niet-belijders in den troep zouden
de geestelijken aan zeer onverkwikkelijke ervaringen kunnen worden
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blootgesteld, tenzij steeds een officier werd belast om hen als een
paranimf te vergezellen en te beschermen.
De geestelijke verzorger moet als een door de Overheid erkende in
het leger verschijnen overeenkomstig het recht van de Kerk.
Daarom reeds is het noodig, dat de veldprediker een militairen rang
bekleedt, die welgekozen behoort te zijn en terecht boven de subalterne
rangen werd verheven. Hij behoort een als zoodanig bekend en geeerbiedigd distinctief te dragen, hetgeen op zich zelf voldoende is, ongeacht of hij de gewone officiersuniform draagt.
Hoe zeer een bijkomstige, schoon niet zonder gewicht, hebben wij
persoonlijk steeds gemeend, dat deze aangelegenheid niet ganschelijk
juist en in overeenstemming met den geestelijken stand is uitgevallen,
toen men aanleiding vond om de legerpredikanten met de gewone uniform
te doen verschijnen. Wij laten in het midden, in hoeverre de heeren, die in
deze functie werden benoemd, oorzaak werden, dat men daartoe kwam.
Oorspronkelijk schijnt de opzet niet alzoo te zijn geweest. Voorgeschreven was toch alleen het distinctief voor den majoorsrang en een
veldpredikers-hoofddeksel, waarvoor men eenig militair model pet had
aangewezen. Wie in September 1914 in de gelederen stond, zal zich de
eigenaardige verschijning van het corps veldpredikers herinneren, welke
noch aan de waardigheid van de geestelijke positie, noch aan die van
den officiersstand luister vermocht bij te zetten.
Er moest verandering komen in deze zaak. De uniform verscheen en
de uniformiteit ging zelfs ook over tot het modieuse grijsgroen, hetwelk
de oorlog scheen te gebieden. De veldprediker geleek welhaast op den
majoor-combattant en scheen niet altijd ongevoelig voor de charme van
zijn uitrusting. Begrijpelijk en verschoonbaar op zich zelf, komt het ons
toch voor, dat al te weinig werd gelet op de onderscheiding van het
ambt der geestelijke verzorgers in deze uiterlijke assimilatie met de
combattanten.
Het militair distinctief achten wij, ook al is het klein, gegeven een
goede discipline, voldoende, maar het gelauwerd kruis achter den
majoorsbalk lijkt ons te gering om den veldprediker te onderscheiden,
indien zijn verschijning overigens met die van den militairen hoofdofficier
schier geen draad verschilt.
De principiëele onderscheiding, welke wij ontwikkelden omtrent den
dienst van den kerkelijken ambtsdrager in het leger vergeleken bij den
officier der Overheid in de weermacht dienende, de erkentenis van die
waardigheid van de zijde der Overheid en het aanzien, dat daaraan
toekomt in overeenstemming ook met het geestelijk karakter van het
ambt, behooren deze soort van officieren in het leger te kenmerken ook
in hun verschijning. De Overheid heeft in hen kerkelijke ambtsdragers.
Stel het geval, dat de kerkelijke organisatie aan een veldprediker de
bevoegdheid van zijn ambt genoopt is te ontzeggen. Principiëel gezien
is dit mogelijk. Dit geval behoort ook uit principiëel oogpunt geregeld
,
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te zijn in de verhouding van Overheid en Kerk ten aanzien van de benoeming voor en de vervulling van dezen Dienst des Woords. Wij komen
daarop terug, doch stellen hier het geval.
Bij een goede regeling zou dan blijken, dat deze kerkelijk-militaire
dragers van een officium (en dus officieren) een geheel andere rechtspositie innemen dan de militaire officieren. Ook dit behoorde te spreken,
als openbaring van de verhouding tusschen Overheid en Kerk.
Een uniforme dracht naar de wijze van de uniform van den marineofficier, waarbij de banden en krullen op de mouwen gevoegelijk zouden
kunnen vervallen en een eenvoudig distinctief op de kraag, zoude niet
ongeschikt zijn voor de geestelijke verzorgers. Waarom zouden zij niet
georneerd worden met een hoofddeksel, dat schoon geen driekant, aan
de traditie niet vreemd, den steek in eere hield naar het bekende model
van de hoogwaardigheidsbekleeders en overeenkomstig de waardigheid
van het ambt met edel metaal gesierd.
Behalve de practische redenen, die den eisch stellen, dat de veldprediker een rang heeft in de weermacht, zijn er echter ook nog belangen
der Overheid, die behooren te worden geëerbiedigd en welke eischen,
dat de veldprediker officier is en dus in het militaire kader is opgenomen.
Nationale en militaire belangen eischen dit voor mannen, die voor de
uitoefening van hun ambt zich bewegen in het leger ook in omstandigheden, waarin de beweging en dislocatie der troepen voor de hoogere
bevelvoering een zaak is, die in het belang van het militair en nationaal
welzijn niet voor openbaarmaking geschikt is. Omstandigheden, waarin
de man, die zich in de troepen beweegt en bewegen mag, met militaire
maatregelen en voornemens in kennis kan komen en zal worden gebracht,
waarvan hij zich ook zelfs onbewust en ter goeder trouw geen rekenschap
geeft, of ook maar geven kan, en waarvan hij verkeerd gebruik kon
maken.
Daarom zal de Overheid den veldprediker officier maken en hem bij
den staf van een bevelhebber indeelen, opdat hij op de hoogte zij en de
belangen der bevelvoering versta en bevordere naar vermogen. Ook hier
zullen zich uit hoofde van de eigenaardige positie van den veldprediker
moeilijkheden voordoen en zal de Dienaar des Woords en de officier in
innerlijk conflict kunnen komen, doch het is niet anders, de veldprediker
zal binnen zekere perken aan het militair gezag zijn gebonden, niet
alleen den rang van officier dragen, maar ook officier moeten zijn.
Komen wij nu nogmaals tot de vraag omtrent den modus quo van de
behartiging van de geestelijke verzorging in het leger en in de weermacht
als geheel, en de institueering van het orgaan daartoe, dan moet bij de
gestelde principiën en beschouwingen volgen, dat de Kerk, aan wie de
roeping der geestelijke verzorging is, de mannen brengt, die daarin
zullen dienen ook in de weermacht, en dat de Overheid die mannen
benoemt tot haar kerkelijk-militaire officieren.
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Dit maakt alzoo noodig, dat de Overheid en de Kerk (de kerkelijke
organisaties) tot overeenkomst zijn gekomen in deze zaak. Het initiatief
kan zoowel bij de Overheid als bij de Kerk liggen. Vraagt de Kerk om
een regeling, waardoor zij in staat is in tijden van oorlog en oorlogsgevaar haar taak aan haar gemobiliseerde leden na te komen, dan is
het aan de Overheid haar conditiën te bepalen. Omgekeerd kan de Overheid evenzeer aanleiding vinden in haar eigen roeping om met haar
voorstellen en bepalingen tot de Kerk te komen.
Conditie van de kerkelijke zijde zal krachtens de geestelijke autoriteit
der Kerk steeds wezen, dat zij haar mannen aanwijst. Hoe zij dit in eigen
boezem regelt en hoe zij de mannen vindt, die deze taak onder de gestelde conditiën willen verrichten, is natuurlijk haar zaak. Zij brengt haar
mannen tot het bestemd getal uit aan de Overheid en de Overheid aanvaardt die, behoudens haar gegrond en welomschreven bezwaar en
recht om te wraken.
Het recht der Kerk behoort ook erkend en geëerbiedigd om de ambtelijke relatie van den ambtsdrager tot haar bestendigd te zien. Zij draagt
de voortdurende sanctie van het ambt en is bevoegd die sanctie op te
heffen. Zonder deze is trouwens de ambtsdrager geen ambtsdrager meer.
De Overheidsbenoeming kan dus principiëel gezien naar recht en orde
der Kerk nimmer deze ambtelijke relatie tot de Kerk verbreken. Zou
zij dit willen, dan heeft zij tot den Dienst des Woords niet bevoegde
mannen in haar dienst.
Daarmede hangt dus samen, dat de Overheid, zoo de Kerk, een kerkelijke organisatie, zich genoopt zag de ambtelijke bevoegdheden van een
harer Dienaren des Woords in de veldprediking opgenomen op te heffen,
dezen man automatisch moet vervallen verklaren van zijn officium in
de weermacht en hem door een ander doen vervangen.
De rechtspositie van den veldprediker of legerpredikant eischt daarom
bijzondere regeling. De Overheid kent voor haar regeling niet in de
eerste plaats personen, maar veldpredikersplaatsen, in haar organisatie.
Ze verbindt aan zulk een plaats een toelage en financiëele regeling voor
de waarneming van den dienst, c. q. met recht van pensioen overeenkomstig haar bezoldigingsbesluiten,hetgeen aan de personen, die zulk
een plaats innemen ten goede wordt gebracht, overeenkomstig dienst
en diensttijd.
Omgekeerd zal ook bij de Overheid aanleiding kunnen zijn om zich
van den man, die zich niet the right man on the right place toont, te
kunnen ontlasten en door een ander te doen vervangen. Ook dit behoort
geregeld te zijn in het instituut.
Aangenomen, dat een zoodanige regeling tot stand ware gekomen,
en dat de Overheid naar de statistiek der kerkelijke organisaties tot een
instituut van een zeker aantal veldpredikers ware besloten, waarin de
verschillende organisaties der Kerk haar aandeel hadden naar verhouding,
'!
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zoodat men in tijd van oorlog en oorlogsgevaar de daarbij geplaatste
Dienaren des Woords zag mobiel worden, dan zou dit, zooals wij hebben
betoogd, nog slechts verwarring en teleurstelling geven.
Het corps moet niet alleen in vredestijd op papier zijn aangewezen,
doch moet zich daarin voorbereiden voor de oorlogstaak. Het behoort
in de vredesformatie te zijn opgenomen en zijn leden in de gelegenheid
te stellen om zich op den van hen gevraagden arbeid te richten.
Anderzijds is daartoe in het geheel niet noodig, dat dit corps permanent
"onder de wapenen" is, of liever gezegd: "in de gelederen" verkeert.
Toch zal het ook weer het aangewezen corps zijn om in vredestijd de
geestelijke verzorging der kerken te bemiddelen en voor zooveel noodig
te behartigen. Zij blijven echter in vredestijd aan hun gemeenten verbonden en daarin werkzaam.
Het gaat thans dus om de organisatie in vredestijd van de veldpredikers
voor hun militaire relatie tot permanent lichaam. En men verwondere
zich er niet over, dat ook in dit verband wederom een principe vraagt
om eerbiediging. De eene Dienaar des Woords zal toch niet over den
anderen heerschen. De militaire subordinatie kan volgens dezen regel
dus niet onder Dienaren des Woords worden toegestaan.
De aangewezen vorm voor de organisatie der veldpredikers zal derhalve die van een college moeten zijn. De gezamenlijke veldpredikers
vormen een college met een Bestuur, dat volgens betreffende voorschriften het werk regelt en verdeelt. Dit college zou alszoodanig dus
een permanent karakter dragen en tevens de correspondentie betreffende
zijn aangelegenheden tusschen Overheid en de kerkelijke lichamen voeren,
alsook met de militaire autoriteiten.
Indien men ter eeniger tijd aanleiding mocht vinden om den thans
bestaanden Raad van Leger- en Vlootpredikanten op de voorgestelde
wijze uit te breiden en te wijzigen, zou het aanbeveling verdienen om
de thans in functie zijnde veldpredikers in dat college te plaatsen, opdat
de verkregen ervaring ten goede kon komen aan het instituut. De verandering van het instituut zou vanzelf sprekend ook overgangsbepalingen
vragen ten aanzien van die functionarissen.
Voorts wil het ons voorkomen, dat het ook aanbeveling verdient den
Voorzitter van het college, als Dienaar des Woords voor een bijzondere
taak, van de zorg voor een gemeente ontheven, geheel disponibel te stellen
voor de leiding van de geestelijke verzorging van het leger.
Een voortdurend contact tusschen Overheid, militaire autoriteiten en
kerken zal daardoor niet alleen worden bevorderd, maar zal het ook
gewenscht maken, dat er een man is, die dit onderhoudt. Ook voor de
regeling, volgens welke de leden van het college veldpredikers in de
gelegenheid kunnen worden gesteld om met den troep kennis te maken
en bij oefeningen en in kampementen tegenwoordig te zijn als ook 0111
tot eigen voorbereiding enkele dagen den dienst mede te maken en op te
treden in de hun toegewezen taak, wordt de aanwezigheid gevraagd van
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een man, die in het leger dagelijks verkeert, althans daarmede dagelijks
aanraking heeft.
Op die wijze kan ook worden gewaakt tegen het gevaar, dat het college
slechts tot een instituut op het papier wordt en zijn officiëel karakter
inboet.
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Overigens behoeft niet te worden betuigd, dat een instituut in den
aangegeven zin, tot zoodanig getal kan worden uitgebreid dat inderdaad
aan de verscheidenheid op kerkelijk leven eenerzijds veel meer kan
worden tegemoetgekomen en dat anderzijds een goede vrucht kan worden
verwacht van de saamwerking van predikanten uit verschillende omgeving
bijeengebracht.
Wanneer men tot een college van b.v. 24 veldpredikers, om een getal
te noemen, zou komen naar verhouding der bevolkingsstatistiek verdeeld
over de verschillende kerken en kerkelijke organisaties, die naar billijkheid en recht haar aandeel hebben te geven en hield men daarbij in
het oog, dat de plaatsing bij de verschillende onderdeelen der weermacht
in overeenstemming met de kerkelijke toestanden kan worden bepaald
door bemiddeling en zorg van het college zelf, dan is het duidelijk, dat
de geestelijke verzorging in aansluiting met het kerkelijk leven der manschappen kan worden getroffen.
De kerkelijke verdeeldheid maakt ongetwijfeld de oplossing van dit
vraagstuk wel zeer moeilijk. De kleinere kerkelijke gemeenschappen zullen
groot gevaar loop en van buitengesloten te worden en de grootere zullen
de neiging vertoonen om alleen voor haar eigen leden te arbeiden.
De moeilijkheden door de kerkelijke verdeeldheid ontstaan zouden de
Overheid ook kunnen nopen om maatregelen te treffen, welke voorziening
brengen naar de belijdenis. Het bestaande instituut heeft dit reeds
eenigermate op die wijze geregeld.
Op zich zelf gezien, kunnen de kerken dit nimmer tot een punt van
verwijt aan de Overheid maken, daar de gemeenschappen, die eenzelfde
belijdenis tot accoord des geloofs hebben, naar Christelijke orde ook
een kerkelijke gemeenschap behooren te vormen.
De verdeeldheid van kerkelijke gemeenschappen met een zelfde belijdenis kan daarom ook nimmer in een principiëele regeling tot algemeene tevredenheid worden opgelost. De kerken van eenzelfde belijdenis
zouden dan ook een stap in de goede richting doen door een gemeenschappelijke onderlinge regeling van de voordracht te treffen, zoodat de
dientengevolge benoemde legerpredikanten ook gemeenschappelijk werden
erkend.
Hierdoor zou een instituut kunnen worden gevormd, dat samengesteld
in overeenstemming met de verschillende belijdende volksgroepen aan
zijn doel kon beantwoorden.
In verband met den financieel en toestand ligt het voor de hand, dat
een instituut als hier voorgesteld, vergeleken bij het huidige een voordeel
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voor de schatkist beteekende, wijl aan iedere plaats een jaarlijksche toelage kon worden verbonden voor hem, die zulk een plaats bezet, waarbij
rekening kon gehouden worden met de onkosten voor aanschaffing van
uniform en die, welke uit dienstverrichtingen voortvloeien.
B. Vergelijking van de bestaande en vigeerende instructiën voor de
geestelijke verzorging van de weermacht en de uitgestippelde principiën.
(Zie voor de instructiën K. B. van 9 Juni No. 77. L. O. 1921 No. 331).
Wie van de bovenbedoelde instructies kennis neemt zal ontdekken, dat
deze een mengeling van beginselen vertoonen en wel zoo, dat tweeërlei
verhouding van Overheid en Kerk in deze instructiën tot uiting komt.
Een andere conceptie ligt ten grondslag aan de instructiën ten aanzien
van de legerpredikanten en een andere aan die van de aalmoezeniers.
Men zie art. I van de instructie voor den Hoofdaalmoezenier.

De Hoofdaalmoezenier wordt door den Aartsbisschop van Utrecht aan
de Regeering voorgedragen. Behoudens zijn verhouding tot zijn kerkelijke
Overheid staat hij rechtstreeks onder de Ministers van Oorlog en Marine.
Voor den Legerpredikant in algemeenen dienst geldt: dat hij Voorzitter is van den Raad van Leger- en Vlootpredikanten. Hij mag geen
ambtelijke bediening hebben bij een plaatselijke kerkelijke gemeente of
besturend lid van eenige militaire vereeniging of bond zijn; hij zal zich
geheel aan zijn taak als Leger- en Vlootpredikant wijden. (Zie art. I
Instr.).
Evenzoo worden de hulp-aalmoezeniers door den Hoofdaalmoezenier
op aanwijzing van de bisschoppen aan de regeering voorgedragen en bij
mobilisatie bij K. B. benoemd, (zie art. Ic van de betreffende instructie),
terwijl de Leger- en Vlootpredikanten onder dezelfde bepaling ten aanzien
van kerkelijke ambten en vereenigingsbesturen staan als de Legerpredikant i. a. d.
Uit een en ander blijkt derhalve, dat voor de aalmoezeniers inderdaad
de verhouding van Overheid en Kerk is geregeld op een wijze, die niet
alleen het kerkelijk ambt erkent en eerbiedigt, maar ook de geestelijke
autoriteit naast en zelfs boven die van de Overheid in aanmerking neemt.
De kerkelijke autoriteit heeft toch het recht van voordracht voor benoeming en de aalmoezeniers zijn verantwoordelijk aan de Ministers van
defensie behoudens hun verhouding tot hun: kerkelijke Overheid.
Zelfs ontbreekt een bepaling, waarbij de Overheid haar recht bepaalt
om een voorgedragene te wraken, als ook een regeling bij voorkomend
geschil omtrent de dubbele verhouding der verantwoordelijkheid jegens
het geestelijk en wereldlijk gezag.
In de Instructiën voor de Leger- en Vlootpredikanten ontdekt men niets
van de kerkrechtelijke beginselen. Integendeel eischt de instructie, dat
zelfs geen ambtelijke betrekking in den Dienst des Woords bij een kerkelijke gemeente wordt waargenomen.
Evenmin wordt een regeling gevonden omtrent de ambtelijke positie
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van de Leger- en Vlootpredikanten ten aanzien van hun kerkelijke organisatie. Zij zijn staatsambtenaren en kerkelijke emeriti.
Nog veel minder kan er sprake zijn van eenige verantwoordelijkheid
der Leger- en Vlootpredikanten aan het kerkelijk gezag.
Naar principiëel oordeel mist derhalve de Protestantsche tak van de
geestelijke verzorging in de weermacht haar officiëel kerkelijk karakter,
terwijl dit bij den Roomschen tak wel degelijk is bewaard gebleven.
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Het feit, dat voor de Aalmoezeniers met de kerkelijke autoriteit en
het geestelijk karakter van het ambt door de regeering werd gerekend,
bewijst tevens, dat de regeering geen principiëel bezwaar kan hebben
om dat ook ten aanzien van de Leger- en Vlootpredikanten te doen.
Dat zulks niet geschiedde moet derhalve meerendeels aan het Protestantisme van onzen tijd worden geweten, dat trouwens op elk terrein
gebrek aan kerkelijk bewustzijn openbaart en zijn roeping verzaakt.
Thans geeft het instituut van Leger- en Vlootpredikanten een caricatuur
van staatskerkelijkheid te aanschouwen, welke historisch geen beteekenis
meer heeft en naar den eisch van gezond kerkelijk leven innerlijk nietprotestantsch, maar caesaropapistisch van oorsprong, verwerpelijk is,
ook wanneer het staatskerkelijke regime zich niet in den vorm van een
caricatuur, maar van ernstig nagestreefde werkelijkheid aanbiedt.
De Gereformeerde Kerken hebben dit dan ook begrepen en op verschillende Synoden haar aandacht geschonken aan de zaak der geestelijke verzorging van haar militaire leden in de vredesgarnizoenen en
kampementen, alsook in dagen van oorlog en oorlogsgevaar (Zie art.
163 Acta der Gen. Synode te Utrecht, 1923 en nader de Acta der Gen.
Synode te Groningen, 1927 in voce Legerpredikanten).
Het Rapport der Commissie ad hoc, medegedeeld in art. 226 van de laatstgenoemde Acta, geeft te kennen, dat de Commissie de geestelijke verzorging voor alles als een zaak der kerken beschouwt en dat zeer te recht.
Naar de omstandigheden, waaronder die verzorging zal moeten worden
behartigd, deelt zij haar advies in drie deelen: n.l. betreffende den vredestijd (in kampementen en bij herhalingsoefeningen), in tijd van mobilisatie
en vervolgens in tijden van oorlog. Het streven om de verzorging in
vredestijd en bij mobilisatie geheel aan de plaatselijke kerken op te
dragen, die door hun ligging daartoe zijn aangewezen, zit daarbij voor.
In die plaatselijke verzorging tracht men dan te voorzien door het uitleenen van predikanten en tijdelijke uitbreiding van het aantal ouderlingen.
Een permanente Commissie van Deputaten door de Synode aangewezen
voor de leiding van dit werk, zou dan de noodige schikkingen voorbereiden in overleg met predikanten, die zich voor den gewenschten tijd
willen beschikbaar stellen voor den arbeid onder de militairen, en zoonoodig ook in overleg met de kerken.
De instructie voor de predikanten wordt in overleg met de kerken
opgesteld.
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Dezelfde Commissie zou ook worden belast met het overleg met de
militaire autoriteiten, een en ander natuurlijk na overeenkomst tusschen
de Kerken en de Overheid.
Ook in het gemobiliseerde leger, zou men willen trachten om naar
denzelfden regel te handelen, hoewel uit den aard der zaak de dislocatie
der troepen in zoodanige landstreek kan vallen, dat de plaatselijke kerken
hier zouden te kort schieten aan krachten en ruimte, of zelfs geheel ontbreken.
Met het oog hierop zou de Commissie zulke landstreken reeds in
vredestijd onder de kerkelijke ressorten willen indeelen, opdat de aangewezen kerken in tijd van mobilisatie in het militair gebied haar taak
zouden kunnen vervullen.
Hoe wij dit moeten verstaan is ons nog niet gansch duidelijk. Maar
stellen wij ons voor, dat b.v. een Gereformeerde Kerk op den rand van
de provincie Holland of Gelderland als mobilisatie-ressort verkrijgt een
strook van de Brabantsche heide, die in mobilisatietijd wordt bevolkt
met militairen. Dan zou die randgemeente dus plotseling een militaire
gemeente in dat gebied hebben te verzorgen en de noodige predikanten
en ouderlingen daarheen mobiliseeren.
De mobilisatie zou op die wijze een aantal veldkerken of soldatenkerken zien verrijzen, die bij wijze van zendingskerken werden verzorgd
door den aangewezen Kerkeraad in Holland of Gelderland.
Wij kunnen niet ontkennen, dat de "kerkelijke" gedachte hier wel is
volgehouden.
Toch achten wij deze regeling niet uitvoerbaar en indien ook uitvoerbaar, geenszins aanbevelenswaard. Zelfs bij een langdurige mobilisatie,
zooals wij in den laatsten oorlog hebben gezien, zou men op groote
moeilijkheden stuiten, wanneer men zulke veldkerken zocht te onderhouden. Ook de stroomende bevolking van de militaire kerken zou de
verwachting teleurstellen.
De grootste bezwaren liggen echter aan de militaire zijde. De Commissie tot regeling van de geestelijke verzorging zou reeds in mobilisatietijd niet steeds en wellicht zeer zelden beschikken over de noodige gegevens in verband met de verplaatsingen der troepen. Ook al zouden
de militaire autoriteiten geen redenen hebben om daaromtrent niet al te
voorbarig te zijn en aan welwillendheid kunnen toegeven, zoo zou het
dikwijls blijken, dat ook zij voor verrassingen komen, die tot plotseling
opbreken en veranderen van positie aanleiding moeten zijn.
Juist het locaal karakter, dat men wil verbinden aan de kerkelijke verzorging in mobilisatietijd, is geheel en al strijdig met de bewegelijkheid,
die aan een gemobiliseerd leger veeltijds eigen is en eigen moet zijn in
verband met de operatiën van de oorlogvoerenden.
Het bezwaar is dan ook, dat het voorstel van een geestelijke en zooals
het hier wordt gedaan kerkelijke verzorging in bepaalde aangewezen
ressorten, den vredestoestand naar den mobilisatietoestand wil overA. St. 3-m. II
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uitgebreid, zoodat zij daarvoor de noodige Dienaren des Woords ontvingen en zoonoodig meerdere ouderlingen tijdelijk zouden kunnen benoemen.
Ook de correspondentie met de kerken, waarbij de onder haar ressorteerende militaire leden, thuis behoorden, zou door haar geregeld kunnen
worden.
Wellicht zou het, indien men dien weg uit wil, de voorkeur verdienen,
zulk een plaatselijke kerk voor tijden van oorlog en oorlogsgevaar aan
te wijzen gelegen in het centrum van bevolking, waaruit men de lichting
voor een bepaalde divisie in het algemeen kiest.
Hoezeer wij ook de rechten van de plaatselijke kerk als openbaring
van de Kerk des Heeren verdedigen, schijnt het ons toch toe, dat men,
voor zoo buitengewone omstandigheden als het hier geldt, toch niet al
te zeer aan de plaatselijke kerk moet blijven hangen.
Ten aanzien van de legerpredikanten achten wij het zeer zeker van
groot belang en zelfs noodzakelijk, dat zij tot een bepaalde plaatselijke
kerk behooren, niet alleen als lid, maar ook als ambtsdrager, in casu als
Dienaar des Woords. Maar ook de onder de wapenen zijnde leden der
kerken bepaaldelijk verbonden te willen zien aan de plaatselijke kerk,
waartoe de legerpredikant behoort, is een eiseh, die schier onuitvoerbaar is.
De oplossing kon worden gevonden, indien het overleg der Kerken
een regeling treft, waarbij sommige Leeraren al of niet behoudens de
verzorging van de hun toegewezen gemeente, worden belast met dezen
buitengewonen Dienst van den legerpredikant.
In tijd van mobilisatie en oorlog kan het dan noodig zijn Dienaren des
Woords, die als legerpredikant met de troepen te velde moeten trekken,
in hun gemeenten te doen vervangen door tijdelijke hulpen.
De gemeenschap der kerken mag toch zeker wel grond zijn om aan
de legerpredikanten, die als Dienaar des Woords aan een kerk verbonden zijn, de geestelijke verzorging van de leden van kerken, die in
één verband en gemeenschap staan, op te dragen. De arbeid in het leger
te velde zal in practijk zelfs nog wel verder gaan. Men kan toch niet tot
beginsel maken, dat een legerpredikant in het oorlogslazaret de gewonden bezoekende, eerst vraagt, zijt gij van de Gereformeerde Kerken
en nog minder: zijt gij wel ingeschreven als lid van de plaatselijke kerk
te A of B?
Wegens de bezwaren, welke aan de voorstellingen der Gereformeerde
Kerken hangen, verwijzen wij echter naar de reglementen voor de vlooten legerpredikanten door Mr. Loosjes gepubliceerd in het Nederlandsch
Archief voor Kerkgeschiedenis, nieuwe serie, vijftiende deel, 1919, blz.
220 v.v.
Het hier bedoelde reglement voor de legerpredikanten is ontleend aan
de instructie in 1762 opgesteld door Kornelius Geisweit, predikant te
Schiedam. Het is juist daarom van belang, omdat de kerkelijke zelfA. St. 3-m. II
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standigheid daarin nog zeer duidelijk blijkt en de daarin voorgestelde
wijze voor de formatie van veldkerken inderdaad der overweging zeer
waard is.
Vooreerst meldt art. 1, dat de "behoorlijk aangestelde predikant tot
den Legerdienst", zoodra hij in het leger gekomen is, zijn acte van aanstelling aan "den Cheff van het Leger, of waar het anders mogte gevordert worden, vertoonen en overleveren" zal.
Daarna verzoekt hij om bij een of andere brigade geplaatst te worden
(art. 2).
Kan dit om een of andere, niet gewichtige, reden niet geschieden, dan
geeft de legerpredikant kennis aan de gedeputeerde der Synode van
Zuid-Holland "als de gereedste om daar over te klagen bij den Raad
van Staaten".
Wanneer hij geplaatst wordt, geeft hij daarvan kennis aan "den
Oudsten, of Commandeerenden Officier der Regimenten, voor welke hij
geschikt is" (waarbij hij is geplaatst).
De Kerk vaardigde derhalve haar legerpredikanten af en de Commandeur van het leger ontving hen en wees hun een plaats aan.
Bij moeilijkheid of geschil onderhandelde de door de Kerk aangewezen
gedeputeerde met het hoogste regeeringscollege.

, I

Merkwaardig is niet minder de bepaling omtrent de werkwijze van
den legerpredikant, vooral ten aanzien van die welke de Commissie der
Gereformeerde Kerken zoekt om den "kerkelijken weg" te bewaren.
Wij spraken van veldkerken en inderdaad mag daarvan gesproken
worden in de oude practijk, welke het reglement aangeeft.
De legerpredikant vormde n.l. een kerkeraad te velde bestaande uit
ten minste twee ouderlingen en twee diakenen, gekozen uit de regimenten,
niet uit één en hetzelfde, waarbij hij was geplaatst, en ook een voorzanger (zie art. 4 en 8).
Hij vergaderde minstens één keer per maand op de wijze als bij de
kerkeraden gewoon was (art. 5), hield een actenboek bij, bewaarde de
collecten (art. 6 en 7).
Rekening en verantwoording werd gedaan aan het einde van elk
kwartaal ten aanhoore van alle officieren, die er belang in stelden
(art. 7).
De rest van de kas werd bij het einde van den veldtocht in handen
gesteld van heeren officieren, ter uitreiking op de "gevoegelijkste" wijze
(art. 7).
Toegang tot het Heilig Avondmaal, om de twee maanden bediend op
twee volgende Zondagen, werd vergund aan hen, die een kerkelijke
attestatie konden vertoonen, of bij gebreke, op geloofwaardig getuigenis
van heeren officieren der Compagnieën, of andere getuigen, dat zij leden
waren der "Hervormde Kerk" en "zig aan geen openbaar ergerlijk gedrag
hebben schuldig gemaakt" (art. 16) .
.

,
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De veldkerkeraad houdt een lidmatenboek bij (art. 17) en oefent tucht
"met verstandige bescheidenheid naar Kerken-Ordeninge" (art. 18).
Woensdag is catechisatiedag (art. 20).
Ondertrouwen trouw werden geregeld met inachtneming der "Echtreglementen" , en schriftelijke toestemming van den Kapitein of Ritmeester (art. 22).
Bij het eindigen van den veldtocht geeft de predikant attestatie aan
de lidmaten, persoonlijke of generale attestatiën voor de mannen van
een onderdeel (Regiment of Compagnie) (art. 20).
Het wil ons voorkomen, dat de formatie van veldkerken onder veldkerkeraden met één predikant, inderdaad ook voor den tegenwoordigen
toestand de eigenlijke oplossing kon zijn.
Wanneer de gemobiliseerden een kerkelijke attestatie voor den dienst
te velde kunnen bekomen, kan men hen zonder onderscheid van plaatselijke kerk in vredestijd in een veldkerk, regiments- of brigadekerk vergaderen.
De moeilijkheden, die wij boven hebben aangetroffen in verband met
de kerkelijke organisatie, welke de Commissie der Gereformeerde Kerken
aan haar voorstellen verbonden heeft, zijn daarmede uit den weg geruimd.
Wanneer men zich daarbij verheffen kon boven de kerkelijke muren,
zou de veldkerk zelfs de mannen te velde in een gemeenschap kunnen
vergaderen, die in vredestijd in verschillende organisaties verkeeren,
maar op éénzelfde belijdenis staan.
Daartoe ware noodig, dat de synoden van de onderscheidene gereformeerde kerken een gemeenschappelijke voordracht van legerpredikanten
opmaakten.
Het oude reglement ging nog verder dan tot die veldkerkeraden.
Het noemt ook een classis te velde, n.l. classis castrensis, als vergadering der veldkerkeraden (art. 9).
Ook deze maatregel wijst zich zelf aan, hoewel wij dien zouden willen
bepalen tot degenen, die op één belijdenis staan, als kerkelijke regeling,
naast de algemeene overheidsregeling, die een Raad van Legerpredikanten stelt.
Deze Raad behoefde dan geen sub-colleges, aangezien de kerkelijke
regeling van de classes castrenses in die behoefte voorzien kan.
Hoe men echter ook over verschillende punten van het rapport denkt,
zooveel is zeker, dat de Gereformeerde Kerken bedacht zijn op het beginsel, dat de taak der geestelijke verzorging is aan de Kerk(en) en
dat haar autoriteit dient gehandhaafd.
Verder is ook voor haar duidelijk, dat in tijden van oorlog de geestelijke verzorging niet zal kunnen worden behartigd in het leger, tenzij de
predikanten onder militair verband staan.
Hoewel zij het bezwaarlijk achten, zal dus hier een weg moeten worden
gevonden, die daartoe voert, dat de regeering benoeme, de mannen, die
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de Gereformeerde Kerken voordragen - in het midden latende, hoe zij
die voordracht willen regelen als interieure aangelegenheid.
Met dit al komen wij op het pad door ons in het eerste gedeelte getraceerd, uitgaande van de grondbeginselen voor een juiste verhouding
van Kerk en Overheid.
Ongenegen zullen de Gereformeerde Kerken wellicht niet zijn, om
indien de Regeering een voordracht vraagt voor een vastgesteld of overeengekomen aantal legerpredikanten die ook te geven. Immers meldt het
Rapport van de Synode, dat de Commissie van den Veldprediker i. a. d.
vernam, dat de Regeering wellicht in dien geest zou handelen, wanneer
de gelegenheid daar is.
Naar ons is gebleken kwam ook het thans bestaande instituut niet
zonder overleg met de kerken tot stand.
In zooverre reeds is voldoende aangetoond, dat althans jegens de
Gereformeerde Kerken een zoodanige handelwijze en erkenning van de
kerkelijke autoriteit en verantwoordelijkheid van regeeringswege behoort
te worden vastgesteld in de instructie voor de Gereformeerde legerpredikanten als zij jegens de Roomsch-Katholieke Kerk heeft omschreven.
Daarmede zou dan ook behooren te vervallen de restrictie voor de
leger- en vlootpredikanten in de instructie opgenomen, waardoor zij geen
plaatselijke kerk mogen dienen. En in vredestijd èn in oorlogstijd is er
geenszins bezwaar, doch het geestelijk ambt vraagt inderdaad om een
direct verband met de kerkelijke gemeenschap.
Door de legerpredikanten aan een daarvoor aangewezen plaatselijke
kerk of veldkerk te verbinden, heeft men inderdaad niet alleen het geestelijk karakter van het ambt bewaard, maar ook de autoriteit der kerken
en vergaderingen en haar waakzaamheid over het ambt erkend en daaraan de volle waarde en beteekenis toegekend.
Ook overigens komt het ons voor, dat de geest van het rapport der
Commissie van Deputaten in de Gereformeerde Kerken zou kunnen instemmen met een instituut voor de veldprediking, zooals wij dit wenscheIijk achten, zoodat reeds in vredestijd zekere dienaren des Woords
worden aangewezen en benoemd tot legerpredikanten, terwijl zij den
arbeid in hun Kerk blijven vervullen en zich voorbereiden op hun oorlogstaak.
De grootste moeilijkheid, dat de predikanten hun werk niet zullen
kunnen verrichten zonder in het legerverband opgenomen te zijn, lijkt
ons voort te komen uit een eenzijdigheid, die ook uit algemeen Christelijk
politiek oogpunt herziening vraagt.
Waarom ziet men toch zoo groot bezwaar in de omstandigheid, dat
een Dienaar des Woords de geestelijke verzorging van de leden der
kerken, die gemobiliseerd of ten oorlog zijn, waarneemt in de Overheidsbetrekking van veldprediker?
Wij wezen reeds op de dubbele ambtsbetrekking en de bezwaren, welke
de verhouding van Overheid en Kerk kunnen en zullen medebrengen.
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Bedoelde de Commissie deze en dergelijke bezwaren, dan kan daarin
toch worden voorzien op de wijze als door ons werd aangegeven en
die deels ook voor de aalmoezeniers reeds wordt gevolgd. De verzameling van alle militairen te velde onder daartoe aangewezen kerken, kan,
zooals wij in het oude reglement zagen, door de formatie van veldkerken
en classes, maar blijft een interne kerkelijke aangelegenheid. En over d"
leden èn over de predikanten gaat dan het kerkelijk opzicht en de tucht.
De wijze, waarop dit kan worden uitgeoefend kan kerkelijk geregeld
worden en zelfs kan men de noodzakelijke uitbreiding van ouderlingen
voor de verzorging te velde ook doen plaats hebben door voor die taak
bij den troep dienende, bij voorkeur non-combattanten uit het administratief en medisch personeel en andere dienstvakken te kiezen, zoodat men
te velde beschikt over bevoegde krachten. Vooral het veelvuldig verlofspersoneel zal dit vergemakkelijken.
Heeft men echter een hoofdbezwaar gezien in den militairen stand
van den Dienaar des Woords of in de Overheidsbetrekking op zichzelf,
dan verwijzen wij voor het eerste naar de practische wenschelijkheid
ook voor de uitoefening van het geestelijk ambt, welke te velde nog wel
zoo zwaar weegt als in vredestijd.
Wat de Overheidsbetrekking zelf aangaat, gelooven wij er op te mogen
wijzen, dat hier gevaar voor eenzijdigheid dreigt, wanneer men deze in
strijd acht met het zuiver kerkelijk karakter van het ambt van den Dienst
des Woords en de geestelijke verzorging. Voor alles sta vast, dat de
veldprediker kerkelijk ambtsdrager zij en blijve en in direct verband met
zijn kerkelijke gemeenschap sta. Hiervan mag niet worden afgeweken.
Dit kan worden gewaarborgd door een overeenkomst met de Overheid
in den zin als wij reeds hebben aangegeven.
Maar dan komt verder in aanmerking, dat de Overheid als Dienaresse
Gods ook een zelfstandige taak heeft, niet in den Dienst des Woords
als openbaring van het profetisch ambt, maar ongetwijfeld ook in de
zorg voor de geestelijke belangen van haar organen.
De Overheid kan derhalve geen Dienst des Woords verrichten in den
kerkelijken en zoo danig ambtelijken zin, maar zij heeft toch zeker de
roeping dezen dienst mogelijk te maken en te bevorderen, zeer zeker
waar dit wordt gewenscht door de kerken en haar leden, welke zij in
het veld brengt en aan de plaatselijke gemeenschap onttrekt.
Zij heeft ook den plicht dien Dienst in bescherming te nemen en dit
zeer zeker nog te meer in omstandigheden, welke het Overheidsgezag
eenzijdig concentreert op een nationaal belang, waarbij alle andere zaken
worden achtergesteld, en voor het leger als in een afgesloten gebied,
waarin de regelmatige betrekkingen met het sociale leven zijn verbroken.
Deze omstandigheden en de zelfstandige roeping der Overheid mogen
toch niet over het hoofd gezien. De scheiding van Kerk en Staat kan
en mag toch ook niet beteekenen, dat zij geen onderlinge relaties zouden
hebben. Er is ook bij de erkenning van de autoriteit en zelfstandigheid
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der kerken, steeds nog een zelfstandige betrekking van de Overheid tot
de religie en wel bepaald tot den God der religie. Een Overheid, die zich
Gods Dienaresse weet, heeft hier derhalve onmiddellijk contact met de
religie van den God der Heilige Schrift. Hier raken Overheid en Kerk
niet slechts elkander, maar hier is een gemeenschappelijk veld, waarop
Overheid en Kerk een eigen taak hebben.
Op dit gemeenschappelijk veld staat de veldprediking en uit dezen
grond kan een overeenkomst worden getroffen, waarbij de Dienaar des
Woords voor een kerkelijke gemeenschap met behoud van haar autoriteit
en waardigheid en die aan het ambt geschonken, als zoodanig zijn werk
doet in dat gedeelte der kerkelijke gemeenschap, dat ligt binnen het
kader van het Overheidsorgaan en daarom ook in dit kader opgenomen,
als een levende exponent van de bijzondere kerkelijke en de algemeene
Overheidsroeping.

I

, I

* * *
Hoe staat het met andere kerkelijke gemeenschappen? Wij zouden om
volledig te zijn ook hieromtrent afzonderlijke beschouwingen moeten
geven, doch hoe die gemeenschappen ieder voor zich over deze zaken
oordeelen, zou niet zeer gemakkelijk zijn te constateeren. Dit is ook niet
noodig.
Staatskerkelijk gezinden hebben hier geen problemen. Voor hen is het
geen vraag, of de Overheid legerpredikanten kan aanstellen en hoe dit
moet geschieden. De Overheid bepaalt de religie en is voedsterheer der
Kerk volgens hun beginsel van kerkbeschouwing, en dus hangt alles af
van de vraag, welke kerkgemeenschap voor staatskerk geldt of daarvoor
wordt gehouden. Bij hen is het bezwaar, dat er geen staatskerk is en
geen officiëele, alleen erkende religie of geloofsbepaling. Wie zijn religieuse overtuiging of zijn kerkgemeenschap tot zoodanige officiëele begeert
erkend te zien, heeft slechts een grief, n.l. dat het zoo niet is.
Dit standpunt echter, historisch overwonnen en principiëel onschriftuurlijk, laten wij verder rusten.
Voorts blijft ons niets over, dan er op te wijzen, dat de Overheid ook
zelfstandig is, om een eigen standpunt in te nemen, dat de zelfstandigheid en roeping der kerken erkent en naar dat beginsel handelt.
Zij kan voor de kerkelijke gemeenschappen den weg openstellen om
onder zekere bepalingen harentwege een voordracht in te dienen van
Dienaren des Woords, welke zij wil benoemen tot legerpredikanten, behoudens hun ambtelijke betrekking tot de kerken, waartoe zij behooren
en overeenkomstig de uitgebreidheid van de kerkelijke gemeenschappen.
De kerkelijke regeling ware met inachtneming der algemeene instructie
geheel aan de kerken over te laten.
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Als grondbeginsel van de algemeene instructie voor de geestelijke verzorging in de weermacht, is het wenschelijk, het volgende van de huidige
instructie te behouden.
Alle vertegenwoordigers der kerken in de weermacht behooren een
Raad te vormen, waarvan zij op voet van gelijkheid deel uitmaken voor
de behartiging van de gemeensclzappelijke belangen.
De huidige instructie bepaalt, dat deze Raad tot voorzitter heeft den
Legerpredikant i. a. d. en dat het scribaat door de leden beurtelings voor
den tijd van een jaar wordt waargenomen.
Indien deze Raad werd gevormd van dienstdoende predikanten der
kerken, die voor legerpredikant in aanmerking zijn gekomen, en die dus
in vredestijd bij hun gewone ambtswerk de geestelijke belangen in de
garnizoenen hebben te bemiddelen en in kampementen voor een deel ook
te behartigen, zoodat zij alleen in geval van mobilisatie hun standplaatsen
verlaten en met het leger mede trekken, dan zou tot vergemakkelijking
van de leiding en voorbereiding van de oorlogstaak in vredestijd, noodig
en gewenscht zijn een permanenten voorzitter aan den Raad te verbinden,
die geen kerkelijke gemeente dient.
Ook voor het voortdurend contact met de regeering en de militaire
autoriteiten is dit noodig.
Overigens kan de werkwijze van den Raad van legerpredikanten
worden geregeld naar de beginselen der huidige instructie, welke ook
afdeelingen van den Raad kent en het recht van advies en voorstel aan
den Minister, en bedoelt het voortdurend contact eenerzijds met de
regeering en anderzijds met de kerkelijke gemeenschappen mogelijk te
maken en te onderhouden.
Deze afdeelingen konden ook kerkelijk geformeerd zijn. Men denke aan
de classes te velde.
C. Slotbesclzouwing.
De voorafgaande beschouwing mag geleid hebben tot de volgende
conc1usiën:
1. Voorziening in de geestelijke verzorging der weermacht is noodzakelijk.
2. Deze noodzakelijkheid wettigt de bemoeienis van de Overheid en
de kerkelijke gemeenschappen.
3. De geestelijke verzorging is een zaak, die in onderling overleg van
Overheid en Kerk behoort te geschieden.
4. Afgezien van de interne kerkelijke regeling en de bepalingen vanwege de Overheid betreffende haar zelfstandige roeping en belangen,
dient de onderlinge verhouding zoo danig geregeld, dat het Overheidsinstituut van geestelijke verzorgers in de weermacht aan het geestelijk en
kerkelijk karakter van het ambt tot den Dienst des Woords niet te kort
doet, d. w. z. de veldprediker wordt in het kader der officieren opgenomen,
doch blijft desniettemin ambtelijk aan een kerkelijke gemeente verbonden.
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5. In vredestijd kunnen dienstdoende predikanten worden aangewezen
voor de geestelijke verzorging der militairen om in de garnizoenen en
kampementen hun taak te verrichten.
Desgewenscht kunnen de militairen in het verband van de plaatselijke
kerken in de garnizoenen of in hun nabijheid worden opgenomen.
In oorlogstijd zal zulk een regeling slechts formeele beteekenis hebben
en practisch op groote bezwaren stuiten.
Deze aangelegenheid eischt, dat de kerkelijke gemeenschappen voor
dezen dienst buitengewone bepalingen treffen en de legerpredikanten,
welke aan een plaatselijke kerk verbonden blijven, voor dezen buiten·gewonen dienst bevoegdheid verleen en. Een en ander o. m. door een
regeling voor de organisatie van veldkerken in tijden van oorlog en
oorlogsgevaar, waarbij dan de legerpredikanten tijdelijk overgaan.
6. De gewenschte toestand zou zijn ingetreden, indien de Raad van
Leger- en Vlootpredikanten onder een permanenten voorzitter, die van
overig kerkelijk ambtelijk werk ontlast, kon worden gevormd uit Dienaren
des Woords, die bij hun gewonen kerkelijken arbeid, als Leger- en Vlootpredikanten waren benoemd, om in vredestijd den kerkelijken arbeid
onder de militairen te bemiddelen en te bevorderen, en met het Leger
te mobiliseeren in tijden van oorlog en oorlogsgevaar.

.i

I1

Met de werkelijkheid op kerkelijk gebied voor oogen kan niet anders
worden geoordeeld dan dat wij van zulk een gewenschten toestand nog
ver verwijderd zijn.
Allereerst staat de kerkelijke verdeeldheid in den weg aan een principiëele oplossing van het vraagstuk en in samenhang daarmede moet
ook worden gewezen op het feit, dat de kerkelijke gemeenschappen
eigener beweging geen poging tot voorziening in de geestelijke verzorging hebben gedaan en voorzoover zij een en ander in overweging namen
klaarblijkelijk niet tot afdoende maatregelen kwamen.
Kerkelijk particularisme zal in dezen arbeid steeds een onoverkomelijk
bezwaar blijven, tenzij de kerkelijke organisaties enkele grootere gelijkbelijdende groepen omvatten, zoodat men in twee of drie groepen het
gansche volk kon bereiken: b.v. Gereformeerden, Roomschen en Vrijzinnigen.
Desondanks zal die kerkelijke groep, die ernst maakt van de taak der
Kerk ten aanzien van haar leden in het leger, zoodat zij er in slaagt dien
arbeid kerkelijk goed te regelen en ook te verrichten, zich daarin praemissen verwerven om ook een welingericht instituut voor de veldprediking
te verkrijgen in overleg met de Overheid. Het ligt toch voor de hand, dat
de regeering slechts met vreugde kan begroeten, dat de kerken hier
haar taak bewijzen te verstaan.
Wanneer daarbij op de oorlogstaak van de veldprediking met juist
oordeel wordt gelet, zal men vrede nemen met een Overheidsinstituut,
dat de kerken in de gelegenheid stelt om haar taak te kunnen verrichten.
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Wie dan ook het huidig instituut met critiek benadert, heeft te bedenken, dat het, gezien de kerkelijke toestanden moeilijk op andere wijze had
kunnen worden gevormd en dat uit die toestanden kon worden verklaard,
dat men Leger- en Vlootpredikanten tot staatsambtenaren zag worden.
Aangezien voor hun benoeming overleg met de Kerken werd gepleegd,
is het dan ook te verwonderen, dat deze den benoemden emeritaat verleenden in hun kerkelijk ambt. Daarmede hief men feitelijk hun ambtelijke bevoegdheid en betrekking tot de kerk op.
De Commissie van Deputaten sprak het zelfs duidelijk uit, dat de
legerpredikant in anderen staat van dienst is overgegaan (Acta 1923
bI. 264). Volgens die opvatting is dus de uit de Gereformeerde Kerken
benoemde legerpredikant ook voor de uitoefening van zijn dienst slechts
verantwoordelijk aan de Overheid en de autoriteiten wegens haar aangewezen. Als wij ons niet vergissen kwam desondanks deze emeritus in
conflict met de kerkelijke gemeenschap op grond van zijn emeritaatsbevoegdheid in die gemeenschap. Wat zou men doen, indien een legerpredikant in zijn omstandigheden zich in zijn geestelijke verzorging bij
de weermacht, een voor die kerkelijke gemeenschap laakbaar optreden
en spreken veroorloofde?
Zou men ook dan kerkelijk opzicht en tucht laten gelden? Een regeling
van de kerkrechtelijke positie van de Dienaren, die zich verbinden aan
de Overheid of een vereeniging werd in het Rapport der Commissie van
de Synode van Utrecht gewenscht geacht (Zie Acta blz. 264).
Vergelijkt men hierbij, dat de Synode der Gereformeerde Kerken van
1927 te Groningen geen redenen vond om den Gereformeerden legerpredikant als praeadviseur bij de behandeling van de geestelijke belangen
der militairen uit te noodigen (zie Acta art. 229), dan doet dit inderdaad
vermoeden, dat de kerkrechtelijke positie van dien functionaris nog zeer
onzeker is.
Een en ander belooft voor de toekomstige oplossing van het vraagstuk
nog niet veel, vooral niet in verband met het besluit dierzelfde Synode,
waarbij medewerking tot de benoeming van legerpredikanten en reservelegerpredikanten aan de te benoemen deputaten wordt toegestaan. Dit
geschiedde op voorstel van de Commissie na een bespreking met den
veldprediker in algemeenen dienst (zie bijlage bij art. 226 en art. 226).
Dienaren des Woords, die voor zulk een benoeming zouden gevoelen,
zal het niet bijster aantrekken, als zij voor de taak onder de militairen
door de Kerk als regeeringsambtenaar worden behandeld. Het overleg
bij de benoeming mag rechtens meer verlangen, doch aangezien ook de
huidige legerpredikant niet zonder overleg werd benoemd, blijft men
klaarblijkelijk toch op bezwaren stuiten om een voortdurend overleg met
den benoemde te regelen. Teekenend is, dat de Synode van Utrecht een
rapport van den legerpredikant voor kennisgeving aannam, wijl hij
regeeringsambtenaar is (Zie Acta art. 208).
In verband met een mogelijk voornemen om het instituut der geeste-
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lijke verzorging uit te breiden door het benoemen van reserve-legerpredikanten en de kerkelijke principiën, die bij het vraagstuk aan de
orde treden, ware toch een goede en bevredigende oplossing te verkrijgen, indien partijen elkander konden vinden op de volgende wijze.
De kwestie van de kerkelijke bevoegdheid en de onderlinge verhouding
van de kerkelijke gemeenschappen tot de Overheid is een algemeene.
Wij vonden daaromtrent in de handelingen der Gereformeerde Synoden
besprekingen en voorstellingen, doch ook andere kerkelijke gemeenschappen zullen deze kwestie vinden, indien zij de zaak onder de oogen
nemen.
Ten aanzien van deze kwestie wacht de zaak der geestelijke verzorging
op meer algemeene kerkelijke belangstelling en waar die ontwaakt zal
men, de kerkelijke roeping verstaande, behoefte aan een goede regeling
gevoelen, die in hoofdzaak voor alle gemeenschappen op dezelfde beginselen zal berusten.
Daarbij zal het bestaande instituut onvoldoende worden geoordeeld,
maar tegelijkertijd zal blijken, dat het nut zal hebben als schakel tot
een gewenschten toestand.
De kerken moeten zelf aan het werk en kunnen daarbij den steun van
het huidig instituut zeer wel gebruiken. Zij zullen zich vooreerst hebben
toe te leggen om de geestelijke verzorging van haar leden, die onder de
wapenen zijn, in vredestijd te kunnen behartigen, bij welke taak zij van
het bestaande instituut reeds hulp kunnen verkrijgen. En om verschillende
redenen, die wij genoemd hebben, en om hun oorlogstaak te kunnen
vervullen zal van zelf blijken, dat men zonder Overheidsbetrekking in
dezen dienst niet kan voorzien.
Naarmate de kerkelijke arbeid zulks eischt, en door zijn uitgebreidheid
veroorlooft, kan een instituut van Legerpredikanten als reserve-Legerpredikanten in vredestijd reeds benoemd en werkzaam allengs een toestand in het leven roepen, waarbij de wederzijdsche verhoudingen en de
kerkelijk interne relatiën zijn geregeld.
De permanente Legerpredikanten, zonder kerkelijke ambtsbediening,
kunnen in dat geval in de toekomst verdwijnen, behoudens één functionaris, die de centrale leiding heeft, voorzooveel dat noodig is.
Indien de Overheid het daarheen wilde leiden en de kerkelijke gemeenschappen den arbeid in die richting wilden sturen, zouden voor den
vredestijd de kerkelijke verhoudingen geen moeite baren. In tijden van
oorlog en oorlogsgevaar zou dan echter de Legerpredikant, zoo men wil
de reserve-Legerpredikant, zijn gemeente moeten verlaten om met den
troep mede te gaan.
In dit geval behoorde men veldkerken (kerkeraden en classes) te
formeeren.
Zoo men tot zulk een instituut geraakte, zou het huidige zijn nuttigheid
ruimschoots bewezen hebben.

BEROEPSMISDAAD EN STRAFVERGELDING
IN tT LICHT DER WETSIDEE
EEN BI]DRAGE TOT DE DOGMATIEK VAN DE BEROEPSMISDAAD DE LEGE FERENDA
DOOR
PROF. DR. H. DOOYEWEERD.

I.
Niemand, die zich ook maar eenigszins dieper met de geweldige
vragen van het strafrecht heeft beziggehouden, heeft zich kunnen onttrekken aan den indruk van het innig verband, waarin vooral deze tak
der rechtswetenschap staat met de wijsbegeerte des rechts. Wel heeft
de positivistische \vetenschapsrichting ook op dit domein de vaan der
neutraliteit ontplooid en gepoogd allen invloed der levens- en wereldbeschouwing uit te schakelen met de zoo verlokkende leuze: wetenschap
binnen de grenzen der ervaring! Doch zie, wat overigens over de geheele linie scheen te gelukken, sloeg fiasco op het gebied van het strafrecht: de strijd over de grondslagen van het strafrecht golfde aan alle
zijden over de grenzen der positieve wetenschap heen, bleef de dogmatiek
machtig beroeren en liet zelfs den meest nuchteren practischen jurist geen
rust. Vervallen verklaard van kroon en troon op het gebied van het
positieve burgerlijk recht, het staatsrecht en zelfs het volkenrecht, naar
men meende om hals gebracht door den modernen geest van het exact
wetenschappelijk onderzoek, wreekte de wijsbegeerte zich door de rol
van het cauchemar der strafrechtswetenschap op zich te nemen en een
principiëelen scholenstrijd op dit gebied te ontketenen, gelijk op andere
terreinen der rechtswetenschap niet aanschouwd was.
Het mag op het eerste gezicht wel verwonderlijk schijnen, dat juist
het moderne strafrecht het tooneel van zoo verbitterden beginselstrijd
kon worden. De codificatiegedachte, kind van den Aufklärungstijd, had
van meet af nergens beter kansen, om de positieve rechtsorde af te
schutten van het doornig gebied der "Glaubenssachen" dan juist in het
strafrecht.
De ervaringen, in de l7e en de 18e eeuw opgedaan, hadden toah op dit
gebied ook de meest uiteenloopende partijen vereenigd in het program van
A. St. 3-m. II
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pijnlijk-nauwkeurige waarborgen voor de rechtszekerheid van het individu!
Die eisch van rechtszekerheid als een "cri de conscience" opklinkend
uit den wirwar van geestesrichtingen, die ieder individueel het gemis aan
dit kostbaar rechtsgoed nergens duldeloozer dan op het gebied van het
strafrecht hadden ondervonden, moest tenslotte toch zelfs den scholenstrijd, die over de eischen der gerechtigheid woedde, het zwijgen kunnen
opleggen?
Heeft niet GUSTAV RADBRUCH, die het conflict tusschen wetenschapsen persoonlijkheidsideaal in de humanistische levens- en wereldbeschouwing, feller dan menig ander humanist doorleefd heeft, in het postulaat
der rechtszekerheid tenslotte het plechtanker meenen te vinden, om de
positieve rechtsorde aan den kamp tusschen de z. i. wetenschappelijk
relatief gelijkgerechtigde levens- en wereldbeschouwingen te onttrekken?
De Aufklärung had het codificatieprogram in dezen geest in theorie
en in verschillende strafwetboeken uitgewerkt. 1) De geschreven wet inderdaad naar V. LISZT'S woord de magna charta van den misdadiger! Uitsluiting van alle rechtelijke willekeur! De daad moest zich zelve straffen
volgens mathematisch-wettelijken maatstaf; nauwkeurige delictsomschrijvingen, precies omlijnde strafposities, uitsluiting van alle analogische
wetstoepassing buiten de wettelijk omschreven gevallen en bovenal het
beroemde drieledig postulaat, dat door FEUERBACH geformuleerd, sindsdien als het alpha en omega van alle strafrechtelijke wijsheid zou gelden en
inderdaad een groote kultureele winst van den modernen tijd mag worden
genoemd: Nulla poena sine lege. Nulla poene sine crimine,. Nullum crimeen
sine poena legali! Intusschen dit geheele program was zelve in zijn kern
en uitwerking ten nauwste verbonden met een levens- en wereldbeschouwing, t. w. die van het humanisme in het type der verlichtingswijsbegeerte!
En daarmede valt ook de grond voor onze aanvankelijke verwondering,
dat ondanks de codificatiegedachte, juist het strafrecht het schouwtooneel
voor zoo verbitterden beginselstrijd kon worden. De tegenstrijdige
factoren der humanistische wetsidee: wetenschaps- en persoonlijkheidsideaal schenen voorshands - althans op het gebied der humanistische
strafrechtswetenschap verzoend. De afgetrokken, isoleerende en
mathematiseerende wetenschapsbeschouwing kon bevrediging vinden in
een opvatting van straf en misdaad, die beide in een abstracte, mathematische betrekking stelde, die de daad a. h. w. als een uitwendige grootheid fixeerde en isoleerde uit den irrationeelen levenssamenhang om
ze in de Schablone der starre wettelijke omschrijving te wringen. En
anderzijds, aan het persoonlijkheidsideaal werd bij den toenmaligen stand
der humaniteitsgedachte het volle pond toegewogen door de strenge
waarborgen, waarmede de natuurlijke menschenrechten omringd werden
zij 't al, dat deze waarborgen weer illusoir dreigden te worden door
een preventief beveiligingsrecht in den trant van den politiestaat) waarmede de Aufklärung, reeds geheel in de lijn van den modernen tijd, de
grondige gebreken harer strafrechtelijke beschouwing wilde compenseeren!
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Het crimineel-politisch vergelijk fusschen klassieken en modernen in

't licht der wefsidee.
De z.g. klassieke school nam deze erfenis der Verlichtingswijsbegeerte
over en onder de gunst der tijden, kon zij zich wijden aan een verdieping
van de wijsgeerige grondslagen der overgeleverde strafrechtsleer. De nog
onder FEUERBACH'S auspiciën overwegende utilistische theorie werd door
de Duitsche idealistische wijsbegeerte gewogen en te licht bevonden.
De klassieke school behoefde steviger fundeering voor haar strafrechtsopvatting. Steunende op KANT werd in het klassieke kamp de absolute
vergeldingstheorie tot eenig houdbare basis van het strafrecht verheven
en waar Kant zelve nog de vergelding in de taliogedachte van het oog
om oog, tand om tand vatte en het recht als een bloot uitwendige orde
scherp van de gezindheidsmoraal scheidde, zette hier de moraliseerende
richting in, om het humaniteitsideaal thans ook nog in den aard en toemeting der straffen door hun aanpassing aan den individuee1en schuldgraad, tot verdere doorbraak te brengen.
HEGEL'S school werkte in deze richting van vermoraliseering en humaniseering van het strafrecht, door den blik van de uitwendige, in de zinnenwereld ingrijpende zijde van het vergrijp te doen doordringen tot zijn
geestelijken zin, de in de daad belichaamde uiting van een onzedelijken wil.
Zoo werd voor de straftoemeting het zwaartepunt van de causaliteits- en
onrechtmatigheidsvraag geleidelijk verlegd naar de schuldvraag, naar de
z.g. "innerlijke zijde" van het vergrijp en in het adagium "straf naar
schuld" belichaamde zich in praegnanten zin het moderne humaniteitsideaal, waarbij dat der "Verlichting" nog ruwen primitief moest schijnen.
Het humanistisch persoonlijkheidsideaal, dat sinds Kant immer sterker
het primaat boven het wetenschapsideaal ging opeischen ,had dit op den
voorgrond stellen van het strafrechtelijk schuldbeginsel in de klassieke
school gestimuleerd en tegelijk daarmede in de strafrechtsdogmatiek een
grondige antinomie, een principiëele tegenstrijdigheid blootgelegd, die
vóórdien, bij de overweging van het oorzakelijkheids- en onrechtmatigheidsbeginsel grootendeels verborgen was gebleven.
Een antinomie, die ,gelijk ik reeds zoo herhaaldelijk in ander verband
betoogde, geenszins toevallig zich openbaarde en evenmin aan het strafrecht als zoodanig inhaerent is, doch die veeleer haar oorsprong vond in
de oer-antinomie der wetsidee, welke ook aan de humanistische strafrechtstheorie ten grondslag ligt.
De "moraliseering" van het strafrecht in dien eigenaardig humanistischen zin ging nl. weder langs den weg van het humanistisch continuïteUs-beginsel, langs den weg van verflauwing der grenzen; strafrechtelijke
en zedelijke schuld gingen zoo in elkander overvloeien ondanks alle handhaving van de objectieve delictstypen. Het strafrechtelijk schuldbegrip, in
't centrum der wetenschappelijke belangstelling geplaatst, werd door
psychologie en ethiek aan elkander toegekaatst. Het gelukte niet dit begrip in een juist organisch verband tot de strafrechtelijke begrippen van
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oorzakelijkheid en onrechtmatigheid te stellen en van stonde aan kwamen
daardoor deze begrippen onderling in een onverzoenlijke tegenstelling
tegenover elkander te staan. Deze antinomie tusschen de grondbegrippen
des straf rechts werd nog verscherpt door de in de dogmatiek heerschende
abstracte en formalistische opvatting der onrechtmatigheid (erfenis der
Aufklärung!) en door het gemis aan een juridisch oorzakelijkheidsbegrip,
dat toch mede den zin der vergelding tot uitdrukking moest brengen.
Het deels ethisch, deels psychologisch gevat schuldbeginsel ondermijnde de grondslagen der formeele onrechtmatigheidsleer, want bij een objectief zwaar vergrijp, zeg moord, kon toch toepassing van een alleen naar
de gezindheid des daders individualiseerend schuldbeginsel in concrete gevallen die objectieve zwaarte weer goeddeels neutraliseeren. Wat baatten
dan zelfs speciale minima in de strafposities, wanneer men toch weer door
een stelsel van verzachtende omstandigheden onder die grenzen kon gaan?
Oorzakelijkheid, onrechtmatigheid en schuld, zie daar de trits van
strafrechtelijke grondbegrippen, welke in de klassieke strafrechtsdogmatiek een latenten onderlingen kamp voerden en ook de klassieke opvatting
van de straf als vergelding in een onverzoenlijk dualisme verscheurden.
Ja, die klassieke vergeldingsleer deelde in alle zwakheid en innerlijke
tegenstrijdigheid van de genoemde grondbegrippen. Alle straf is vergelding met verdiend leed 2) van schuldig vergrijp tegen het recht! Wat
baat me deze geheele formule, wanneer iedere term daarin een hol vat is,
dat ik, al naar gelang van mijn specifieke dogmatische beschouwing, een
anderen inhoud kan geven? En al naar gelang juist van dien inhoud
wordt de zin der strafrechtelijke vergelding anders gevat!
De klassieke strafrechtsopvatting kon van meetaf geen homogeen
karakter bezitten, doch werd door een innerlijke polariteit noodwendig in
de meest uiteenloopende richtingen gedreven, slechts onderling verbonden
door het formeele vergeldingsbeginsel en door het vasthouden aan den
eiseh, geinspireerd door het humanistisch persoonlijkheidsideaal: de straf,
vindt haar rechtsgrond alleen in het objectief vergrijp: Nulla poena sine
crimine ! een eiseh, die in de theorie een uitgewerkte strafrechtsdogmatiek,
en positiefrechtelijk een nauwkeurig uitgewerkte codex van delictsomschrijvingen en strafposities onderstelde. Het was een vulcanische bodem,
waarop de klassieke school haar strafrechtsdogmatiek moest bouwen!
De z.g. moderne richting in het strafrecht, van natuur-wetenschappelijke
huize, greep de klassieke school aan in haar zwakste punt: haar abstraheerend karakter.
De klassieke school had het levensverband der misdaad uit 't oog verloren. Hoe kon zij dan den zin van de misdaad verstaan? Welke houdbare
beteekenis kon een abstracte en formalistische onrechtmatigheidsleer en een
moraliseerende schuldbeschouwing voor het practisch rechtsleven hebben?
Straffen kan de moderne staat nog slechts, als hij zulks doelbewust doet.
Welnu, de klassieke vergeldingstheorie miskende het teleologisch karakter
der straf, die wel in de eerste plaats beoogt beveiliging der maatschappij.
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Haar geheele dogmatiek moest daardoor ontaarden in wat reeds
RUDOLPH V. JHERING met bijtende spot "Begriffs-jurisprudenz" had genoemd. "Der Zweck ist der Schöpfer des ganzen Rechts". Het was dit
motto van een van v. Jhering's hoofdwerken, dat V. LISZT, den bekwamen
leider der moderne richting in Duitschland inspireerde tot het stellen van
de anti-these "Vergeltungsstrafe und Zweckstrafe", 3) een anti-these, die
door de neo-klassieke richting, die het absoluut vergeldingsstandpunt
heeft prijsgegeven, met zoo groote beslistheid van de hand wordt gewezen.
Welnu, "Zweckstrafe", doelmatige reactie, kon de straf eerst zijn,
wanneer men de oorzaken kende, die tot de misdaad voerden.
Uit de natuurwetenschappelijke denkrichting gesproten, wierp de
moderne richting zich het eerst vooral op de biotische substraatzijde der
misdaad. In de nog ietwat onbesuisde sfeer van de jongelingsjaren dezer
richting werd LOMBROSO's ontdekking van het physiologisch "type criminei", den "uomo delinquente", den geboren misdadiger, als de dageraad
van een nieuwe criminologisch gerichte strafrechtelijke aera verheerlijkt.
Doch ook toen deze theorie door een onweerlegbare critiek was onttakeld, en het zwaartepunt der criminologie naar het gebied der psychiatrie en der sociologie was overgebracht, bleef de natuurwetenschappelijke
denkrichting in het moderne kamp overheerschen.
De erfelijkheidsfactoren, de psycho-pathische afwijkingen, de invloeden
van het crimineel maatschappelijk milieu en vooral van de economische
factoren op de misdaad werden "natuurwetenschappelijk" onderzocht en
op de resultaten van dit onderzoek werden verschillende klassificaties van
de misdadigers gebouwd.
De psychiatrie bracht de groote gradatie in 't begrip der Z.g. verminderde toerekeningsvatbaarheid aan het licht, waarmede een bres werd
geslagen in de afgetrokken schuldleer der klassieke school. De vooral
door v. Liszt naar voren gebrachte onderscheiding der delinquenten in
chronische en acute misdadigers deed de afgetrokken, formeele onrechtmatigheidsleer der klassieke school, die in wezen op het gelegenheidsvergrijp was toegespitst, op haar voetstuk wankelen en wierp een schel
licht op de onhoudbaarheid van haar eenvormig straffen stelsel en haar
stelsel van straf toemeting.
Een golfstroom van natuurwetenschappelijk determinisme overspoelde
de klassieke, op de zedelijke gezindheid toegespitste schuldleer, die zich
grondde op het dogma der z.g. wilsvrijheid. De klassieke vergeldingstheorie zag haar fundamenten wankelen. De symptomatische opvatting van
het vergrijp, de omzetting van het klassiek schuldbegrip in het moderne
begrip van anti-sociale gezindheid en gevaarlijkheid, ze beteekenden de
volledige omwenteling in het eerwaardig rijk der strafrechtsdogmatiek. De
terugdringing van de klassieke vergeldingsgedachte bij de bestraffing van
jeugdige delinquenten, voor die van verbetering en opvoeding; de aanvaarding van eene afzonderlijke strafrechtelijke en de maatschappij beveiligende behandeling van psychopathen van het instituut der voorwaar-
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delijke veroordeeling, ze beteekenden even zoovele capitulaties van de
zijde der klassieken. En dreigend naderde de meest extreme programeisch van het modernisme: het instituut der onbepaalde strafvonnissen,
dat in het weinig theoretiseerend Amerika reeds geruimen tijd was ingevoerd en in FERRI'S bekende Italiaansche voorontwerp het geheele
stelsel van "afzonderingsmaatregelen" beheerschte, haar verwezenlijking.
In de oorspronkelijke scherpe antithese tusschen klassieke en moderne
richting vinden we de grond-tegenstrijdigheid der humanistische wetsidee, die tusschen wetenschaps- en persoonlijkheidsideaal in een ware
"Reinkultur" belichaamd.
Het klassicisme, logicistisch ingesteld, liet toch immer het persoonlijkheidsideaal overwegen. Op zijn bodem bloeide het humanistisch dogma
der wilsvrijheid, het personalistisch schuldbeginsel, de afgetrokken, z.g.
"absolute" vergeldingsgedachte. De reeds zoo vaak getrokken paralellie
met de klassieke school in de economie en de staatkunde 4) heeft dieper
grond dan in een vernuftig combinatievermogen. Uit één wortel sproot het
klassicisme, op welk gebied het zich openbaarde. De afgetrokken "homo
economicus" vond zijn waardig strafrechtelijk pendant in de abstracte opvatting van de misdaad, in de isoleerende en mathematiseerende vergeldingsopvatting (Kant c. s.); het staatkundig program der oud-liberale school:
de staatsonthouding, wees denzelfden individualistischen, ter laatste instantie personalistischen oorsprong aan als de individualistische opvatting
van misdaad en straf met haar grond in de rechten van den mensch.
In een logicistisch en (trans) personalistisch type openbaarde zich de
humanistische wetsidee in 't kamp der klassieken.
Bij overweging van het logicistisch type moest het op de zedelijke gezindheid toegespitst individualiseerend schuldbeginsel worden teruggedrongen en in het afgetrokken onrechtmatigheidsbegrip (K els ene. a.)
of dat der wilscausaliteit (MERKEL, BINDING c. s.) worden geabsorbeerd.
Bij overweging van het personalistisch of transpersonalistisch type moest
het abstracte onrechts- en oorzakelijkheidsbegrip worden teruggedrongen
en zich een "moraliseering" laten welgevallen (ABEGG, v. BAR, HÄLSCHNER,
v. CALKER e. a.); dan viel het zwaartepunt op de bestraffing van de in
de daad zich openbarende onzedelijke gezindheid van den dader en kon
zelfs de symptomatische delictsopvatting, zij 't al in geheel anderen zin
dan bij de modernen, voet krijgen.
In de moderne richting anderzijds openbaarde de humanistische wetsidee zich in haar naturalistische typen. Biologie, en natuurwetenschappelijk ontzielde psychologie en sociologie vermeesterden het heilige land
der strafrechtsdogmatiek. Het continuïteitsbeginsel van het naturalistisch
wetenschapsideaal, verflauwing aller wetsgrenzen met doorvoering van
de causale methode der "exacte" wetenschappen gluurde open en bloot
door de beroemde uitspraak van den overigens geenszins radicalen
Von Liszt: "Die begriffliche Scheidewand zwischen Verbrechen und
Wahnsinn weicht und fällt".
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Waarlijk, de leer der wetsidee, die in staat is, ons zulk een scherp
inzicht te geven in de geestelijke ligging der elkander eertijds zoo
fanatiek bekampen de scholen, berust op meer dan een vernuftige constructie. Zij verklaart ons ook het merkwaardig verschijnsel van den
jongsten tijd: de geleidelijke toenadering tusschen beide richtingen over
de brug, door MERKEL'S z.g. "derde school" geslagen.
Die toenadering ware nimmer mogelijk geweest, wanneer, gelijk de
klassieken in de hitte des strijds niet ophielden te verzekeren, een onoverbrugbare klove van levens- en wereldbeschouwing beide scholen zou
hebben gescheiden.
Idealisme en naturalisme, we betoogden het reeds in onze studie "De
beteekenis der Wetsidee voor Rechtswetenschap en Rechtsphilosophie",
zijn geenszins volstrekte antithesen in de humanistische levens- en wereldbeschouwing en het doet hem, die de grondslagen der humanistische
wetsidee eenmaal doorschouwd heeft, immer ietwat komisch aan, wanneer
deze beide grondrichtingen in het humanisme, natuurlijk te goeder trouw,
hare onderlinge verschillen als shibboleth voor ieder type van levensen wereldbeschouwing beproeven uit te geven. Geen volstrekte antithese,
doch veeleer uiterst-polaire spanningen binnen hetzelfde veld van levensen wereldbeschouwing hebben we in haar te zien. De heftige ontladingsverschijnselen, de zware electrische vonken, die van pool tot pool overslaan, kunnen slechts den oppervlakkigen toeschouwer doen vergeten,
dat de polen in het nauwste onderling contact staan!
Wanneer het echter juist is gezien, dat klassieke en moderne richting
in het strafrecht polaire tegenstellingen in de grondstructuur der humanistische wetsidee tot uitdrukking brengen en dat hare tegenstelling rust
op een tegenstrijdigheid in die grondstructuur zelve, dan kan het ook
niet mogelijk zijn, dat in de moderne compromissen en toenaderingsverschijnselen die fundamenteele antinomie zou zijn opgeheven.
Een kern van waarheid schuilt zoowel in het klassieke, als in het
moderne standpunt. Slechts wanneer een inderdaad organische verzoening tusschen beide mogelijk ware, zou de grondtegenstrijdigheid
zijn op te lossen.
Doch wat leert ons de geschiedenis der laatste decenniën? Niet de
organische verzoening, doch het compromis, een geven- en nemenpolitiek,
bleek de brug, waarover klassieken en modernen elkander de hand reikten.
VON LISZT tooide zijn volstrekt relativistische "Zweckstrafe" met het
etiket, dat zij de ware, de eenig mogelijke vergeldingsstraf zou zijn.
Hij was bereid de geheele klassieke strafrechtsdogmatiek met de klassieke vergeldingsstraf te aanvaarden voor de "bestrijding" der acute,
der gelegenheidsmisdadigheid. Mits slechts de chronische misdadigheid
naar het modernistisch recept zou worden behandeld. Ja, in 1909 verklaarde hij den scholenstrijd "überlebt" (Münchener neueste Nachrichten
16 Nov. 1909 No. 536). Het radicale, onder MUSSOLINI'S regime weer
haastig begraven Italiaansche voorontwerp, waarin ENRICO FERRI zijn
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denkbeelden belichaamde, kon slechts de uiterste, doch geenszins de gematigde groep onder de modernen teekenen. De klassieke school anderzijds toonde in haar nieuwere evoluties van neo-classicisme niet minder
groot compromis-vermogen. De oude starre vergeldingsleer werd meer
en meer tot een verwereldlijkte theorie der generale preventie verzwakt,
gelijk zulks openlijk bij RICHARD SCHMIDT bleek. LIEPMANN, eens een
steunpilaar van MERKEL's neo-klassieke school, ging reeds met pak en
zak naar het kamp der modernen over.
In den strijd tusschen beide scholen naar aanleiding van de strafrechtshervorming in Duitschland verklaarde BELING, doelend op het voor
de klassieke school toch vrij radicale ambtelijk ontwerp 1925:
"Ein Gegensatz in den Grundfragen besteht zwischen den Neuklassikern und der innerhalb der modernen Richtung sichtlich überwiegenden Gruppe, die den Verband von Schuld und Strafe nicht gelockert
wissen wilI, überhaupt nicht mehr ... Ich bin so optimistisch, zu glauben,
dasz ein "Frieden ohne Sieger und Besiegte" noch heute erzielbar ist".
Ja, steunend op zijn neo-klassieke vergeldingsleer kwam Beling er zelfs
toe aan den wetgever een eisch te stellen, die, zooals GRAF zu DOHNA
terecht opmerkte, "immer als die letzfe und fortschrittlichste Konsequenz
des Modernismus angesprochen wurde": het onbepaalde strafvonnis!
Ietwat railleerend schrijft Dohna naar aanleiding van deze verbazingwekkende toenadering: "Es ist das genau der gleiche Weg, auf dem zu
seinerzeit den Klassikern ermöglicht wurde, den Widerstand gegen die
bedingte Verurteilung aufzugeben. Ihre Unverträglichkeit mit dem Dogma,
dasz alle Schuld ihre Sühne in der Strafe finden müsse, galt so lange
als unüberwindliches Hindernis, bis OETKER herausfand, das der StraferIasz als Folge der Bewährung nichts anderes sei als Vergeltung:
recompensatio in bonam partem. Damit war der Bann gebrochen. Uns
aber, denen es allein urn die Sache zu tun ist, liegt nichts ferner, als
der Konstruktion derartiger Gewissensbrücken Störungen zu bereiten" 5).
En Prof. R. v. HIPPEL schrijft in zijn eenige jaren geleden verschenen
standaardwerk: "Deutsches Strafrecht" Bd. I (AIlgemeine Grundlagen):
"Unter dem Titel eines krinzinal-politischen Konzpronzisses hat man sich
so zum guten Teil tatsächlich auf dem Bodem des Vereinigung von Vergeltung und Prävention zusammengefunden, derart, dasz es bei manchen
Autoren zweifelhaft ist, ob man sie noch als "klassisch", bzw. "modern"
bezeichnen darf. Einzelne Unentwegten (bedoeld worden vooral BIRKMEYER en BINDING) hielten an ihrer Einseitigkeit fest" 6).
Dit vergelijk nu werd minder gesloten ten aanzien van voorwaardelijke
veroordeeling e. d. moderne, reeds in zoo vele landen verwezenlijkte
programeischen - hier was veeleer van een openlijken terugtocht der
klassieke vergeldingstheorie sprake - doch in de aanvaarding door de
klassieke school van een geheel stelsel van speciale preventie "sichernde
Masznamen" of beveiligingsmaatregelen naast de eigenlijke straffen, een
weg, welken, naar we vroeger zagen, reeds de "A ufklärung" had ingeslagen.
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N adat Prof. STOOSZ in het Zwitsersch voorontwerp, trouwens niet
geheel oorspronkelijk, de trouvaille van de samenkoppeling van straffen
en beveiligingsmaatregelen gedaan had en daarmede, om zoo te zeggen de
preliminairen voor een uiteindelijk vredesverdrag tusschen klassieke en moderne richting, althans ten aanzien van den practisch wetgevenden arbeid,
had aangegeven, werd schier overal, waar de strafrechtshervorming ter
hand werd genomen, dit voorbeeld gretig gevolgd. In het door de Duitsche
Regeering in 1927 gepubliceerd "Entwurf eines Allgemeinen Deutschen
Strafgesetzbuches nebst Begründung" wordt een hoogst belangwekkend
overzicht over den stand der strafrechtshervorming op dit punt gegeven 7).
Te onzent heeft Minister DONNER in het bekende wetsontwerp, houdende nadere voorzieningen betreffende beroeps- en gewoontemisdadigers
in aansluiting aan de Engelsche Prevention of Crime Act 1908 (zelve
een gewijzigde navolging van de Habitual Criminals Act van New Soud
Wales 1905) ten aanzien van de genoemde kategorie van delinquenten
een zelfden weg ingeslagen, in afwijking van het advies van het Centraal
College voor de Rec1asseering, dat geen onderscheiding van straf en
beveiligingsmaatregel wenschte, doch den bewaringsmaatregel als bijkomende straf wilde zien uitgesproken.

Het wetsontwerp-Donner, houdende nadere voorzieningen betreffende
beroeps- en gewoontemisdadigers.
Volgens dit ontwerp 8) zullen na artikel 43 van het Wetboek van
Strafrecht de volgende artikelen worden ingelascht:
Artikel 43 bis.
Bij veroordeeling tot eene gevangenisstraf van drie jaren of meer
van een persoon, die ingevolge vroegere veroordeelingen, tenminste
drie, tot gevangenisstraffen van tenminste zes maanden, reeds te
zamen vier jaren gevangenisstraf heeft ondergaan,
of bij veroordeeling tot eene gevangenisstraf van twee jaren of
meer van een persoon, die ingevolge vroegere veroordeelingen, als
voormeld, reeds te zamen zes jaren gevangenisstraf heeft ondergaan,
of bij veroordeeling tot eene gevangenisstraf van een jaar of meer
van een persoon, die ingevolge vroegere veroordeelingen, als voormeld, reeds tezamen acht jaren gevangenisstraf heeft ondergaan,
kan de rechter, indien het belang der openbare orde dit bepaaldelijk vordert, bovendien bevelen, dat de veroordeelde na het ondergaan der hem opgelegde gevangenisstraf in bewaring zal worden
gehouden. In dit geval is ten aanzien dier gevangenIsstraf eene
voorwaardelijke invrijheidstelling uitgesloten.
Artikel 43 ter.
De bewaring wordt bevolen voor een door den rechter te bepalen
termijn van ten minste vijf en ten hoogste tien jaren.
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Bepalingen tot regeling van de wijze van verpleging in de bewaringsgestichten en omtrent het voorwaardelijk of onvoorwaardelijk
eindigen van de bewaring worden, naar beginselen bij de wet te
stellen, vastgesteld bij algemeenen maatregel van bestuur.
Voorts worden in de wet van 14 April 1886 (Stb!. No. 62) tot vaststelling der beginselen van het gevangeniswezen, verschillende wijzigingen voorgesteld, beoogende de instelling van bijzondere bewaringsgestichten. Ten aanzien van de wijze van verpleging in deze gestichten
bepaalt het ontwerp, dat zij, zooveel mogelijk wordt geregeld op den
voet der wijze van verpleging in de Rijkswerkinrichtingen, met dien
verstande, dat de behandeling enkel op onschadelijkmaking en verbetering
mag zijn gerecht en dat de verpleegden van elkander mogen worden
afgezonderd, voorzoover dit door het doel hunner behandeling of door
het belang der orde wordt gevorderd,.
Een bijzondere regeling wordt voorgesteld ten aanzien van het voorwaardelijk ontslag der in de bewaringsgestichten gedetineerde misdadigers. Te dien aanzien bepaalt het ontwerp:
"Na elk verblijfsjaar doet het gestichtsbestuur ten aanzien van eIken
verpleegde aan Onzen Minister van justitie toekomen Of een voorstel
tot voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ontslag of bericht houdende de
gronden, waarop het bestuur zoodanig ontslag niet of nog niet geraden
acht. Onze Minister van justitie stelt die stukken om bericht en raad
in handen van het Centraal College voor de Rec1asseering.
De beschikkingen inzake voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ontslag
gaan uit van Onzen Minister van justitie, het Centraal College voor de
Rec1asseering gehoord.
Het voorwaardelijk ontslag is te allen tijde herroepbaar ingeval de
ontslagene zich slecht gedraagt, blijken geeft gevaar op te leveren voor
de openbare orde, dan wel de bij zijn ontslag gestelde voorwaarden niet
nakomt. Op gelijke gronden kan het voorwaardelijk ontslag worden
geschorst.
Art. 41, derde en vierde lid, is toepasselijk."
In de Memorie van Toelichting wordt als "rechtsgrond voor dezen
zeer ingrijpenden maatregel der bewaring" het volgende aangegeven:
"De rechter krijgt niet zelden voor zich delinquenten, die reeds herhaaldelijk langdurige gevangenisstraffen hebben ondergaan en daarop negatief reageerden, in dien zin, dat zij toch telkens weder tot misdrijf zijn
hervallen.
Dergelijke delinquenten kunnen blijkens de door hen begane misdrijven
en in verband met hun persoonlijkheid en levensomstandigheden een
voortdurend en ernstig gevaar voor de rechtsorde opleveren. Het wordt
hun hoe langer hoe moeilijker zichzelf te rec1asseeren, zoodat hun schuld
aan het misdrijf, waarvoor zij opnieuw terecht staan, betrekkelijk niet
grooter behoeft te zijn dan die van andere personen, die zich aan het-
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zelfde delict schuldig maakten. De gevangenisstraf, welke in dergelijke
gevallen kan worden opgelegd, is dus beperkt en men heeft vrijwel de
zekerheid, dat dergelijke aanrandingen van anderer lijf, eerbaarheid of
goed, niet uit zullen blijven. Tegenover zulke delinquenten komt een
maatregel, bestemd om hen voor langdurigen termijn uit de maatschappij
te elimineeren, alleszins noodig voor.
Uit dien hoofde schijnt het gerechtvaardigd, dat men hen in aansluiting
aan de verdiende straf daarenboven nog aan een andere behandeling
onderwerpt, een behandeling, aan welke dan intusschen het strafelement
vreemd moet zijn."
Van groot belang, om de nadere strekking van het ontwerp te Ieeren
kennen is de slotpassage uit de Memorie van Toelichting, luidende:
"Tenslotte wenscht de ondergeteekende er nog op te wijzen, dat de
maatregel der bewaring van ernstige beroeps- en gewoontemisdadigers
zal komen te staan naast de bij de z.g. psychopathenwetten ingevoerde
ter beschikkingsteIling van misdadige psychopathen en zal bevorderen,
dat deze laatste maatregel, die een geheel ander en in het bijzonder
meer geneeskundig karakter draagt, alleen tot de daarvoor bestemde gevallen zal worden beperkt".
Gelijk men uit dit korte résumé van inhoud en strekking van het
ontwerp ziet, bewandelt het geheel den weg van het compromis, dat in
de buitenlandsche ontwerpen tot strafrechtsherziening slechts op veel
ruimer schaal is belichaamd.
Nu is het merkwaardig te zien, hoe met name in ons nabuurland
Duitschland, waar de scholenstrijd tusschen klassieke en moderne richting
wel het scherpst heeft gewoed, zoowel in het klassieke als in het moderne
kamp consequente geesten het onbevredigende, ja innerlijk tegenstrijdige
van het compromis hebben ingezien.
In het klassieke kamp sprak nog eenige maanden geleden FINGER in
het tijdschrift "Der Gerichtssaal" zich onomwonden tegen het hervormingsprogram uit, dat den beveiligingsmaatregel aan de straf vastkoppelt, en schier angstig vraagt hij: "wird nicht ein Gesetz, wie der
Entwurf (bedoeld is het Duitsche ontwerp 1927), die mächtigste Säule
des Staatsbaus, die RechtspfIege noch mehr ins Wanken bringen als es
destruktiver Parteifanatismus bisher getan hat?"
Nog steeds klinkt ons in de oaren de eerlijke uitspraak van BIRKMEYER, tegen het door VON LISZT voorgestelde compromis van samen·-·
koppeling van straffen en beveiligingsmaatregelen : "Kompromisse sind
Halbheiten. Sie bedeuten ja schon begrifflich ... ein teilweises Aufgeben
jedes von zwei entgegengesetzten Standpunkten, so dasz keiner ganz
zur Geltung gelangt. Halbheiten aber sind möglichst zu vermeiden, nicht
nur in der Wissenschaft sondern auch im praktischen Leben, und darum
auch in der Gesetzgebung" 9).
En treffend schreef ApPELlUS naar aanleiding van het compromis:
"Hier gibt es nur ein Entweder-oder, keine Halbheit. Letztere ist unter
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einem andern Deckmantel im Grunde gen ommen stets doch nur die
Anhängerschaft für die eine oder die andere Seite" 10).
De moderne richting anderzijds was evenmin geheel voldaan met het
compromis. Haar opvatting van de straf als speciaal preventief middel
bracht met zich, dat met de scherpe onderscheiding van straf en beveiligingsmaatregel moest worden gebroken en dat aanstonds met name
op de chronische delinquenten ,op de z.g. beroeps- en gewoontemisdadigers, die maatregelen konden worden toegepast, die het best aan het
doel, de beveiliging der maatschappij, dienstbaar waren: onschadelijkmaking door levenslange opsluiting met mogelijkheid van voorwaardelijke
invrijheidstelling.
VON LISZT heeft zich op dit punt klaar en duidelijk uitgesproken. Hij
verwierp radicaal de grenslinie tusschen onverbeterlijke chronische misdadigers en tusschen krankzinnigen: "Auf die Zurechnungsfähigkeit",
aldus onze schrijver "kann sie sich nicht stützen, denn der unverbesserliche Verbrecher ist nicht zurechnungsfähig". De toerekeningsvatbaarheid
immers is voor von Liszt niets anders dan "normale Bestimmbarkeit
durch Motive" en met haar de ontvankelijkheid van den dader voor inwerking op zijn zieleleven door middel van de straf. Welnu, hiervan kan
bij den onverbeterlijken gewoontemisdadiger geen sprake zijn en zoo
komt von Liszt wetenschappelijk tot de conclusie: "Die Unterscheidung
zwischen der Sicherungsstrafe gegen unverbesserliche Verbrecher und
der Verwahrung gemeingefährlicher Geisteskranker ist nicht nur praktisch
im wesentlichen undurchführbar, sie ist auch grundsätzlich zu verwerfen" 11).
Ja, nog scherper liet hij zich tegen de wetenschappelijke onhoudbaarheid van het vergelijk uit: "Man miszverstehe mich nicht. Von meinem
grundsätzlichen Standpunkte aus ist und bleibt diese Verquickung einer
kurzen und eindruckslosen "Strafe" mit einer langdauernden und einschneidenden "korrektionellen Nachhaft" ein lächerlicher Widersinn. Aber
wir verlangen eine Umgestaltung des Gesetzgebung und die ist ohne
Kompromisz nicht zu erzielen". En even te voren met bijtenden spot:
"Dabei soli es uns auf den Namen nicht ankommen, den man dem Kinde
geben wil!. Das ist ja die liebenswürdigste Seite in dem Verhalten
unserer Gegner, dasz sie zufrieden sind, wenn die altehrwürdigen
Etiketten geschont werden. In der "Bestrafllng des Gewohnheitsverbrechers darf das "Gleichmasz" zwischen Schuld und Sühne" nicht überschritten werden; abel' gegen lebenslange oder doch sehr langwierige
"Sicherheitsmaszregeln" nach verbüszter Strafe haben die Gegner nichts
einzuwenden. Zwei Jahre Oefängnis gegen den unverbessenlichen Landstreicher gestattet die "vergeltende" Gerechtigkeit nicht; aber fünf Jahre
des wesentlich empfindlicheren Arbeitshallses würden uns die Gegner woh!
zugestehen. Laszt es uns also Sicherungsmaszregel und Arbeitshaus
nennen; laszt uns nehmen, was wir bekom men können" 12).
Scherper kan eigenlijk het compromis niet worden veroordeeld! Von

BEROEPSMISDAAD EN STRAFVERGELDING

245

Liszt achtte het een "belachelijke tegenstrijdigheid" (!), die toch hoe eer
hoe liever zou moeten worden opgegeven.
En anderzijds schreef onlangs nog GRAF ZU DOHNA: "Ich sehe auch
nicht ein, wieso der Vergeltungsgedanke solchen Widersinn fordern
sollte ... Der Berufsverbrecher (aber) hat lebenslänglich Haft verwirkt,
und es bedeutet schon ei ne Milderung dieser gerechten Strafe, wenn ihm
vorzeitige Entlassung nach Maszgabe seines Verhaltens in Aussicht gestellt wird" 13).
Ook in de Duitsche landsgroep der "Internationale Kriminalistische
Vereinigung" werd in de laatste jaren de samenkoppeling van straffen
en beveiligingsmaatregelen verworpen.
In haar vergadering van I 922 aanvaardde zij met 24 tegen 26 stemmen
de volgende conclusies:
I. "Gemeingefährliche Gewohnheitsverbrecher, welche schon viele
Straftaten begangen haben, sind zu einer Freiheitsstrafe zu verurteilen,
bei welcher der Richter nur Höchst- und Mindestmasz festsetzt.
2. Der Sicherungszweck ist gegenüber solchen Verbrechern nicht
durch eine besondere Sicherungsverwahrung, sondern innerhalb des
Strafvollzugs zu verfolgen".
KOHLRAUSCH zegt hiervan in zijn referaat op de 22e vergadering der
Dui tsche landsgroep te Karlsruhe gehouden van I I - 13 September 1927:
"Es war ein Bekenntnis gegen den Dualismus von Strafen und Sicherungsmasznahmen und für das relativ unbestimmte Urteil" 14).
Doch op dit punt hield de meerderheid in de klassieke school voet bij
stuk. Straf- en beveiligingsmaatregel moesten scherp onderscheiden
blijven. Eerst moest aan de eischen der vergelding worden voldaan, vóór
in crimineel-politischen zin maatregelen konden worden toegepast, ter
beveiliging van de maatschappij. Zelfs van een "vicarieering", een eventueel
in de plaats treden van den maatregel voor de straf, wilde zij niets weten.
Formalistische klassieken, gelijk OETKER, FINGER en BEL/NG 15)
wenschten zelfs een algeheele losmaking van het beveiligingsrecht van
het strafrecht en onderbrenging van het eerste onder het administratief
recht.
Daar wij de beroepsmisdaad en de strafvergelding tot onderwerp van
ons onderzoek kozen, willen wij hier de antinomie, die voor de klassieke
richting in het bedoelde compromis ligt opgesloten, slechts ten aanzien
van dezen vorm der misdadigheid in het licht stellen. Zij opent ons
tegelijk het inzicht in den verre van schitterenden toestand, waarin onze
heerschende strafrechtsdogmatiek zich door haar bewuste of onbewuste
metaphysische fundeering in de humanistische wetsidee bevindt.

De klassieke dogmatiek is geheel een dogmatiek van het "gelegenheidsvergrijp".
Strafwetgeving en strafrechtstheorie beide zijn in wezen nog immer
toegespitst op het abstracte delictsbegrip.
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Uitgangspunt is daarbij het gelegenheidsvergrijp, los van zijn maatschappelijken en economischen onderbouw. Herhaling geldt Of, gelijk in
het Fransche wetboek, als absolute grond voor strafverzwaring, waarbij
zelfs geen enkel verband tusschen het nieuwe en het oude feit wordt
gelegd, noch eenige gelijksoortigheid wordt vereischt, Of, gelijk in het
Duitsche en Nederlandsche wetboek, als een relatieve grond voor strafverzwaring, waarbij zulks wel het geval is en bovendien tusschen het
laatste en het voorafgaande feit een bepaald maximum van tijdsduur
wordt geëischt. Te onzent is bovendien de recidive slechts strafverzwaringsgrond ten aanzien van bepaald aangewezen delicten of groepen
daarvan.
Gaat men ons strafwetboek na op het stuk van de z.g,. chronische
misdaad, dan vinden we i. h. a. het beroeps- of bedrijfs- en het gewoontedelict slechts in den vorm van het gequalificeerde gelegenheidsdelict.
Slechts bij hooge uitzondering is het beroeps- of bedrijfsdelict geheel
zelfstandig omschreven (niet o. i. de slavenhandel van art. 274 W. v. S.,
of de vrouwenhandel, art. 250 ter; wel b.v. het misdrijf van art. 254 bis)
en deze omschrijving draagt nog immer, gelijk we zullen zien, een afgetrokken verticaal karakter. Deze stand van zaken is natuurlijk van 't
uiterst practisch gewicht in verband met de strafposities.
Is de chronische misdaad hoogstens een gequalificeerde vorm van het
gelegenheidsvergrijp, dan kan ook in de strafpositie slechts een gradueel
verschil tot uiting komen. Dan moet voorts, b.v. waar zelfs het beroepsgewijze uitoefenen geen gequalificeerde vorm van het vergrijp oplevert, de
beroepsdief of beroeps-inbreker, die een reeks van grootere en kleinere
diefstallen, inbraken en oplichtingen pleegt, worden gestraft als een
gewone gelegenheidsdelinquent, behoudens een noodwendig relatief geringe strafverzwaring voor herhaling, voorzoover daartoe de wettelijke
vereischten aanwezig zijn. Op deze wijze wordt nu echter uit 't oog
verloren, dat het beroepsmisdrijf naar zijn zin een totaal andere figuur
vertoont dan het afgetrokken gelegenheidsvergrijp, dat hier niet een
gradueel, doch veeleer een qualitatief verschil bestaat, dat zeker niet van
minder, doch, gezien de belangrijkheid van dit crimineel verschijnsel,
veeleer van grooter gewicht moet worden geacht dan het positiefrechtelijk
verschil in de delictsomschrijving van b.v. moord en mishandeling, den
dood tengevolge hebbende.
Het verschil in de strafrechtelijke figuur van bedrijfs- of beroepsmisdrijf
eenerzijds, en gelegenheidsvergrijp anderzijds openbaart zich reeds hierin,
dat de eerste kategorie voor verreweg het grootste gedeelte niet een
verticaal, doch een horizontaal karakter vertoont, waaronder ik dit versta,
dat zij gewoonlijk over de grenzen van de abstracte delictstypen heengrijpt. Terecht merkt Mr. SUERMONDT in zijn belangwekkend naschrift
bij het opstel van Mr. TRAPMAN "Eenige statistische gegevens omtrent
gevaarlijke beroeps- en gewoontemisdadigers" 16) op, dat het bij deze
kategorie van misdaad, bij gelijkheid van motieven, dikwijls van toevallige
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omstandigheden kan afhangen, in welken specialen delictsvorm een
strafbaar feit wordt gepleegd (b.v. diefstal of verduistering).
Heeft de klassieke strafrechtsdogmatiek in het algemeen deel zijner
schuld- en onrechtmatigheidsleer met de chronische delictsvormen rekening gehouden?
Men werpe niet tegen ,dat 't hier een vraag van jus constituendum
betreft. Slechts de strafrechtswetenschap is in staat de strafrechtelijke
dogmatiek der chronische deIictsvormen te geven, wier sociale, economische en psychische substraten door de moderne school aan 't licht zijn
gebracht. De klassieke strafrechtsdogmatiek in haar abstract-juridische
instelling kon het niet; de moderne richting anderzijds in haar naturalistische instelling wenschte het niet en zoo kwam het beroemde vergelijk
tusschen klassieke en moderne richting ten aanzien van de beroeps- en
gewoontemisdaad hierop neer, dat deze geheele fundamenteel belangrijke
kategorie van delictsvormen principiëel in het atomistisch kader van het
gelegenheidsvergrijp bleef gewrongen en dat de onverteerbare rest, waarmede men geen raad wist, in het aan de strafrechtsdogmatiek geen
eischen stellende beveiligingsrecht werd ondergebracht. Testimonium
paupertatis der klassieke dogmatiek! Zien we nu op den klassieken vergeldingseisch I
Kon zij bevredigd zijn door de oplossing van het beroepsmisdrijf in
een optelsom van (hoogstens gequalificeerde) gelegenheidsvergrijpen ?
Kan men zeggen tot den beroepsmisdadiger, die zijn laatste straf naar
dezen maatstaf heeft uitgezeten en nu volgens de voorgestelde regeling
nog voor ten hoogste 10 jaren in een bewaringsgesticht zal worden opgeborgen "tot nut van 't algemeen": Uw rekening met de vergeldende
gerechtigheid is vereffend?
Dat men van klassieke zijde deze vraag bevestigend beantwoordt, wijst
er op, dat het met die klassieke vergeldingsopvatting niet in orde is;
dat zij geworteld is in een wetsidee, welke het recht isoleert en abstraheert uit zijn levenssamenhang, gelijk zij ook den economischen kring
daaruit heeft geïsoleerd.
Een wezenlijk organisch gevatte vergeldingsleer, gelijk de Calvinistische,
moet de gestelde vraag m. i. onvoorwaardelijk ontkennend beantwoorden.
Geen ware vergelding kan geschieden op den grondslag van een eenvormig strafrechtelijk schema voor delictsvormen, die naar hun dieperen
juridischen zin toto coelo uiteenloopen.
In dit licht bezien, kan het compromis niets anders beteekenen dan het
tekort aan strafrechtelijke vergelding compenseeren met een beveiIigingsmaatregel, die juridisch slechts als een soort noodrecht zou zijn te
construeeren.
In dit soort beveiIigingsrecht in zijn vastkoppeling aan de straf, gelijk
men het voor de chronische misdadigers bedoelt, schuilt een wonderlijke
innerlijke tegenspraak.
De opsluiting van 5-10 jaar, in aansluiting aan de ondergane ge-
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vangenisstraf, gelijk ze thans naar Britsch voorbeeld ook ten onzent
wordt voorgesteld, zal moeten geschieden ter beveiliging van de maatschappij tegen de gevaren van beroeps- en gewoontemisdaad.
Wij vragen: is het hier door den delinquent in de rechtsgemeenschap
gerealiseerd specifiek gevaar niet formeel toerekenbare, onrechtmatige
en aan schuld te wijten oorzakelijkheid?
Voor de moderne richting kan het antwoord op deze vraag reeds
hierom niet anders dan ontkennend luiden, wijl ze de toerekeningsvatbaarheid, althans bij de onverbeterlijke chronische misdadigers loochent.
Van straf in eigenlijken zin kan hier geen sprake zijn, en zoo is van
de moderne richting niets te verwachten voor de beantwoording der
vraag, hoe het beroeps- of bedrijfsdelict dogmatisch moet worden geconstrueerd.
De klassieke strafrechtsdogmatiek zal onze vraag ontkennend moeten
beantwoorden, wijl haar geheele schuld- en onrechtmatigheidsleer, gelijk
we zagen op het afgetrokken gelegenheidsvergrijp is berekend, en wijl,
gelijk we in een vroegere studie aantoonden, haar juridisch oorzaakbegrip overwegend naturalistisch is gevat. Voor haar zal de reeks vergrijpen, die in hun samenhang de beroeps- of bedrijfsmisdaad constitueeren, slechts kenbron, niet zijnsgrond kunnen zijn van de bedoelde
gevaarfactoren, m. a. w. slechts symptoom van anti-sociale gezindheid en
modern-criminologischen zin.
De dader kan echter slechts voor zijn daad worden gestraft en niet
naar modern program voor een anti-sociale gezindheid. En wederom, die
daad is door de klassieke richting niet anders te vatten dan als afgetrokken gelegenheidsvergrijp, op zijn hoogst in recidiveverband of in een
gequalificeerden vorm. M. a. w. het eigenlijke beroeps- of bedrijfsdelict
blijft onbestraft, ofschoon in hetzelfde vonnis toerekenbaarheid en schuld
van den dader is uitgesproken. Zoo wentelen moderne en klassieke
richting ieder in hun eigen vicieuzen cirkel rond.
De innerlijke tegenstrijdigheid van het compromis schuilt hierin, dat hetzelfde vonnis de verantwoordelijkheid van den misdadiger tegelijk erkent
en loochent; dat het den dader straf oplegt voor een gelegenheidsdelict,
dat hij niet begaan heeft en hem niet verantwoordelijk verklaart voor
zijn eigenlijk vergrijp: de beroepsmisdaad; dat het de eigenlijk verdiende
straf geen straf noemt en het niet verdiende leed wel, dat het tenslotte
de inderdaad schrijnende ongerechtigheid goedkeurt, onder het masker
van een beveiligingsmaatregel een - naar de klassieke richting althans
moet staande houden - onverdiend leed aan te doen, "tot nut van 't
algemeen"; een leed, niet beoogd ( !), maar wel opzettelijk toegebracht(!) 17), dus opzettelijk, "onbeoogd" toegebracht(!) en dat veelvoudig zwaarder treft dan het "verdiende" en "beoogde" leed!
Waarlijk, het eerlijk radicalisme in het strafrecht is ons liever dan deze
"geven- en "nemenpolitiek", waarbij alle waarheid in 't gedrang komt en
de formule heerscht over de zaak!
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Stel eens naast elkander den internationalen beroepsoplichter, die in
zijn luguber bedrijf zich schuldig maakt aan het misdrijf van reispasvervalsching, omschreven in art. 231 W. v. S. teneinde in een ander land
binnen te komen, en den gelegenheidsdelinquent, wiens misdrijf formeel
in dezelfde omschrijving valt.
Zijn hier, materialiter gesproken, oorzakelijkheid en onrechtmatigheid
van deze delicten in een zelfde verticaal schema te vangen?
Ik vraag dus niet of de fijnere schuldgradatie bij beide zeer uiteenloopt. Dat zal wel door niemand betwist worden, maar die schuldgraad
(dit is iets anders dan de schuldvorm, waarover later) kan geen zelfstandigen delictsvorm constitueeren.
Binnen eenzelfde wettelijke delictsomschrijving laat de onrechtmatigheid, anders dan de schuld, naar de heerschende, op ons standpunt
overigens ve'rwerpelijke, opvatting geen gradatie toe 18). Primair komt dus
voor de beantwoording onzer vraag alles aan op het materieele onrechtmatigheidstype van beide handelingen.
Naar mijn vaste overtuiging is hier nàch voor de moderne, nàch voor
de klassieke richting, zoolang zij aan haar uitgangspunt getrouw blijven,
een juist antwoord op de gestelde vraag mogelijk. De invloed der wetsidee - hoezeer men haar met zekere hooghartigheid meent te mogen
kleineeeren - doet zich ook hier gevoelen en ik kan, niet anders, dan
ook de gewichtige vraag, wat de straffende vergelding ten aanzien der
beroepsmisdaad eischt, weer in 't licht mijner Calvinistische wetsidee te
plaatsen.
Wij zijn van meening, dat voor een juiste dogmatische constructie van
het beroeps- of bedrijfsdelict de lege ferenda de aanvaarding van een
ander oorzakelijkheids- onrechtmatigheids- en schuldtype noodig is, en
wel een type, dat aan de heerschende dogmatiek geheel vreemd is, gelijk
onze bestaande strafwet het ook nergens kent.

Het horizontaal onrechtmatigheids- en oorzakelijkheidstype van het
beroeps misdrijf.
Allereerst, het verticale, op het gelegenheidsvergrijp toegespitste onrechtmatigheidsbegrip der klassieke dogmatiek past niet op den wezenlijken bouw van het beroepsdelict. Met behulp van dit onrechtmatigheidsbegrip zal men nooit iets anders dan gelegenheidsvergrijpen kunnen
vatten. De onrechtmatigheid is niet een abstracte en formeele eigenschap
van het vergrijp, doch is slechts materieel te vatten en vertoont in die
zakelijke, ma terieele gedaante een verschillend type bij het beroeps- en
bij het gelegenheidsvergrijp.

Formeele en maferiëele onrechtsmatigheidsleer.
Tegenover het verticale onrechtmatigheidstype van het gelegenheidsdelict stel ik het horizontale van het beroepsmisdrijf.
Om den weg voor een juist begrip van dit horizontale onrechtmatigA, St, 3-m. Il
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heidstype te effenen, moeten we een oogenblik stilstaan bij de nieuwste
ontwikkeling van de onrechtmatigheidsleer in het strafrecht.
De klassieke onrechtmatigheidsleer was om zoo te zeggen van huis
uit formalistisch en star. Zulks was het gevolg van de afgetrokken, schier
mathematische beschouwing van het vergrijp, los van het levensverband,
waarin het optreedt. Deze formalistische opvating kwam het best uit
in de zuiver analytische, d. w. z. niets zeggende definities der onrechtmatigheid, die men in de heerschende dogmatiek kan vinden, voorzoover
men het althans noodig vond, de onrechtmatigheid als een noodwendig
"element" van het vergrijp te omschrijven. "Onrechtmatig" - op deze
omschrijving komen alle formalistische beschouwingen neer - "is een
menschelijke gedraging, die in strijd is met een rechtsnorm, d. i. een gebod
of verbod des rechts" 19). Zelfs in de uitstekende monographie van H. A.
FISCHER over de onrechtmatigheid 20) kan men deze tautologie lezen.
Het gevolg van deze formalistische opvatting was, dat de geheele leer
der onrechtmatigheid uit systematisch oogpunt onontwikkeld bleef, dat het
zwaartepunt van de behandeling zich richtte op de z.g. rechtvaardigingsgronden, (een term, voor het eerst door BERNER gebruikt) en hier in de
meest onbevredigende casuistiek verliep. Want daarover, dat de weinige
rechtvaardigheidsgronden, die ons wetboek uitdrukkelijk opsomt (overmacht, noodweer, wettelijk voorschrift en ambtelijk bevel) allerminst afdoende zijn, om de al of niet wederrechtelijkheid van een menschelijke
gedraging, die formeel aan de delictsomschrijving beantwoordt vast te
stellen, kon geen twijfel bestaan.
En zoo werd dan een steeds aangroeiende casuistiek gedreven met de
gronden, die de onrechtmatigheid uitsluiten, een casuistiek, die echter
al spoedig de grenzen van het formalisme moest doorbreken, daar ze
rechtvaardigingsgronden ging aanvaarden, die in geen enkele wetsbepaling (ook buiten de strafwet om niet) te vinden waren. BINDINO'S verwijzing naar het ongeschreven recht kwam inderdaad neer op een breuk
met het formalisme. Kon men het medisch beroepsrecht en het tuchtigingsrecht nog op wetsbepalingen doen steunen, bij de beroemde strijdvraag
inzake de toestemming van den benadeelde, raakte men geheel van den
bodem van het geformuleerde recht los, bij de behandeling van de beteekenis der z.g. plichtenbotsing, liet het geschreven recht telkens in den
steek en toen ZITELMANN 21) ook de "zaakwaarneming" onder de recht.vaardigingsgronden ging rangschikken, was het hek geheel van den dam.
Immers Zitelmann's redeneering kwam hierop neer, dat hij, die formeel
een verbod b.v. van zaakbeschadiging, of van het jagen op vreemden
grond zonder vergunning overtreedt, toch zakelijk niet in strijd met dit
verbod handelt, wanneer zijn handeling de belangen van den gelaedeerde
diende. Dat hier het formeele onrechtsbegrip inderdaad door een materieel
is vervangen, zou niemand in twijfel kunnen trekken. Dit alles was echter
niet afdoende, om de heerschende leer met de formalistische opvatting
te doen breken. Integendeel, in de theorie der z.g. "negativen Tat-
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umstände", vooral ontwikkeld door FRANK, MIRICKA en BAUMGARTEN 22),
kreeg ze nieuwen levenstoevoer.
Vooral de klassieke richting, ofschoon ze laatstgenoemde theorie Lh.a.
geenszins aanvaardde, bleef met een zekere intuïtieve vasthoudendheid
aan de formeele opvatting verknocht.
Daartegenover mag het reeds als een besliste vooruitgang in de moderne dogmatiek worden beschouwd, dat enkele schrijvers, waaronder
met name GRAF ZU DOHNA, VON LISZT, M. E. MAYER, SAUER en TARNOWSKI zijn te noemen, de onhoudbaarheid van dit formalisme hebben
ingezien en beproefd hebben aan de onrechtmatigheidsleer een materieelen zin te geven. Dat zulks niet mogelijk is, zonder het delict in zijn
levensverband te vatten, zal op het eerste gezicht duidelijk zijn.
Wat wil immers de materieele onrechtmatigheidsleer in onderscheiding
van de formeele?
Zij legt er den nadruk op, dat de onrechtmatigheid van een gedraging
als zoo danig nooit of te nimmer is vast te stellen buiten de concrete
en zakelijke gegevens, die ons het leven biedt, maar dat overal een
teleologische, een naar doelmatigheidsgezichtspunt geordende beschouwingswijze moet ingrijpen, daar de formeele beantwoording aan de
wettelijke omschrijving van het delict op zichzelve geen enkelen waarborg biedt, dat de betrokken gedraging ook inderdaad als wederrechtelijk
moet worden beschouwd.
Alleen bij een dergelijke materieele, zakelijke opvatting der onrechtmatigheid kan een einde komen aan de toch inderdaad moeilijk anders
dan "onwetenschappelijk" te noemen casuistiek, die de heerschende dogmatiek ontsiert. Want zij dwingt, tot het grijpen naar een systematisch
beginsel, dat bij de concrete afweging van de omstandigheden, die vóór
of tegen de wederrechtelijkheid pleiten, leiding kan geven.
Nu springt intusschen tevens in 't oog, dat deze materieele onrechtmatigheidsleer alleen dan op zuiveren bodem kan blijven, voorzoover ze
het beginsel der souvereiniteit in eigen kring eerbiedigt en haar leidende
beginselen niet gaat zoeken in andere wetskringen dan die van het recht.
Mayer's tegenwerping, dat men, door zijn onrechtmatigheidsbegrip
alleen aan het rechtsgebied zelve te oriënteeren, niet uit den ban van
het formalisme zou kunnen uitkomen, kan alleen houtsnijden tegen de
afgetrokken formalistische rechtsbeschouwing, die inderdaad, gelijk we
in ander verband uitvoerig hebben uiteengezet, met het beginsel der
souvereiniteit in eigen kring in strijd is. Want dit beginsel is een organisch
beginsel en doet den souvereinen zin des rechts slechts in levensverband
zien.
De tegenwerping van Mayer doet ons reeds vermoeden, waar onze
wegen zich van de moderne materieele onrechtmatigheidsleer moeten
scheiden. Het is weder het humanistisch continuïteitsbeginsel, dat die
scheiding brengt. Evenals de modernistische strafrechtsbeschouwing
weliswaar recht had met haar strijd tegen de abstraheeringsmethode der
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klassieken, maar nu, in het andere uiterste overslaande, het strafrecht
buiten den zin der vergelding ging vatten, zoo heeft de materieele onrechtmatigheidsleer, schoon op minder krasse wijze, zich van den zin der
vergelding, den zin des rechts losgemaakt, om op vóór- of na-juridische
normengebieden uitkomst te zoeken.
Ook hier doet de wetsidee haar invloed gelden.
DOHNA 23), die wel op het vaderschap der materieele onrechtmatigheidsleer mag aanspraak maken en zich voor deze geheele theorie inderdaad
buitengewone verdiensten verworven heeft, heeft tegelijk de noodzakelijkheid ingezien, voor het opsporen van de leidende beginselen dezer leer
den positivistischen ban te verbreken. Daarbij kwam hij echter niet verder
dan tot het formeele beginsel, dat een menschelijke gedraging om rechtmatig te zijn moet beantwoorden aan de idee des rechts "der Maxime für
richtiges Verhalten" in STAMMLER'S zin. De handeling moet "das rechte
Mittel zum rechtem Zweck" zijn.
In deze formule is de zin des rechts, de vergeldingsgedachte niet vertegenwoordigd. Dohna zoekt den maatstaf voor de onrechtmatigheid der
handeling in de taak des rechts "das soziale Zusammenleben der Gemeinschaftsglieder zu regeln" 24). Dit is echter geen maatstaf, daar alle zin,
alle inhoud er aan ontbreekt. Voorzoover naar StammIer's rechtsidee
wordt verwezen, wordt geappeleerd op een formeel-humanistisch gevatte
zedelijke idee: "die Gemeinschaft frei wollen der Menschen", waarin het
autonomiebeginsel van het humanistisch persoonlijkheidsideaal is belichaamd.
De pogingen om boven dit inderdaad "moraliseerend" formalisme uit
te komen hebben geleid tot de bekende theorieën van MAYER en SAUER;
MAYER greep naar het "vorjuristische Normenkomplex" der kultuur. De
kultuurnorm is volgens Mayer een verbod of gebod, waardoor een maatschappij de aan haar belang beantwoordende gedraging vordert. Wat
het kultuurbegrip zelve aangaat, sluit Mayer zich aan bij de bekende
opvatting der Badensche school in de neo-kantiaansche wijsbegeerte, met
name bij FRITZ MÜNCH'S definitie: "Kultur ist ideenbezogene Gesellschaftsgestaltung" 25). In dit kultuurbegrip ontbreekt uiteraard alle
wezenszin in de beteekenis van het beginsel der souvereiniteit in eigen
kring. Het is een typisch staaltje van begripsvorming volgens de methode
van het continuïteitsprincipe "Unter diese Definition", aldus schrijft
Mayer zelf, "fallen die Normen der Religion und der Moral, die Normen
des Verkehrs im örtlichen und geistigen, im wirtschaftlichen und geselligen Sinne, die Normen (!) der agrarischen, militärischen, technischen,
akademischen Kultur (sic!) usw. und natürlich(!) auch die Rechtsnormen 26).
M. a. w. het is weer een typisch begrip zonder zin, dat de meest
heterogene elementen in een onderling tegenstrijdig logisch verband vat.
En met behulp van dit begrip (!) der kuItuurnorm zou nu een materieele
afgrenzing tusschen rechtmatige en onrechtmatige gedraging moeten
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worden verkregen: Onrechtmatig zou dan n.l. iedere gedraging zijn, die
tegen een juridisch erkende kultuurnorm indruischt en deze erkenning
zou dan haar blijvende uitdrukking vinden in de wettelijke omschrijving
van het rechtsfeit(den Tatbestand). Door dit begrip van "erkenning"
eener kultuurnorm door de rechtsorde, meent Mayer alle verwijten, die
met name door BELING, BINDING, NAGLER en FISCHER tegen zijn "degradeering" van het recht zijn gericht, te kunnen ontzenuwen. Mayer kan
dit echter alleen in ernst meenen, doordat hij begonnen is den souvereinen zin der onderscheiden normenkringen uit te schakelen, teneinde
een continuïteitsverband tusschen hen te kunnen leggen. En wanneer de
formalistische klassieke strafrechtsdogmatiek tegen deze kultuurnormentheorie het scherpe verwijt van grensoverschrijding richt, dan is anderzijds dit verwijt geenszins te verstaan als een opkomen voor den souvereinen zin des rechts, doch veeleer als een verzet van het formalistisch
positivisme tegen de poging, zijn formeel-verstandelijk kader te doorbreken.
De volkomen zin-loosheid van Mayer's begrip der kultuurnorm blijkt
ten duidelijkste hieruit, dat hij ook het gebruik binnen een rooversbende
inzake deeling van den buit als een kultuurnorm laat gelden. Duidelijker
kan de volstrekte ontzieling van het begrip "sociale norm" niet worden
aangetoond. De goddelijke grondslag van alle norm, zijn souvereine
wezenszin, is hier juist in zijn tegendeel verkeerd!
Mayer geeft een typisch voorbeeld ten bewijze van de "bruikbaarheid"
zijner theorie. Zoo vraagt hij NAGLER, waaruit anders dan uit de kultuurnorm valt vast te stellen, dat wanneer men iemand "ezel" noemt, men
zich schuldig maakt aan onrechtmatige beleediging. Dit voorbeeld
demonstreert echter juist de onhoudbaarheid der theorie. Immers de
sociale beleefdheidsnorm, waarop Mayer hier blijkbaar het oog heeft,
bezit een souvereinen zin, die van den vergeldingszin des rechts toto
coelo onderscheiden is. Men kan iemand in gezelschap veel sterker door
onbeleefdheid krenken dan bij het gebruik van het woord "ezel", b.v.
door hem als een minderwaardig individu te negeeren. Het recht bemoeit
zich daarmede niet, wijl hier de goederen der vergeldingsgemeenschap
niet worden aangetast.
Waarom bemoeit het recht zich dan wel met de publieke uiting van
een beleediging? Erkent de rechtsorde hier een beleefdheids- of fatsoensnorm; neemt zij zulk een norm in haar normenstelsel op? Erkent het
recht m. a. w. slechts een norm, die een bepaald ruw soort onbeleefdheid
verbiedt, en "erkent" ze niet de normen, die door ieder als veel ernstiger
inbreuk op de sociale beleefdheid gevoelde krenkingen verbieden? Dit
zou toch, ook op Mayer's standpunt, dat aan het recht de functie van
critiek der kultuur toekent, volkomen onbegrijpelijk zijn.
De zin van de rechtsnorm, die openbare beleediging verbiedt, is geenszins een norm van sociaal fatsoen te sanctioneeren, want zulk een norm
is uit hare samenhang niet los te maken en heeft een geheel anderen zin
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en functie dan de rechtsnorm. Het recht beschermt de eer als rechtsgoed
in de vergeldingsgemeenschap, doch niet de eischen van fatsoen of beleefdheid. De onrechtmatige beleediging, die in het in 't openbaar gebruiken van een scheldwoord ligt opgesloten, schuilt in den materiëelen
rechtszin dezer gedraging, die gericht is op aantasting van de eer van
een rechtssubject en natuurlijk is deze materiëele rechtszin niet te vatten
buiten zijn substraten in de taal, in het historisch kultuurpeil en de
sociale normen. Wanneer men echter de rechtsnormen met de normen
der substraatskringen maar onder één begripsnoemer gaat brengen,
brengt men geen helderheid in de leer der materiëele onrechtmatigheid,
doch heillooze verwarring. De materiëele onrechtmatigheid der openbare
beleediging is nimmer buiten den zin der vergelding te vatten!
Op andere wijze dan Mayer heeft SAUER in zijn diep gevatte "Grundlagen des Strafrechts" (1921) beproefd, de materiëele onrechtmatigheidsleer te fundeeren. Sauer erkent het gebrek aan analytische zuiverheid
van Mayer's kultuurnormentheorie, al verklaart hij zich in de grondgedachte met Mayer eensgeestes 27).
Die eensgezindheid openbaart zich trouwens reeds in den aanvang
van Sauer's beschouwingen over het wezen van recht en onrecht, waar
hij zich openlijk een aanhanger der humanistische wetsidee toont, van
de humanistische wetsidee typisch weer in haar vooroordeel inzake de
onbevooroordeeldheid van het wetenschappelijk denken ("Eine wissenschaftliche Herleitung hat ja so voraussetzungslos wie möglich zu sein;
sie hat nur sich selbst, nur das Denken vorauszusetzen. Will man eb en
einen unangreifbareren Ausgangspunkt nehmen"! 28), typisch ook in haar
humanistisch continuïteitsbeginsel, dat alle waarden (d. z. de gehypostaseerde, wijl van het subject losgemaakte normbeginselen!) in een ononderbroken redelijken samenhang in elkander laat overvloeien en ze
alleen formeel van elkander wil onderscheiden 29).
Zoo neemt Sauer, evenzeer als Mayer, bij de bepaling van het begrip
der onrechtmatigheid zijn uitgangspunt in het ruimere begrip (sic!) der
"Kultur-widrigkei t".
Daarbij neemt hij de kultuur als inbegrip der waarden en wil daarmede
toch boven Mayer's begrip der kultuurnorm uitgaan. Strijdigheid met
de kultuur is een onwaarde en iedere norm vindt haar logisch prius in
de waarde.
Nu wil Sauer den materiëelen zin der onrechtmatigheid bepalen door
een geleidelijke inperking van zijn alle waarden overspannend kultuurbegrip : "So haben sich die Rechtmäszigkeit und die Rechtswidrigkeit
innerhalb des Reiches der Werte auf das engere Gebiet des Sollens zu
beschränken, und auch hier hat noch ei ne weitere Einengung insofern
statt zu finden, als das individualethisch Gute und Böse ausscheiden.
Nunmehr ist ihr Bereich genügend umgrenzt; bet reten ist die Sozialethik
oder die normative Soziologie.
Es ist dieses der unmittelbar weitere (!) Kreis über der Rechtswissen-
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schaft und es leuchtet ein, dasz, wenn wir nunmehr die Begriffe Rechtmäszigkeit und Rechtswidrigkeit vom soziologischen Standpunkte bestimmen werden, wir nur noch einen einzigen Schritt abwärts zu tun
haben, urn durch Einführung der rechtlich-staatlichen Normen die gesuchten juristischen Begriffe zu erhalten. Nur so kann das metajuristisch
zu bestimmende Wesen der Begriffe rechtmäszig und rechtswidrig
erkannt werden; nur durch eine schrittweise Verengerung der Kreise,
die mit dem denkbar weitesten des wissenschaftlichen U rteilens überhaupt beginnen, kann reine Arbeit - ·"rein" im streng wissenschaftlichen
Sinne - geleistest werden" 30).
Het wezen der onrechtmatigheid zal hier dus langs sociologischen
weg worden benaderd, door oriënteering aan de sociale waarden, als
onderdeel der kultuur, waarbij dan gepoogd zal worden, door steeds
verdere inperking van het normatief-sociologisch gezichtspunt tenslotte
den materiëelen juridischen zin van het begrip te bepalen. Daarbij keert
Sauer zich tegen hen, die met STAMMLER alleen de oriënteering der
rechtsvragen aan een absolute waarde als wetenschappelijk houdbaar
stempelen. De objectieve waarden, die op sociaal gebied het richtsnoer
aangeven zijn slechts betrekkelijk van karakter. Gaat men boven deze
betrekkelijke waarden steeds naar meer objectieve zoeken om tenslotte
eerst bij een absolute waarde halt te maken, wat uit wijsgeerig oogpunt
natuurlijk geboden is( !), dan overschrijdt men de grenzen zijner wetenschap 31). Ik leg hier even op deze opvatting van Sauer den nadruk,
om nog eens ten overvloede vast te stellen, dat Sauer met den souvereinen zin der normenkringen en dus ook met dien van den rechtskring,
volstrekt heeft gebroken en het humanistisch continuïteitsbeginsel in al
zijn scherpte aanvaardt, gelijk hij zulks op ondubbelzinnige wijze zelve
verklaart in de uitspraak: "So läszt sich bewerten die menschliche Handlung nach dem strafgesetzlichen Tatbestand, dieser nach der allgemeinen
Rechtswidrigkeit, diese nach der sozialen SchädIichkeit, diese nach der
Unsittlichkeit, diese nach der Kulturwidrigkeit, diese nach der Unrichtigkeit" 32). Deze opvatting is immers slechts houdbaar, wanneer rechtsnorm, sociale norm, zedelijkheidsnorm, historische norm etc. etc. alIe
onder één noemer, onder één waardeeringsmaatstaf kunnen worden
gebracht, m. a. w. bij de meest volstrekte ontkenning harer souvereiniteit
in eigen kring en deze ontkenning hangt weer ten nauwste samen met
het humanistisch uitgangspunt "dasz der Wert das Erzeugnis des menschIichen Bewusztseins ist" 33). Geheel in overeenstemming hiermede is
Sauer's "zin"looze definitie van het recht als "das Werturteil der (staatlichen) Gemeinschaft über die einzelnen Wertbestrebungen innerhalb
dieser Gemeinschaft" 34).
Het gezochte materiëele beginsel voor de onrechtmatigheidsleer wordt
nu door Sauer gevonden in den utilistisch gevatten socialen maatstaf,
dat in strijd met de sociale waarden een gedraging is, die de gemeenschap
meer nut dan schade toevoegt.
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Het "sociale" begrip gemeenschap wordt nu slechts enger gevat als
"staat" en zie daar dan Sauer's materieelonrechtmatigheidsbegrip :
"Rechtswidrig ist ein Verhalten, das nach seiner allgemeinen Tendenz
dem Staate und seinen Gliedern mehr schadet als nützt" 35).
De beteekenis van deze formuleering schuilt vooral in het nauwe
verband, dat hier door Sauer wordt gelegd tusschen de onrechtmatigheid
en het g.evolg der gedraging en daarbij valt dankbaar vast te stellen,
dat Sauer in tegenstelling tot de formalistische onrechtmatigheidsleer,
weer een poging heeft gedaan, om de fundamenteele beteekenis der
causaliteit voor de onrechtmatigheid in 't licht te stellen.
Het voorwerp der rechtelijke waardeering naar den maatstaf van rechtmatigheid of onrechtmatigheid is volgens hem n.l. immer en alleen de
op een mensch als oorzaak terug te voeren verandering binnen het maatschappelijk leven: "Nur diejenigen Veränderungen interessieren aber das
Recht, die ein menschliches Verhalten als Ursache haben. Das prinzipale
Wertungsobjekt ist mithin der Erfolg; denn nur für tatsächliche Aenderungen kann die Rechtsordnung Interesse zeigen" 3G).
En daarbij mag het "gevolg" der handeling niet in naturalistischen
zin als feitelijk gevolg worden begrepen, maar het gevolg, dat de gemeenschap bij de onderhavige gedraging als waarschijnlijk verwacht.
"Nur der Erfolg kann in Betracht kommen, der dem Wesen einer
menschlichen Verhaltungsweise, einem Verhalten von einer gewissen Art
innewohnt, der der Natur derartiger Verhaltungsweisen entspricht, der
ihnen "adäquat" ist, der sich als die allgemeine, die generelIe Tendenz
des Verhaltens darstellt" 37).
M. a. w. Sauer is doorgedrongen tot het inzicht in den onlosmakelijken
samenhang van onrechtmatigheid en oorzakelijkheid, dit laatste begrip
genomen in den zin van de theorieën der adaequate veroorzaking.
Ook bij vaststelling van de diepe klove, die wijsgeerig, methodisch en
zakelijk-wetenschappelijk mij van Sauer scheidt 38) wil ik toch gaarne
de groote wetenschappelijke verdienste erkennen, welke Sauer zich hiermede, doorgaande op den reeds door VON JHERING c. s. ingeslagen weg,
heeft verworven.
Zooals wij in 't vervolg zullen zien, heeft alle practische uitwerking
der materieele onrechtmatigheidsleer, ook voorzooverre ze zich onafhankelijk van Sauer heeft ontwikkeld, bij het verband tusschen onrechtmatigheid en oorzakelijkheid aangeknoopt.
Intusschen kan onze waardeering voor Sauer's arbeid geen stap verder
gaan. Immers, waar hij in de lijn van het continuïteitspostulaat, den
souverein en zin der normen in zijn betoog uitschakelt, moet de door hem
gevonden maatstaf juridisch waardeloos zijn. Ieder gevoelt toch, dat het
utilistisch begrip: "meer schade dan nut teweegbrengen" ons reeds
daarom niets kan zeggen, wijl hier alles afhangt van de vraag, wat men
onder "schade" en "nuttigheid" verstaat. Het gaat hier opnieuw over
een vraag van waardeering, die een maatstaf, een norm eischt en juist
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die norm, waar alles op aan komt, moet dit sociaal utilarisme uit de
school van von jhering ons ten eenenmale onthouden.
Het gevolg eener rechtmatige gedraging laat zich nu eenmaal niet
natuurwetenschappelijk vaststellen, evenmin als de meer of mindere
gevaarsgrootte in de rechtsgemeenschap.
De begrippen schade, gevaar etc. moeten, om rechtens bruikbaar te
zijn, evenals het begrip der veroorzaking zelve in den zin der vergelding
worden gevat. Er schuilt geen natuurlijke "neutraliteit" in deze begrippen;
alles komt aan op het vaststellen van hun zakelijken juridischen zin.
Handelt, om een bekend voorbeeld uit de rechtspraak van het Duitsche
Reichsgericht te nemen, een koetsier onrechtmatig, die met een gevaarlijk
paard (een z.g.leidselvanger) over den openbaren weg rijdt? Om deze
vraag, die eerst gesteld moet worden alvorens de schuldvraag aan de
orde kan komen, te beantwoorden, moet men toch beginnen vast te
stellen, welken zin men in deze handeling met haar gevolgen wil vatten.
Hier moet een afweging plaatsgrijpen naar den zin der vergelding
in organisch verband met alle substraatkringen van het recht. Het gaat
hier om den maatstaf der evenmaat in het rechtsleven, niet om een
maatstaf van economische waarde, of sociale beleefdheid, fatsoen of tact.
Dat in het rechtsleven niet een "natuurlijke" gevaarlijkheid in den
objectieven zin der waarschijnlijkheidsrekening (VON KRIES) in aanmerking kan komen, blijkt zonneklaar uit het feit, dat dagelijks "gevaarlijke" handelingen in dezen zin verricht worden, welker rechtmatigheid
boven bedenking verheven is (men denke slechts aan de inrichtingen,
die met een hinderwetsvergunning worden geëxploiteerd, aan spoor-,
tram-, scheepvaart- en vliegwezen enz. enz.). Dergelijke handelingen
kunnen nimmer naar haar natuurzijde inbreuk maken op de rechtsgemeenschap, schadelijk en gevaarveroorzakend in de rechtsgemeenschap
ingrijpen, want die rechtsgemeenschap bestaat juist in een ordening van
evenmaat, waarin in een eindelooze reeks van wederzijdsche betrekkingen
alle rechtssubjecten in plichten- en rechtenafbakening gevoegd zijn.
Eerst dan wanneer de gerechtigde zijn aan zijn rechten vastgekoppelde
verplichtingen niet nakomt, ontstaat schade of gevaar in rechtszin. B.v.
een koeiendrijver voert een gevaarlijken stier langs een openbaren verkeersweg, zonder voldoende voorzorgen te nemen tegen het losbreken
van dit dier. De vraag, of hierbij "voldoende" voorzorgen zijn getroffen,
is opnieuw in materieelen zin gesproken een rechtsvraag, kan nimmer
beteekenen, het in natuurlijken zin onmogelijk maken van losbreken, doch
alleen het treffen van zulke voorzorgen, als in een reclztsgemeenschap
redelijkerwijze mag worden verwacht. "In een rechts gemeenschap" zeggen
wij uitdrukkelijk! Want het sociale leven met zijn fatsoens- en beleefdheidsnormen stelt geheel andere eischen aan zulke "voorzorgen" dan
de vergeldingsgemeenschap. Het is niet beleefd, wanneer een heer een
weinig aan gevaar gewende dame, die hij tot een wandeling heeft uitgenoodigd, opzettelijk en zonder noodzaak over wegen voert, waar het
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natuurlijk gevaar voor vallen en zich bezoedelen, vrij groot is, ook al
neemt hij zich voor, onmiddellijk in te grijpen, waar het gevaar acuut
zou worden. Maar van gevaar in rechfszin, in vergeldingszin behoeft
hier geen sprake te zijn en daarom kunnen de door hem uit beleefdheidsoogpunt genomen voorzorgen ook niet naar den maatstaf van rechtmatigheid of onrechtmatigheid worden beoordeeld.
Kortom, alle pogingen om den materieelen zin der onrechtmatigheid
met behulp van meta-jurische normen vast te stellen, loopen uit op een
vervalsching van de vraagstelling of op een openlijken circulus vitiosus.
Men raakt den zin der vergelding op het rechtsgebied nimmer kwijt, hoe
men ook aan dezen keten rukt.
Het eenige, wat de besproken theorieën ons op dit punt kunnen leeren
is dit, dat het positivistisch rechtsbegrip onbruikbaar is. Want alleen
het inzicht, dat een positivistisch gevat rechtsbegrip overal in het rechtsleven in den steek laat, verklaart de pogingen, om in andere wetskringen
de beginselen te zoeken, die men op 't gebied van het recht zelve als
"natuurrecht" meent te kunnen brandmerken.
Zulks blijkt weder duidelijk, wanneer men zich verdiept in de practische
uitwerking der materieele onrechtmatigheidsleer, gelijk wij die bij een
modern schrijver als T ARNOWSKI 39) vinden.
Voor het algemeen beginsel, dat aan de theorie ten grondslag ligt,
sluit deze scherpzinnige geleerde zich aan bij DOHNA'S theorie, waarbij
hij vaststelt, dat het onmogelijk is het door laatstgenoemde gegeven
formeele kriterium een zakelijken inhoud te geven.
In laatste instantie gaat het bij grensscheiding tusschen rechtmatige
en onrechtmatige handelingen volgens hem immer om de bekende "Werturteile und Willensentscheidungen", die geen exacten maatstaf bezitten.
Zeer terecht betoogt Tarnowski, dat verschillende theoretici van de leer
der adaequate veroorzaking zich tevergeefs moeite hebben gegeven,
zonder inmenging van waardeeringsmaatstaven een exact kriterium aan
te geven voor de mate van "adaequaatheid" van het gevolg aan de oorzaak. Onze schrijver verwijst dit waardeeringsoordeel naar de leer der onrechtmatigheid, waarbij hij echter een o. i. onhoudbaar dualisme tusschen
de causale en normatieve beschouwingswijze in het rechtsgebied vaststelt.
Onrechtmatig is nu volgens Tarnowski een handeling dan te noemen,
wanneer zij naar den graad der adaequaatheid van het nagestreefde
gevolg, den omvang der mogelijke en te verwachten bereiking van het
doel en de waarde van het in de handeling nagestreefde doel, als
schadelijk in socialen zin moet worden aangemerkt 40).
Ook hier dus ter laatste instantie een sociologische maatstaf, die, gelijk
we reeds bij de bespreking van Sauer's theorie als volstrekt waardeloos
in juridischen zin moesten stempelen. Slechts oriënteering van den aan
te leggen maatstaf aan den zin der vergelding levert het juiste standpunt
in de materiëele onrechtmatigheidsleer op. Deze maatstaf krijgt concreten
zin, wanneer zij zich richt naar de materiëele rechtsbeginselen, die aan
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het positieve recht ten grondslag liggen, in levensverband geschouwd
met de substraatkringen des rechts.
Nemen wij als voorbeeld het gequalificeerde afdrijvingsdelict, omschreven in art. 298 W. v. S., waarbij de geneeskundige de kunstbewerking verricht. Afdrijving zonder meer, kan nimmer onrechtmatig
in de vergeldingsgemeenschap ingrijpen. Het rechtsbeginsel, hier in 't
geding, spreekt uit, dat het leven van de ongeboren vrucht vergeldingsgoed is en dus niet zonder rechtsgrond kan worden aangetast. Hoe nu
echter, wanneer de geneeskundige voor het dilemma wordt gesteld Of
de ongeboren vrucht te vernietigen, Of de vrouw in levensgevaar te laten?
Dan moet een afweging van de concrete rechtsgoederen plaats vinden
naar vergeldihgsmaatstaf. Alle omstandigheden moeten daarbij in rekening worden gesteld. De vergeldingsmaatstaf luidt concreter beschouwd,
dat onder overigens gelijke omstandigheden het leven der vrouw hooger
moet worden geschat, dan dat van de ongeboren vrucht. Deze maatstaf
heeft, al is ze nergens met zooveel woorden in het positieve recht uitgedrukt, vergeldingszin. Noch de sociale fatsoens- of beleefdheidsnorm,
noch de economische waarde-norm, noch de zedelijke norm kunnen de
functie van afweging der rechtsgoederen vervullen en dat de medische
wetenschap hier geen norm kan aangeven, is evident.
Nu moet echter deze maatstaf nader worden geconcretiseerd door het
geval in levensverband te beschouwen en daarbij valt onmiddellijk de
doorslaande beteekenis van de juridische oorzakelijkheid in het oog.
Die oorzakelijkheid overspant hier twee gevolgen in vergeldingsverband: den dood der ongeboren vrucht en het behoud van het leven
der moeder. Wie hier alleen het natuurlijk factum van den dood der
ongeboren vrucht in 't oog vat, heeft den zin van de juridische oorzakelijkheid eenvoudig niet gegrepen en staat hulpeloos tegenover de
materiëele onrechtmatigheidsvraag.
De rechtmatigheid of onrechtmatigheid van de afdrijving hangt nu af
van den concreten aard van het bedoelde vergeldingsverband tusschen
de beide handelingsgevolgen. Is, naar het oordeel der medische wetenschap, de gevaarmarge voor den dood der moeder betrekkelijk gering,
dan mag de vrucht ongetwijfeld niet worden opgeofferd. Daartegenover
staat als ander uiterste, dat naar het oordeel der wetenschap de met
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van den dood der moeder
wordt uitgesproken, in welk geval de rechtmatigheid der afdrijving bezwaarlijk valt te betwisten.
Tusschen deze beide polen, is een groote variatie mogelijk naar gelang
van den waarschijnlijkheidsgraad. De caesuur tusschen rechtmatigheid
en onrechtmatigheid der afdrijving kan slechts uit vergeldingsgezichtspunt worden getroffen 41). Want, terwijl het oordeel der wetenschap
steeds voor exacter resultaten moet wijken en in wezen naar biologische
waarheid moet streven, komt voor het afwegen van het rechtmatigheidsof onrechtmatigheidsoordeel slechts in aanmerking een naar vergeldings-
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maatstaf "redelijke" zorgvuldigheid bij het vaststellen van den waarschijnlijkheidsgraad.
De maatstaf der medische wetenschap is zonder meer voor het recht
onbruikbaar.
Intusschen moeten wij hier waarschuwen tegen de heerschende opvatting, dat "dus" de onrechtmatigheid eener handeling geheel zou
bestaan in het subjectieve onrechtmatigheidsoordeel. SAUER heeft deze
opvatting kenkritisch pogen te fundeeren door de transcendentaalidealistische stelling, dat de maatstaf in kennistheoretischen zin het
object eerst schept 42). Hier is weder in 't geding de vraag of aan de
rechtsverschijnselen als zoodanig realiteit toekomt, dan wel of de werkelijkheid is beperkt tot het zinnelijk waarneembare. En op den achtergrond
staat weder de opvatting van de functies van "het ding", dat men ten
onrechte vereenzelvigt met de substantie in den verabsoluteerden zin van
het humanisme.
Bij onze kennistheoretische ontleding van het "dingbegrip" in de verhandeling over het juridisch veroorzakingsprobleem, vonden wij gelegenheid terzake stelling te kiezen.
Voor ons zijn de subjectieve rechtsverschijnselen als zoodanig evenzeer
functies der realiteit als de subjectieve natuurverschijnselen. M. a. w. aan
het onrechtmatigheidsoordeel moet beantwoorden een reëele stand van
zaken in subjectieven rechtszin.
De juridische oorzakelijkheid heeft een reëele beteekenis in de rechtswereld, een beteekenis, welke het onrechtmatigheidsoordeel poogt te
benaderen en waarbij het oordeelend subject ongetwijfeld kan falen.
De onscheidbare samenhang tusschen onrechtmatigheid en juridische
oorzakelijkheid waarborgt den reëelen zin der onrechtmatigheid.

* * *
Thans moeten wij uit onze uiteenzetting van de materiëele onrechtmatigheidsleer eenige conclusies trekken, die van verstrekkende beteekenis
zijn voor de juiste dogmatische opvatting der beroepsmisdaad.
I. Zoo zeker als het juridisch gevolg niet samenvalt met het natuurlijk
gevolg, kan de onrechtmatigheid als eigenschap niet toekomen aan een
natuurlijk werken in de buitenwereld zonder meer, ook voorzoover deze
activiteit van een mensch uitgaat.
Het is hier dus de plaats, scherp stelling te kiezen tegen BELING'S
naturalistische leer van den "Tatbestand" 43) welke in den "Tatbestand"
slechts natuurlijke feiten opneemt, waarop dan achteraf het rechtmatigheids- of onrechtmatigheidsoordeel zou moeten worden toegepast. "Eine
Beziehung zur Rechtswelt" aldus BELING, "wohnt dem Erfolge eb en
überhaupt nicht inne. Die tatbeständlichen Erfolge als solche sind diesseits von gut und böse" 44). Alsof zulk een naturalistisch begrip van het
rechtsfeit, ooit in rechte beteekenis zou kunnen bezitten!
Wij sluiten ons daartegenover, althans in zooverre bij SAUER's op-
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vatting aan, dat o. i. het rechtsfeit (de Tatbestand) in de wettelijke
delictsomschrijving niets anders is dan een type van de onrechtmatige
handeling in materieelen zin genomen.
2. De aard van dit onrechtmatigheidstype hangt ten nauwste samen
met den aard van het juridisch oorzakelijkheidsverband, dat in het rechtsfeit tot uitdrukking komt.
Het onrechtmatigheidstype van het beroepsmisdrijf, zooals dit de lege
ferenda zou moeten worden gevat, overspant in vergeldingssamenhang
geschouwd, de incidenteele onrechtmatigheidstypen van verschillende gelegenheidsvergrijpen. Dit onrechtmatigheidstype noemen wij horizontaal,
in tegenstelling tot het verticale van het gelegenheidsvergrijp.
Het type rust op den eigenaardigen vergeldingssamenhang tusschen de
subjectieve rechtsgevolgen, m. a. w. op een eigenaardig horizontaal veroorzakingstype.
3. Zoo zeker als de waarschijnlijkheidsgraad der juridisch-adaequate
oorzakelijkheid gradaties toelaat, welke in vergeldingszin reëele beteekenis hebben, zoo zeker laat ook het onrechtmatigheidstype van een vergrijp graties toe. De materiëele onrechtmatigheid is geen starre eigenschap
van het vergrijp 45).
Onze eerste conclusie behoeven wij hier niet verder uit te werken. Zij
hangt geheel samen met de wetsidee, die aan onze wetenschappelijke
methode ten grondslag ligt en kan dus niet los van deze wetsidee worden
bestreden.
Onze tweede en derde gevolgtrekking gaan wij thans nader gebruiken
bij onze dogmatische constructie van de beroepsmisdaad.
Wil men het horizontaalonrechtmatigheidstype van het beroepsdelict
juridisch vatten, dan moet men zich losmaken van de individueele daad,
waarin de beroepsmisdaad tot uiting komt, om veeleer den strafrechtelijken zin van het crimineel beroep of bedrijf zelve tot grondslag te kiezen.
Niet de anti-sociale gezindheid, noch de individueele gedraging kan
een deugdelijke grondslag vormen voor een wezenlijk op de goddelijke
rechtsordinantie steunende strafrechtelijke vergelding van beroeps- of
bedrijfsmisdaad, doch de organisch gevatte objectieve strafrechtelijke zin
van dezen gecompliceerden vorm van vergrijp zelve.
In 't licht van een dergelijk strafrechtelijk beroeps- of bedrijfsbegrip
moet een horizontaal onrechtmatigheids- en oorzakelijkheidsverband
worden gelegd tusschen alle de rechtsgemeenschap schadende gedragingen, die uit den aard van het misdadig beroep of bedrijf voortvloeien.

-

Het dogmatisch onderscheid tusschen beroeps- en gewoonte-misdaad.
Zal een dergelijke constructie echter niet in de lucht blijven zweven,
dan moet een einde komen aan de heerschende verwarring inzake het
begrip beroepsmisdaad.
Deze verwarring is door de moderne criminologie zelve gekweekt en
de bron dezer verwarring valt licht te ontdekken. Het ging de moderne
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criminologie bij haar onderzoek van beroeps- en gewoonte-misdaad
geenszins om juridische onderscheidingen. Ze richtte haar onderzoek
geheel op de substraatsfactoren der chronische misdadigheid en uit dit
oogpunt bezien moest ze zich juist van de strafrechtsdogmatiek afwenden. De verschillende klassificaties der misdadigers, gelijk ze door
Ferri, v. Liszt, Prins, Tarde, Exner en andere gegeven zijn, richtten zich
veeleer naar zielkundige gezichtspunten. Zoo kwam men er toe beroepsen gewoontemisdadigers in één categorie te vatten, daarbij letten de alleen
en uitsluitend op de constante anti-sociale gezindheid.
Typeerend voor deze niet-juridische beschouwingswijze is b.v. de omschrijving, die de beroemde v. HAMEL van de beroeps- en gewoontemisdadigers gaf. "Het zijn lieden" aldus deze schrijver, "die een leven
leiden ten koste der maatschappij en deze van alle zijden aanranden.
N u eens zijn ze vagebonden, den kost nemend, waar zij dien vinden;
dan eens leven ze van prostitutie; voorts stelen ze dikwijls; vinden ze
makkers, dan stelen zij samen, niet zelden met inbraak of geweld of
wel zij persen geld af door hunne bedreigingen; zij slaan valsche munt of
begaan andere valschheden als het hun te pas komt; worden zij gevat
dan trachten zij zich herhaaldelijk tegen het openbaar gezag te verzetten; zij beschimpen de wetten en de ambtenaren; voor een groot
deel deinzen zij, na eenige jaren dienst, zelfs voor doodslag en moord
niet terug. Zij worden beheerscht door een absolute en absoluut gevaarlijke sociale onverschilligheid".
LAS ONDER gebruikt in zijn bekend proefschrift de term beroeps- en
gewoontemisdadiger zonder eenige onderscheiding dooreen en beschouwt
als criterium voor de geheele groep, dat de delinquent behoort tot "de
zoogenaamde onverbeterlijke misdadigers, die reeds meerdere veroordeelingen achter den rug hebben". Dat bij aanlegging van dit zuiver
"beschrijvend" criterium ook de grenzen tusschen beroeps- en gelegenheidsmisdaad in elkander moeten vloeien en dat eigenlijk de geheele
onderscheiding een kwestie van meer of minder gaat worden; behoeft
ons niet te verwonderen: "we kunnen dus zeggen" aldus Lasonder, "dat
althans voor de gewoontemisdadigers in engeren zin, meer dan ten opzichte der gelegenheidsmisdadigers, welke laatsten de meest verschillende
feiten begaan, blijkt van een zeker systeem in hunne misdadige handelingen, in dien zin, dat ze, veel meer dan de anderen, dezelfde of verwante
feiten plegen, en wel voornamelijk de lichtere beroepsmisdaden. Eerst na
korteren of langeren tijd een zich in deze minder ernstige feiten uitend
misdadig leven geleid te hebben, vervallen ze tot de zwaardere beroepsmisdaden, welke meer eigenaardig het terrein van actie der geboren
misdadigers vormen en dus door dezen veelal ook reeds in het begin
van hunne misdadigersloopbaan gepleegd worden" 47).
Evenzeer gebruikt POMPE in zijn proefschrift "Beveiligingsmaatregelen
naast straffen" de begrippen beroeps- en gewoontemisdadiger dooreen 48).
En we doen hier slechts een willekeurige greep uit de literatuur.

,

!

PROF. DR.

I

i

BEROEPSMISDAAD EN STRAFVERGELDING

263

De verwarring, ingeleid vooral door LOMBROSO en FERRI, is algemeen
ofschoon, gelijk we nog zullen zien, in de moderne criminologie ook
andere opvattingen zijn aan te wijzen, die wel degelijk met de onderscheiding van beroeps- en gewoontemisdadigers rekening houden.

De sociologische kenmerken van het beroepsmisdrijf.
Het was vooral de verdienste van v. LISZT, op de heerschende verwarring in het begrip "beroepsmisdadiger" te hebben gewezen en een
scherpe onderscheiding van den beroepsmisdadiger zoowel van den gewonen recidivist als van den zgn. gewoontemisdadiger met overtuigende
argumenten te hebben bepleit.
Tegen de ook in de Duitsche crimineele statistiek op dit punt
heerschende stelselloosheid merkte hij in zijn belangrijke verhandeling
over het beroepsmisdrijf op: "Und doch dürfte es kl ar sein, dasz es
zahlreiche Fälle gibt, in denen die immer aufs neue wiederholte Begehung
strafbarer Handlungen der Ausflusz ei nes tiefgewurzelten unausrottbar
gewordenen verbrecherischen Hanges ist, ohne dasz dabei die für das
gewerbmässige Verbrechen charakteristische Erwerbabsicht eine Rolle
spielt. Ich erinnere an die verschiedenen Gewalttätigkeits- und Roheitsverbrechen, an Messerstechereien und Unzucht mit Kindern, an Widerstand gegen die Staatsgewalt, u. s. w. Es ist irreführend, hier von einem
Berufsverbrechertum zu sprechen; und völlig verfehlt, diese Fälle mit
dem "gewerbmässigen Verbrechen" identifizieren zu wollen. Indem der
Teil für das Ganze genommen, àie Untergruppe der gewerbmässigen Verbrecher mit der Gesammtgruppe der Unverbesserlichen vertauscht wird,
schleicht sich in die Berechnungen der Kriminalstatistik wie in die Vorschlage der Gesetzentwurfe ein nach den verschiedensten Richtungen hin
verhängnisvoller Fehler ein, an dessen AusschaItung mir bei meinen
Ausführungen sehr viel gelegen ist" 49). In "sociologischen" zin, wil
v. Liszt alleen dan van beroepsmisdaad spreken, wenn die wiederholte
Begehung strafbarer Handlungen nach der Absicht des Täters die aussclzieszliche oder doc/z überwiegende Erwerbsquelle bilden so1l50).
Van groot belang zijn de eigenaardige sociologische kenmerken van
de beroepsmisdadigheid, gezien als levensverschijnsel, welke v. Liszt in
zijn genoemde studie heeft aangewezen. Daartoe rekent hij in de eerste
plaats de beroepstechniek. Behalve de bekende trucs, die reeds van
oudsher zijn overgeleverd en die we reeds in de bronnen der 15e eeuw
geschilderd vinden, kunstgrepen, die ondanks hun menigmaal verbluffende
eenvoudigheid, toch aangeleerd en geoefend moeten worden, vinden we
het stelselmatige toepassen van de meest moderne uitvindingen en ontdekkingen: voor de steekvlam van den Amerikaansehen bankinbreker is
op den duur geen brandkast bestand; de met kunstige volmaaktheid
vervalschte antiquiteiten dringen binnen in de verzamelingen van de voorzichtigste vakkenners; de nagemaakte bankbiljetten bedriegen het oog
van den meest ervaren beambte.
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Met de ontwikkeling der techniek gaat de vorming van het specialistenwezen hand in hand. In het algemeen blijft de beroepsmisdadiger het
liefst bij de beproefde arbeidsmethode, die hij jarenlang heeft beoefend en
waarin hij zich een meesterschap heeft verworven. Toch mag de beteekenis van dit specialisten dom niet overschat worden. Bij gunstige gelegenheid schuwt de beroepsmisdadiger ook andere takken van het bedrijf niet;
en de volmaakte oplichter moet zich eigenlijk op alle zadels thuis voelen.
Wij mogen hier onzerzijds aan toevoegen de vooral in onze havenplaatsen en groote steden zoo beruchte technische inrichting van verdachte
huizen tot roofholen, waarin de koopman, zeeman of buitenman, die met
gevulden buidel is aangekomen om de "genoegens" der groote stad te
smaken, na eerst in staat van dronkenschap te zijn gebracht, een gemakkelijke prooi wordt van den souteneur met zijn handlangers.
Gewichtiger nog als sociologisch kenmerk van de moderne beroepsmisdadigheid is volgens v. LISZT de internationale uitoefening van het
bedrijf. Hiertoe dwingt reeds het gevaar van vervolging.
Wordt den beroepsmisdadiger de grond onder de voeten te warm, dan
moet hij het tooneel van zijn werkzaamheid verleggen. Daarbij komt,
inzonderheid bij den bedrieger en oplichter, de treklust en de zucht naar
avontuur. Vooral echter is de veilige afzet van voorwerpen van waarde,
die door de misdaad verkregen zijn, van gestolen waardepapieren, van
valsche banknoten, diamanten en edele metalen, zonder wijd vertakte,
tot in het buitenland reikende relaties, niet mogelijk.
Tegen een al te sterk op den voorgrond schuiven van het internationaal
karakter der beroepsmisdaad, heeft in den jongsten tijd ROBERT HEINDL
opgemerkt, dat slechts een deel der beroepsmisdaad dit karakter draagt.
Volgens hem zouden de meeste beroepsmisdadigers hun bedrijf slechts
inter-Ioeaal uitoefenen, d. w. z. van stad tot stad trekkend. Voor een
wezenlijk internationale uitoefening van hun beroep zou den meesten
reeds de noodige talenkennis ontbreken. Voor de internationale uitoefening komt dan slechts een weliswaar hoogst belangrijke, maar quantitatief betrekkelijk geringe groep in aanmerking.
Het is juist, dat v. Liszt over het internationaal karakter der beroepsmisdaad wat te veel genera/iseerend spreekt, wat intusschen niets afdoet
aan de beteekenis van dit door hem naar voren gebrachte sociologisch
kenmerk voor een belangrijk onderdeel der beroepsmisdaad.
Volkomen terecht besluit v. Liszt, dat een strafvervolging, welker
organen: politie, rechter-commissaris en openbaar ministerie, de techniek
van de beroepsmisdaad niet in hare gansche verfijning kennen; dat een
strafwetgeving, die met het internationaal karakter dezer criminaliteit
(zeggen wij thans liever "van een deel dezer criminaliteit") niet voldoende rekening houdt, in den strijd tegen de beroepsmisdaad noodwendig aan het kortste eind moet trekken.
VON LISZT beschouwt dit geheele vraagstuk van uit het standpunt der
moderne richting: alles komt voor hem aan op een doelbewuste be-
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veiliging der maatschappij tegen de gevaarlijke gezindheid van den
dader, terwijl hij de vergeldingseisch in onzen zoowel als die in den
klassieken zin, met groot gebaar van de hand wijst. Vandaar ook, dat
de door hem aanbevolen oplossing, waarop wij later nog terug zullen
komen, voor ons niet is te aanvaarden. Vandaar ook, dat voor de strafrechtelijke dogmatiek van de beroepsmisdaad v. Liszt ons niets geleverd heeft.
Doch wij vragen aan allen, die met ons de vergelding niet beschouwen
als een afgetrokken rede-constructie, doch als een goddelijk organisch
beginsel, hoe het mogelijk zou zijn, een ware straffende vergelding
tegenover den beroepsmisdadiger te oefenen, wanneer de strafrechtelijke
zin van de beroepsmisdaad niet in het nauwste organisch verband met
de hier naar voren gebrachte sociale en economische onderbouw wordt
gezien?
Gemeten aan de eischen, die de moderne criminologie zich zelve stelt,
nl. de "oorzaken" der misdadigheid aan te geven, kan nàch het begrip
"gewoonte-" nàch het begrip "beroepsmisdadiger" bevredigen. Immers zij
laten beide de oorzaak der criminaliteit in 't duister.
Uit het oogpunt der strafrechtsdogmatiek bezien, moet in stee van
het begrippenpaar "beroeps"- en "gewoontemisdadiger" dat van beroepsen gewoontemisdrijf worden gesteld, dat schoon in geheel anderen zin
dan hier bedoeld, in de heerschende strafrechtsdogmatiek reeds bekend is.
Weliswaar worden in ons Strafwetboek het "een beroep of gewoonte
maken van" geregeld in één adem genoemd (nog onlangs werd weder
dezelfde samenkoppeling van deze ongelijksoortige grootheden vastgelegd in het nieuwe art. 326a van het W. v. S., vastgesteld bij de wet
van 12 Mei 1928 S. 176 tot bestrijding van de zgn. "fIesschentrekkerij"),
doch in de dogmatiek speelt de onderscheiding tusschen beide toch reeds
een zij 't al bescheiden rol in het leerstuk der samenloop. En in art.
254 bis W. v. S., 1e en 3e wordt uitdrukkelijk alleen het bedrijfs- of
beroeps-, maar niet het gewoontedelict omschreven.
En dan springt aanstonds in het oog, dat het beroepsmisdrijf een geheel
andere dogmatische figuur moet vertoonen, dan het gewoonte-misdrijf.
Het beroeps- of bedrijfsdelict 51) bezit een vast omlijnd economisch
en sociaal substraat. Het onderstelt naar die substraatszijden een objectieve doelstelling, nl. het zich verschaffen van een periodieke bron van
inkomsten uit een specifiek tegen-maatschappelijk bedrijfsgewijs optreden
in het economisch verkeer, een substraatskenmerk, dat in de economische
analogieën sfeer van den rechtskring zijn analogie vertoont in het onrechtmatig beroepsgewijs in gevaar brengen van de rechtsgoederen der samenleving met het oogmerk, daaruit een vast, door het recht veroordeeld
middel van bestaan te vinden. Laat men deze kenmerken uit het beroepsmisdrijf vallen, dan verliest het zijn eigenaardigen juridischen zin en is
nàch zijn oorzakelijkheids- en onrechtmatigheidstype, nàch zijn schuldtype vast te stellen.
A. St. 3-m. IJ
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Het gewoonte-misdrijf daarentegen,' op welks twijfelachtige rechtsstructuur we aan het slot onzer verhandeling hopen terug te komen,
bezit geen enkel dezer kenmerken. Wie een gewoonte maakt van het
plegen van ontucht met minderjarigen of van kleine diefstallen in groote
winkelrnagazijnen (een typisch delict, dat vaak door psychopathen als
hystericae wordt gepleegd!), maakt zich daarmede nog allerminst
schuldig aan een beroepsmisdrijf.
Ook uit zuiver criminologisch oogpunt bezien, ware het toch wenschelijk, beroeps- en gewoontemisdadigers scherp te onderscheiden, zooal
niet in de eerste plaats uit zielkundig, dan toch uit sociologisch en
economisch oogpunt. Ja toch ook voor de crimineele psychologie, die
eigenlijk meer in 't bijzonder de pogingen tot klassificatie der misdadigers geleid heeft, moet deze onderscheiding van groot belang zijn,
daar de beroepsmisdadiger een ander psychisch beeld dan de gewoontemisdadiger moet vertoon en.
Op het standpunt onzer kennistheoretische leer der analogieën en
anticipaties 52) heeft ook de psychologie groot belang bij de anticipeerende verschijnselen, welke de wetskring van haar onderzoek aanwijst.
In dit verband willen wij dan ook wijzen op enkele moderne criminologen, die een scherpe grens tusschen beroeps- en gewoontemisdadigers
trekken. Daaronder behooren vooral Prof. G. ASSCHAFFENBURG (Verbrechen und seine Bekämpfung, Heidelberg neueste Aufl. 1923), de
Amerikaansche geleerde P. A. PARSONS (Responsibility for Crime, New
Vork 1909) en Prof. H. ELLIS (The Criminal, London 1903).
Daarentegen heeft ROBERT HEINDL in zijn standaardwerk Der Berufsverbrecher (2e Aufl. 1926) weder gepoogd, de waardeloosheid dezer
onderscheiding aan te toonen en het begrip gewoonte-misdadiger als
niets-zeggend verworpen.
Allereerst wijst deze criminoloog (S. 163 j. G.) terecht op de vaagheid
van het begrip "gewoonte". Zelfs, wanneer men het in den ruimeren zin
vat van een bewust handelen uit ingewortelde neiging (b.v. de "gewoontedrinker"), dan vat men nog slechts het kleinste deel van de misdadigerskategorie, die men bedoelt.
"Denn wie viele Einbrecher wird es geben, die rein aus dem "Trieb
zum Einbruch" handeln ? Wie viele Falschmünzer werden, wie der Trinker
zur Schnapsflasche, unwiderstehlich zu Schmelztiegel und Guszform
hingetrieben? Solche Verbrecher existieren, glauben wir, nur im Gehirn
der Kriminalromanschriftsteller, der Dozenten für Psychologie und der
Verteidiger."
Volgens HEINDL doet men dan ook veel beter die personen, welke men
met den bijzonderen bewaringsmaatregel wil treffen, alle onder de kategorie beroepsmisdadigers te brengen, onder welk begrip hij in 't wezen
der zaak hetzelfde als v. Liszt verstaat.
Intusschen heeft HEINDL met dit betoog hoogstens aangetoond, dat de
rubriek der zgn. gewoontemisdadigers op verre na niet zoo belangrijk is
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als die der beroepsmisdadigers. Voorts ook, wat wij reeds toegaven, dat
uit criminologisch oogpunt bezien het begrip "gewoontemisdadiger" aan
groote vaagheid lijdt. Niet echter - en daar komt het in dit verband op
aan - dat men ook de gewoontemisdadigers in engeren zin onder de
kategorie der beroepsmisdadigers zou mogen brengen, want hij moet
zelf toegeven, dat de uitdrukking beroepsmisdadiger niet op den uit gewoonte herhaaldelijk tot vergrijpen tegen de zedelijkheid vervallenden
misdadiger toepasselijk kan zijn (t. a. p. S. 165 noot 1), terwijl hij (t. a. p.
S. 164 noot 1) v. Liszt moet toestemmen dat de vereenzelviging van de
beroepsmisdadigers met de zgn. "onverbeterlijken" onhoudbaar is. Dat
de kategorie van de misdadigers, die uit ingewortelde neiging telkens
weer vergrijpen tegen de zedelijkheid plegen, zonder meer tot de psychopathen zou moeten worden gerekend, gelijk HEINDL zonder nadere argumentatie beweert, is alleen van uit zijn modernistisch standpunt te verdedigen. In elk geval kan HEINDLS' betoog tegen de onderscheiding van
beroeps- en gewoontemisdadigers geen hout snijden.

De realiteit van het misdadig beroep. De werkelijkheid en hare functies.
Wij stellen ons dus voortaan op den grondslag van het juridisch gezuiverd begrip van het misdadig beroep, om de dogmatische figuur
van het beroeps- of bedrijfsmisdrijf nader te onderzoeken.
Allereerst dient dan vast te staan, dat we in het misdadig beroep
inderdaad met een objectieven reëelen factor in het rechtsleven hebben
te maken en niet met een bloot subjectieve gezindheidsfactor. In de
heerschende dogmatiek, welke, gelijk we nog nader zullen zien bij de
bespreking van het schuldtype van het beroepsmisdrijf, in het "beroepsmatig" plegen van het vergrijp slechts een "subjectîef" element in de
schuld van den dader kan zien (n.l. het oogmerk), kan deze waarheid
niet tot haar recht komen.
Intusschen ,wel verre van slechts een onzelfstandig element van de
schuldeigenschap te zijn, staan we in het misdadig beroep voor een zeer
samengestelde realiteit, een subjectseenheid in onzen zin, die in onderscheiden wetskringen subjectsfuncties bezit. De qualificeerende subjectsfunctie van het beroep of bedrijf is de economische. In het economisch
leven wordt met het bedrijf als een zelfstandige grootheid gerekend en
niemand, die niet vertheoretiseerd is, denkt er hier aan, zijn realiteit
te ontkennen en het bedrijfsbegrip op te lossen in een bijzonder voornemen van de exploitanten om voortdurend dezelfde daden van koophandel te verrichten. Het bedrijf heeft een eigen outiIleering, een eigen
kring van werkzaamheden, eigen relaties in de zakenwereld en kan zelfs
los van het individu worden beschouwd, dat het uitoefent ook al is zijn
economische subjectsfunctie slechts gecompliceerde menschelijke functie.
A zet het bedrijf van B voort, neemt het over etc.
We staan hier niet voor een fictie, een personoficatie zonder grond in
de werkelijkheid, gelijk de verabsoluteerende naturalistische opvatting der
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werkelijkheid moet beweren, want de realiteit heeft taIIooze functies in de
onderscheiden wetskringen en de physische en psychische werkelijkheid,
die zelve slechts werkelijkheidsfuncties zijn, zijn in geen enkel opzicht
méér reëel dan de werkelijkheidsfuncties in de latere wetskringen.
Nu is in het begrip "misdadig beroep of bedrijf" het economisch
gebied verlaten en de wetskring van het recht betreden.
Het bedrijf als zoodanig bezit, daar zijn qualificeerende subjectsfunctie
in den economischen kring is gelegen, in den lateren kring van het recht
geen subjectsfunctie meer, doch slechts een objectsfunctie (vergelijk voor
deze onderscheiding de "Prolegomena" van mijn studie: Het juridisch
causaliteitsprobleem in 't licht der wetsidee) . Het treedt hier slechts op
door middel van de rechtshandeling of in misdadigen zin door middel
van de "onrechtmatige gedraging". Doch aan zijn realiteit wordt daarmede evenmin te kort gedaan als aan de realiteit van een natuurding,
gelijk den boom, voorzoover deze als object van een rechtshandeling in
de rechtswereld wordt opgenomen. In het misdadig beroep of bedrijf is
de misdadige wil evenzeer geobjectiveerd als in iedere andere onrechtmatige schuldige gedraging. Het is in de eerste plaats gerealiseerd in
de juridische oorzakelijkheid, in de materiëele onrechtmatigheid van de
gedraging, kortom in zijn objectieven reëelen zin in de rechtswereld en
kan niet eerst achteraf in de schuldleer zijn bewijs van wettiging in de
rechtswereld ontvangen. Op de reëele, objectieve gedraging dus, die in
het misdadig beroep of bedrijf is geobjectiveerd, bouwen wij onze dogmatische constructie van het beroepsvergrijp en niet op een bloot innerlijk
voornemen van den dader, om telkens en telkens weer bepaalde vergrijpen
te begaan. Wellicht ware een aanknoopingspunt voor deze constructie
te vinden in de moderne onrechtmatigheidsleer, welke naast de objectieve
een subjectieve zijde in de onrechtmatigheid onderscheidt en die subjectieve zijde zoekt in de doelstelling van den dader in tegenstelling tot
zijn motieven, die in het schuldoordeel worden gewaardeerd. Zoo MAYER,
(Der Allgemeine Teil des Deutsches Strafrechts 1915 S. 185, in eenigszins
anderen zin DOHNA e. a.). Tot nu toe is deze onrechtmatigheidsleer echter
nimmer in deze richting voor de constructie van het beroepsmisdrijf
vruchtbaar gemaakt.
Nu meene men niet, dat ik hier de enorme moeilijkheden over 't hoofd
zie, die aan een ten grondslag leggen van het misdadig beroepsbegrip aan de dogmatische figuur van het beroepsmisdrijf vastzitten.
De crimineele statistiek is, afgescheiden van haar groote technische
onvolmaaktheid, op zich zelve geenszins in staat ons het vereischte
kriterium voor den inhoud van het misdadig beroep te leveren, want
aIIes komt hier aan op den objectieven zin in de verschijningsvormen
van het beroepsdelict. Voorshands neig ik er toe als kriterium te nemen,
de rechlsgoederen, waartegen het geïncrimineerde beroep zich naar zijn
geheelen aard bij voorkeur richt, waarbij dan nadere specificatie kan
worden verkregen in het onrechimatigheidstype, door de voornaamste
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vormen na te gaan, waarin de verschillende beroeps- of bedrijfsdelicten
zich tegen de onderscheiden rechtsgoederen richten.
Het aantal typen van beroepsdelicten kan dan betrekkelijk gering
blijven; in hun horizontaalonrechtmatigheidsverband vangt men alle
onrechtmatige handelingen, die tot het type behooren.
Daarbij kan dankbaar worden gebruik gemaakt van de resultaten van
het modern-criminologisch onderzoek, dat aan het licht heeft gebracht,
dat vooral vermogensmisdrijven, in het bijzonder de meer ernstige en
meer routine vereischende vormen, als gequalificeerde diefstal, bedrog
en oplichting, benevens bedelarij en landlooperij het type vormen van
beroepsmisdaden 53). Daarnevens verdienen natuurlijk de zede-delicten
in hun horizontaal beroepskarakter volle aandacht (vrouwenhandel als
beroep). Bij de wettelijke omschrijving zal dan de vorm van het groepsdelict moeten worden gekozen, waarbij het horizontaal verband tot uitdrukking komt door het type van beroep in de omschrijving aan te geven.
Ons Strafwetboek levert in dit opzicht geen ander aanknoopingspunt
dan in de recidivebepalingen (artt. 421 e.v.). Doch hier ontbreekt geheel de
grondslag van het beroepsmisdrijf en wordt, waar van een groep delicten
sprake is, het kriterium slechts gelegd in een uitwendig analogieverband.
Specificatie van het horizontaalonrechtmatigheidstype.
Nu staat vast, dat b.v. in den beroepsvorm der vermogensdelicten
twee scherp te onderscheiden typen zijn te constateeren ; waarbij men
zich los moet maken van de techniek der bestaande wettelijke omschrijvingen, om meer het groepstype van misdaad in 't oog te vatten: diefstal
in zijn verschillende nuanceeringen eenerzijds; bedrog anderzijds. Von
Liszt heeft er op gewezen, dat het eerste type in 't algemeen als hei
beroepsdelict der lagere standen, het tweede type, dat zooveel meer
intellectueele ontwikkeling eischt, als dat der hoogere standen is te verstaan. Deze sociologische onderscheiding moge heden ten dage, bij dE:
doorgaande nivelleering tusschen de standen, niet meer geheel opgaan,
ja wel nimmer geheel zijn opgegaan (vgl. het type van den gentlemaninbreker en dat van den oplichter in bedelaarsgestalte), de typen van
misdaad vertoonen nog immer een onderscheiden karakter. In het eerste
type zullen in horizontaal-onrechtmatigheidsverband behalve de diefstal
zelve in zijn verschillende nuanceeringen, afpersing en afdreiging,
bedelarij en landlooperij, souteneurschap, beleediging, mishandeling,
brandstichting, weerspannigheid, e. d. voorkomen. In het tweede type
zullen behalve de bedelarij en landlooperij deze meer ruwe vormen van
criminaliteit niet uit den aard van het misdadig beroep voortspruiten en
zullen veeleer vervalsching, meineed, omkooperij, flesschentrekkerij e. d.
in het horizontaalonrechtmatigheidsverband zijn te schikken.
De vraag zou kunnen rijzen, of men naast deze hoofdtypen van vermogensdelicten in beroepsvorm, niet als een derde type dat van den
roofmoord als beroepsmisdrijf zou moeten stellen. Ongetwijfeld is hier
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wel een zelfstandig type van beroepsmisdaad aanwezig, dat zich van
den beroepsdiefstal met name hierdoor onderscheidt, dat terwijl bij het
laatstgenoemde type doodslag en moord hoogstens als incidenteele
uitingen van het beroepsmisdrijf zijn te vatten, daarentegen bij laatstgenoemd type de moord als stelselmatig middel wordt gebruikt, om zich
van de goederen van het slachtoffer meester te maken (vgl. misdadigerstypen als Landru, Haarmann, Grossmann e. d.). Het beroepsopzet is
evenzeer als het causaliteits- en onrechtmatigheidstype bij beide vormen
van beroepsmisdaad dus wel zeer verschillend en daarmede is van
dogmatisch standpunt bezien, de onderscheiding volkomen gerechtvaardigd, al zal uit legislatief oogpunt dit type minder belangrijk zijn dan
de beide andere, wegens het betrekkelijk gering voorkomen ervan. Over
de beroepssmokkelarij, als vierde type spreken wij hieronder.
Als uitdrukkelijk vereischte voor het leggen van het horizontaal
oorzakelijkheids- en onrechtmatigheidsverband za lmoeten worden aangenomen, dat de in het groepsdelict omschreven handelingen in een
natuurlijk verband tot het achterliggend beroepsmisdrijf moeten staan.
Wanneer b.v. een lid van een internationaal georganiseerde vrouwenhandelaarsbende zich schuldig maakt aan reispasvervalsching, met het
oogmerk ongehinderd in een ander operatieferrein binnen te komen ten
behoeve van de internationale uitoefening van zijn luguber bedrijf, dan
springt het horizontaal oorzakelijkheids- en onrechtmatigheidsverband
van het beroepsmisdrijf aanstonds in het oog. Zou hij echter incidenteel
zich schuldig maken aan brandstichting of diefstal, dan zou het dwaasheid zijn, zulks in verband met zijn beroepsmisdaad te brengen, tenzij
uit de omstandigheden dit verband valt aan te toonen. De vaststelling
van de aanwezigheid van een bepaald type van beroepsmisdrijf kan ongetwijfeld in concreto moeilijkheden opleveren, doch deze moeilijkheden
bestaan voor den rechter reeds onder de bestaande strafwet. In elk geval
zal het beroepsmisdrijf zich in een zijner qualificeerende groepsuitingen
moeten hebben geopenbaard en zullen de objectieve kenmerken van
beroepsmisdaad (aanwezigheid van bijzondere inrichting en outilleering,
vaste relaties met helers en andere misdadigers enz.) moeten zijn bewezen. Geen enkel beroep of bedrijf bestaat zonder "uitoefening" daarvan
en die "uitoefening" openbaart zich uiteraard in individueele gedragingen.
Daar tenslotte uit 't oogpunt van wetstechniek een limitatieve opsomming van de vergrijpen, die in het horizontaal verband van een
specifiek type van beroepsmisdaad moeten worden gerangschikt, op te
veel bezwaren zou stuiten, is bij de wettelijke omschrijving de enuntiatieve
aangewezen met vrijlating van den rechter om naar de omstandigheden
van het geval ook andere vergrijpen daarin te schikken.
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De wettelijke omschrijving van het horizontaal beroepsmisdrijf.
De wettelijke omschrijving van beroepsdiefstal zou dan b.v. aldus
kunnen luiden:
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"Hij, die een beroep maakt van een of meer der misdrijven, omschreven
in de artt. 319-326 wordt als schuldig aan beroepsdiefstal gestraft met
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.
Als uitoefening van beroepsdiefstal worden mede beschouwd andere
misdrijven alsmede de overtredingen, omschreven in de artt. 432 en 433,
voorzoover kan worden bewezen, dat zij in 't algemeen en dit bijzondere
geval uit den aard van dit misdadig beroep voortvloeien of daarmede
verband houden".
De wettelijke omschrijving van beroepsbedrog zou aldus kunnen luiden:
"Hij, die een beroep maakt van een of meer der misdrijven, omschreven
in de artt. 326-349 en in de artt. 208-236 wordt als schuldig aan
beroepsbedrog gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van
ten hoogste twintig jaren.
Als uitoefening van beroepsbedrog worden mede beschouwd andere
misdrijven alsmede de overtredingen, omschreven in de artt. 432 en 433,
voorzoover kan worden bewezen, dat zij in 't algemeen en in dit bijzonder
geval uit den aard van dit misdadig beroep voortvloeien of daarmede
verband houden".
In deze omschrijvingen omvat het eerste lid de qualificeerende, het
tweede lid de begeleidende uitingen van het beroepsmisdrijf. Voorts
zouden wij op overeenkomstige wijze voorshands de volgende beroepsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht wenschen te zien omschreven:
beroepsroofmoord, en vrouwenhandel, waarmede men ook in horizontaal
verband koppelarij en andere zededelicten, reispasvervalsching, omkooping, mishandeling etc. etc. kan treffen. Overweging zou kunnen verdienen ook de beroepssmokkelarij, die ongetwijfeld een zelfstandig type
in het horizontaal beroepsmisdrijf vormt, in zelfstandige omschrijving op
te nemen. De beroepssmokkelarij behoort o. i. in het fiscale strafrecht niet
thuis. Voor dezen vorm van beroepsmisdaad zouden we echter uit vergeldingsoogpunt, een minder zware strafpositie wenschen. Tot de opneming
van koppelarij, aborteurschap of woeker als horizontale beroepsmisdrijven
bestaat o. i. geen mogelijkheid, daar ze geen bijzondere typen van horizontale beroepsmisdaad vertegenwoordigen. Voorzoover ze in het horizontaal
verband der hierboven omschreven typen behooren, kunnen ze als zoodanig voldoende worden bestraft. Over de niet horizontale, gespecialiseerde beroepsdelicten nader hieronder.
De misdrijven, omschreven in de artt. 416-417 bis kunnen niet tot
een zelfstandig type van horizontale beroepsmisdaad worden gevormd,
doch zullen uiteraard een groote rol spelen als begeleidende uitingen
van den horizontalen beroepsdiefstal. Als verticaal beroepsmisdrijf verdient de begunstiging van horizontale beroepsmisdrijven ongetwijfeld een
veel zwaarder maximale straf, dan thans in art. 417 W. v. S.wordt bedreigd.
Tenslotte zou ten aanzien van deze beroepsmisdrijven met 't oog op
hun ten deele internationaal karakter een bijzondere recidivebepaling
aanbeveling verdienen, waarbij behoudens nadere uitwerking dezer ge-

272

PROF. DR. H. DOOYEWEERD

dachte, ook in 't buitenland ondergane straffen wegen vergrijpen, die in
het horizontaal verband van een beroeps misdrijf behooren en als uitoefening van zulk een misdadig beroep zijn te beschouwen, in rekening
worden gesteld.
Deze programeisch der moderne richting (zie b.v. v. HAMEL, Inleiding
blz. 629) verdient ongetwijfeld ook uit 't oogpunt der straffende vergelding en niet slechts uit 't oogpunt van de beveiliging der maatschappij.
verwezenlijking.
Opmerking verdient, dat in de Habitual Criminals Act 1905 van NieuwZuid Wales een dergelijke regeling reeds voorkomt.

I

Het niet-horizontale gespecialiseerde beroepsmisdrijf.
Het valt niet te ontkennen, dat bij aanvaarding van de door ons omschreven typen van beroepsmisdrijf, verschillende zgn. gespecialiseerde
beroepsdelicten niet onder de wettelijke omschrijving dezer typen zullen
vallen. We denken hier vooral aan het beroepsaborteurschap, den beroepswoeker, het misdrijf van art. 254bis W. v. S. e. d. Wanneer toch, zooals
ook veel voorkomt, iemand uitsluitend van een dezer misdrijven een
beroep maakt, zijn misdadig beroep in dien zin volstrekt heeft gespecialiseerd zonder daarbij ook als handlanger van den horizontalen beroepsmisdadiger op te treden, dan valt zijn vergrijp ongetwijfeld niet onder
een der hoofdtypen van horizontale beroepsmisdaad in onzen zin.
Uit vergeldingsoogpunt bezien, zou het trouwens niet aangaan, dergelijke delinquenten, hoe ernstig ook hun vergrijp op zich zelve mogen
zijn, onder dezelfde zware strafpositie te brengen, waaronder de bedrijvers van de typen van horizontale beroepsmisdaad vallen. De genoemde gespecialiseerde beroepsmisdrijven b.v. onderstellen gewoonlijk
inwilliging van de zijde der slachtoffers en ook waar zulks niet 't geval
is, vertoont hun onrechtmatigheidstype niet hetzelfde zware karakter als
dat van de horizontale beroepsmisdrijven. Met het oog op zulke gespecialiseerde typen van beroepsdelicten zouden wij het wenschelijk achten,
bijzondere wettelijke omschrijvingen in het strafwetboek op te nemen,
vourzooveel zulks althans niet reeds geschied is. De vorm van het groepsdelict kan hier uiteraard geen toepassing vinden.
Uit dogmatisch oogpunt dient o. i. echter over de geheele linie gebroken
te worden met de omschrijving van het gespecialiseerde beroepsdelict
als een gequalificeerd gelegenheidsvergrijp.
Ook het niet-horizontale gespecialiseerde beroepsmisdrijf is nimmer als
een gequalificeerde vorm van het gelegenheidsvergrijp te beschouwen.
Ook voor dezen delictsvorm moet het uitgangspunt worden gekozen in
het begrip van het misdadig beroep als zoodanig en in de straf positie
dient met het onvergelijkelijk zwaarder onrechtmatigheidstype ook van
dezen vorm van beroepsmisdrijf in verhouding tot het gelegenheidsvergrijp te worden rekening gehouden.
Waaruit dus voortvloeit, dat wij voor zulke beroepsmisdrijven een
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strafpositie, welke die van het gelegenheidsvergrijp slechts met een derde
verhoogt, ten eenenmale ontoereikend en in strijd met het vergeldingsbeginsel achten.
Onder de hier bedoelde kategorie van gespecialiseerde beroepsdelicter.
vallen natuurlijk niet de gewone specialiseeringen binnen de horizontale
typen. Binnen het horizontale type van beroepsdiefstal en beroepsbedrog
is uiteraard veel specialiseering mogelijk, die aan het type der misdaad
als zoodanig niets verandert. In het aangehaalde standaardwerk van
ROBERT HEINOL vindt men een belangwekkende beschrijving van deze
verschillende specialistentypen.
De bankbiljettenvervalscher is een specialist binnen het type van
beroepsbedriegers, evenzeer als de flesschentrekker. De ladelichter,
zakkenroller, hotelrat e. d. zijn specialisten binnen het type van beroepsdieven. Doch de geheele aard van hun beroepsmisdrijf brengt mede, dat
het als een horizontaal delict wordt gevat.
Bij den roof-souteneur bv. is het souteneurschap een essentieele tak
van het bedrijf, waarin diefstal, afpersing en afdreiging, geweldpleging,
vrijheidsberooving, koppelarij e. d. in een duidelijk horizontaal verband
staan.
De zakkenroller behoort tot die specialisten in het gilde der beroepsdieven, waarbij vagebondage, bedelarij, weerspannigheid en papierenvervalsching gewone uitingen van het beroepsmisdrijf zijn.
De hotelrat verschijnt gewoonlijk met den revolver ten tooneele, bezit
vervalschte papieren, heeft vaste relaties met handlangers en helers etc.
Al de genoemde specialiteitsvormen zijn in wezen geen bijzondere
misdadige beroepstypen" doch slechts schakeeringen van de horizontale
beroepstypen: diefstal en bedrog,gradaties van hetzelfde oorzakelijkheidsen onrechtmatigheidstype. Wie dus b.v. na de flesschentrekkerij, de beroepsvervalsching tot specialiteit kiest, gaat daarmede niet tot een ander
type van beroepsmisdaad over, doch beweegt zich slechts binnen de
horizontale grenzen van het beroepsbedrog. Zulks geldt natuurlijk alleen,
voorzoover de specialiseering betrekking heeft op een qualificeerende
groepsuiting van het misdadig beroepstype (dus b.v. niet bedelarij en
landlooperij, of souteneurschap, die slechts tot de begeleidende uitingen
van het beroepsmisdrijf behooren) .
Het niet-horizontale beroepsmisdrijf behoort dus nimmer tot de qualificeerende groepsuiting van het horizontale beroepsmisdrijf. Bij het gespecialiseerde horizontale beroepsmisdrijf zal wel is waar het horizontaal
onrechtmatigheidstype in algemeen en zin aanwezig zijn, doch bij de vaststelling van het rechtsfeit in concreto waakt onze formuleering van de
wettelijke omschrijving ervoor, dat b.v. een hotelrat wegens beroepsdiefstal zou worden veroordeeld op grond van een feit, dat wel is waar
generaliter gesproken in het horizontaalonrechtmatigheidsverband thuis
behoort, doch niet in dit bijzonder geval.
En zoo zal b.v. een flesschentrekker, die zich in deze tak van beroeps-
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bedrog gespecialiseerd heeft, nimmer wegens incidenteele landlooperij e.d.
feiten als beroepsbedrieger kunnen worden veroordeeld, tenzij bewezen
is, dat die feiten ook in dit bijzondere geval in verband met het beroepsbedrog staan.
Daarmede is dus alle willekeur uitgesloten en aan den vergeldingseisch,
van het "loon naar werk" volkomen voldaan.
De schijn, dat een onrechtvaardigheid nochtans hierin zou kunnen zijn
gelegen, dat de daden van zulk een specialist in de wettelijke omschrijving
van het horizontale beroepsmisdrijf vallen, zal worden weggenomen,
wanneer wij hieronder den aard van het oorzakelijkheidsverband bij dit
beroepsmisdrijf gaan uiteenzetten.
Waar we hier bij onze dogmatische constructie van het beroepsmisdrijf
tevens een min of meer omlijnd voorstel aan den wetgever deden, is 't
niet van belang ontbloot, dit voorstel te vergelijken met een ander, dat
reeds voor jaren van moderne zijde werd gedaan.
Het voorstel van Von Liszt.
Het is weder v. LISZT, die op de onmogelijkheid van een aanknooping
van de constructie der beroepsmisdaad aan de techniek van het geldend
recht heeft gewezen. Tegen de opvatting van het beroepsmisdrijf als
gequalificeerd gelegenheidsvergrijp merkt hij op: "Abgesehen aber von
den Schwierigkeiten, die sich der richtigen Auswahl derjenigen Delikte
in den Weg stellen, desen gewerbmässige Begehung von besonderer
Gefährlichkeit für die Gesellschaft ist, spricht gegen diesen Vorschlag
die naheliegende Erwägung, dasz darin doch wider nur die wiederholte
Begehung desselben Deliktes, oder die mehrfache Begehung gleichartiger
Delikte zur Einheit des Kollektivdeliktes zusammengefaszt werden
könnte." 54)
Scherp ziet v. Liszt dus de ontoereikendheid der klassieke dogmatiek
ten aanzien van de beroepsmisdaad in. Hij doet echter geen poging, zelf
een dogmatische constructie van het beroepsdelict de lege ferenda te
geven, doch biedt aanstonds een practisch voorstel aan den wetgever.
Na te hebben vastgesteld, dat de geldende wetstechniek geen aanknoopingspunt biedt, raadt hij aan, in het algemeen deel van het strafwetboek een bepaling op te nemen van den volgenden inhoud: "Wird
bei der Verurteilung wegen ei nes Verbrechens oder Vergehens festgestellt, dasz der Verurteilte die Begehung strafbarer Handlungen gewerbmässig betreibt, so tritt, wenn die von ihm begangene Handlung nicht
mit einer schwereren Strate bedroht ist, Zuchthaus nicht unter fünf Jahren
und wenn er bereits mindestens einmal wegen gewerbsmässiger Begehung
strafbarer Handlungen verurteilt worden ist, Zuchthaus nicht unter zehn
Jahren ein.
Die Feststellung erfolgt durch einen besonderen Beschluss des erkennenden Gerichts, im Schwurgerichtsverfahren durch den Wahrspruch der
Geschworenen." 55)
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Dit voorstel was weder bedoeld als een compromis met de klassieke
school.
Zijn eigenlijke bedoeling zette de schrijver even te voren uiteen. Hij
vatte daarbij slechts de zgn. onverbeterlijke beroepsmisdadigers in 't oog:
Die Sicherrzng der Oesellschaft verlangt, dasz diese antisozialen Elemente
in die Unmöglichkeit versetzt werden, der Oesellschaft zij schaden. Da
es wohl ausgeschlossen ist, dasz wir die sämtlichen Mitglieder des Verbrechengewerbens hängen oder köpfen, und da die Deportation aus dem
verschiedenster hier nicht interessierenden Gründen für sie nicht in Frage
kommen kann, so bleibt nichts übrig, als Ausscheidung aus der Oesellschaft durch Freiheitsentziehung."
Geheel in overeenstemming met andere woordvoerders der moderne
richting als v. HAMEL en HERMANN SEUFFERT 56) eischt v. LISZT derhalve
voor de onverbeterlijke beroepsmisdadigers een levenslange opsluiting.
Daar de vaststelling der onverbeterlijkheid later onjuist zou kunnen
blijken, wordt dan voorts aanbevolen, voorwaardelijke invrijheidstelling
ook voor deze levenslang veroordeelden toe te laten.
Als compromis met de klassieke richting, die levenslange vrijheidsstraf
wel te zwaar (!) zou achten, beschouwt v. Liszt dan zijn voorstel, dat
neerkomt op een minimum tuchthuisstraf van 5 jaren, resp. 10 jaren.
"Und sollte man weiter einwenden", aldus deze woordvoerder der moderne richting, "dasz ei ne so lange ausgedehnte Einschlieszung keine
Strafe mehr sei, sondern ei ne Sicherheitsmassregel, so trage ich für
mei ne Person diesem Bedenken mit dem gröszten Vergnügen Rechnung.
Man mag dann etwa von einer Sicherheitshafl sprechen. Auf den Namen
kommt es mir hier wie sonst nicht an." 57)
Deze uitspraken zijn reeds voldoende, om ons te doen beseffen, waarom
v. Liszt voor een dogmatisch juiste constructie van het beroepsmisdrijf
geen belangstelling kon koesteren 58).
Bij aanvaarding van zijn voorstel zou inderdaad het beroepsmisdrijf
niet anders kunnen worden gevat, dan de heerschende dogmatiek het
doet, nl. als gequalificeerd gelegenheidsdelict. Alleen maar, juist op dezen
volstrekt onhoudbaren grondslag, kon ook, gelijk v. Liszt terecht voorzag,
de door hem voorgestelde strafpositie geen plaats in het vergeldingsstrafrecht vinden. De eenige oplossing ware dus: de overgang naar het
beveiligingsrecht.
Alleen doet het in v. LISZT'S gedachtegang dan vreemd aan, dat hij
zijn voorstel, dat immers de constructie van het beroepsdelict als gequalificeerd gelegenheidsvergrijp uitdrukkelijk handhaaft, reeds bij voorbaat zelf door zijn kritiek op deze constructie heeft om hals gebracht.
Althans wanneer we de formuleering van dit voorstel naar haar redelijken zin vatten. Want letterlijk opgevat staat er deze juridische
monstruositeit, dat ook het vergrijp, dat duidelijk het karakter van
gelegenheidsdelict aanwijst, als beroepsmisdrijf wordt bestraft, wanneer
de dader zich in 't algemeen aan beroepsmisdaad schuldig maakt! Dus
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een beroepsinbreker, die zich ook eens uit persoonlijke wraakmotieven
schuldig zou maken aan een aanslag op een rechter, of eens bij geval,
door zinnelijke aandrift overmeesterd, ontucht met een minderjarige
pleegt, zou wegens die gelegenheidsvergrijpen voor beroepsmisdaad
terecht staan! Slordiger redactie van een voorstel is toch wel niet
denkbaar! Of heeft v. LISZT dit alles inderdaad bedoeld?!
De eenig juiste formuleering kon v. Liszt daarom aan zijn voorstel
niet geven, wijl hij bij zijn sociologisch begrip van beroepsmisdaad is
blijven staan en verzuimde op dezen grondslag de strafrechtsdogmatische
constructie van het beroepsmisdrijf te bouwen.
Het leggen toch van een juridisch verband tusschen alle individueele
uitingen van de beroepsmisdaad is slechts dan mogelijk, wanneer men
zich eerst van de dogmatische figuur van het beroepsdelict rekenschap
geeft. En daarvoor is 't noodzakelijk, dat men breekt met de klassieke
opvatting, die het beroepsbegrip slechts als qualificeerend element in
de schuldleer weet thuis te brengen, dat men het begrip beroepsmisdaad
allereerst in de leer van veroorzaking en onrechtmatigheid een hechten
grondslag geeft.
Bij v. Liszt blijft het strafrechtelijk beroepsbegrip volkomen in de lucht
zweven!
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Het beroepsmisdrijf als gevaarsdelicf.
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Het horizontaalonrechtmatigheidstype van het beroeps- of bedrijfsdelict onderstelt, gelijk we reeds opmerkten, een horizontaal oorzakelijkheidstype. Ook merkten we reeds op, dat dit causaliteitstype slechts valt
te benaderen, wanneer men volledig breekt met de nog steeds in de
strafrechtswetenschap heerschende naturalistische veroorzakingstheorieën.
De constructie van het beroepsmisdrijf als gequalificeerd gelegenheidsvergrijp steunt ter laatste instantie op een volstrekt uitwendig, buiten
den zin der vergelding gevat begrip der juridische veroorzaking. Ik mog~
voor dit punt verder verwijzen naar mijn studie over het juridisch causa-,
liteitsprobleem in 't licht der wetsidee.
De fundamenteele rol, die de causaliteit in de verschillende theorieën
over de straftoemeting speelt, behoef ik hier niet in herinnering te
brengen. De leer der veroorzaking is m. i. fundamenteel voor het geheele
strafrecht.
Welk karakter draagt nu het oorzakelijkheidstype der beroepsmisdrijven ? Het beroepsmisdrijf behoort naar zijn wezen niet tot de z.g.
krenkings-, doch veeleer tot de gevaarsdelicten (zij 't al tot een type van
gevaarsdelicten, dat een geheel eigen karakter bezit) en wel tot de
gevaarsdelicten van de allerzwaarste soort! Niet in de individueele
krenking, die een bepaalde uiting van het beroepsdelict teweegbrengt,
doch in de beroepsmatige, onrechtmatige in-gevaar-brenging van de
rechtsgoederen der samenleving ligt zijn wezen.
Nu is het juridisch gevaarbegrip reeds als zoodanig voor een natura-
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Iistisch ingestelde oorzakelijkheidstheorie een onding 59). Immers in de
physische realiteit kan de gevaarsfactor geen plaats vinden en dat de
psychische gevaarsvoorstelling toto coelo van het gevaar in strafrechtelijken zin onderscheiden is, zal ook hij wel willen toegeven, die onze
geheele gedachte der souvereiniteit in eigen kring verwerpt.
Trouwens de gevaarsvoorstelling eischt als psychische "Akt" haar
"Gegenstand", die zelve niet weder van psychisch karakter kan zijn. In
het strafrechtelijk gevaarsbegrip woont vergeldingszin, het bevat reeds
een afweging van rechtsbelangen tegen elkander, het rust op de weegschaal van Themis. Immers de juridische gevaarstoestand heeft betrekking op rechtsgoederen, niet op natuurdingen zonder meer en een
rechtsgoed is immer een objectieve betrekking in de rechts- of vergeldingsgemeenschap, niet in de zinnelijk waarneembare natuur. Een natuurgebeuren zonder meer kan nimmer gevaar in strafrechtelijken zin veroorzaken. Ook hier geldt weer, dat de strafrechtelijke veroorzaking naar
haar zin immer juridische handelingscausaliteit en nimmer natuurcausaliteit is.
Welnu, in dit juridisch licht bezien, kan het horizontaal karakter van
het veroorzakingstype der beroepsmisdrijven niet worden ontkend. Zeker,
als incidenteel krenkingsdelict opgevat, moet het beroepsmisdrijf uiteenvallen in een optelsom van gelegenheidsvergrijpen. Doch zoo schakelt
men juist zijn wezenlijk karakter uit, dat bestaat in het scheppen van
een gevaarstoestand in de vergeldingsgemeenschap en dit gevaar is niet,
gelijk b.V. bij het gevaarsdelict van art. 164 W. v. S. van acuten, doch
van chronischen en niet van verticalen, doch van horizontalen aard.
Dit is het, wat zoowel in de modernistische, als in de klassieke opvatting van het beroepsmisdrijf voortdurend miskend is.
De moderne richting wees voortdurend op het gevaar van de antisociale gezindheid der chronische misdadigers, doch verzuimde in haar
naturalistische instelling dit gevaarsbegrip in zijn juridischen zin te
vatten, de wezenlijke juridische bouw van het beroepsdelict op te sporen
en in dit licht bezien stond zij machteloos tegenover het argument der
klassieken, dat men niemand voOr zijn gezindheid los van de daad kan
berechten.
De klassieke richting anderzijds miskende het oorzakelijkheidstype van
het beroepsmisdrijf, in de eenheid van zijn juridtschen zin, en kwam zoo
tot de simplistische redeneering, dat men den misdadiger strafrechtelijk
slechts aansprakelijk kan stellen voor 't geen hij gedaan heeft, niet voor
't geen hij, met groote mate van waarschijnlijkheid in de toekomst doen zal.
Ook zij zag slechts de gevaarlijkheid van de misdadige persoon,
doch lette niet op het gevaar in strafrechtelijken zin, dat het misdadig
beroep of bedrijf als zoodanig in de rechtsgemeenschap veroorzaakt.
Zoo spitst b.v. EXNER, een vurig voorstander van het crimineel-politisch
compromis In zijn bekend werk "Die Theorie der Sicherungsmittel" 60),
het gevaarsbegrip ten aanzien van de chronische misdadigheid geheel
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op de persoon toe: "Eine gefährliche Person im Sinne des Kriminalrechts ist eine Person, die wahrscheinlich kriminelIe Handlungen begehen
wird ... Unsicher bleibt stets, wie sich künftig die Verhältnisse gestalten
werden, wir sprechen darum nicht von Gewiszheit, sondern von Wahrscheinlichkeit, nicht von Schädlichkeit schlechtweg, sondern nur von
Gefährlichkeit" 61). De gebruikelijke definities der crimineele gevaarlijkheid zijn gewoonlijk enger gevat, doch zijn alle in wezen op de persoonlijke neiging van den misdadiger betrokken.
Met dit gevaarlijkheidsbegrip, dat als een der grondslagen voor de
geheele theorie der beveiligingsmaatregelen wordt beschouwd, valt voor
de strafrechtsdogmatiek natuurlijk niets aan te vangen. Het gevaarsbegrip
moet op het misdadig beroep of bedrijf zelve worden toegespitst.
Tegen deze constructie kan niet als bezwaar gelden, dat de uitoefening
van het misdadig beroep toch gewoonlijk geschiedt door krenking van
rechtsgoederen. Immers in onzen gedachtegang heeft de individueele
krenking in het horizontaal verband van het beroepsmisdrijf slechts beteekenis als uiting van den chronischen, gemeengevaarlijken toestand,
door het misdadig beroep geschapen.
Wie het beroepsdelict als krenkingsdelict vat, komt, gelijk reeds werd
opgemerkt, noodwendig weder bij de heerschende constructie van het
verticale gelegenheidsvergrijp uit en moet het beroep weder als een
qualificeerend element van zulk een vergrijp vatten.
Wel blijkt hier natuurlijk duidelijk, dat we in het beroepsmisdrijf met
een gevaarsdelict sui generis hebben te doen, dat in de heerschende
dogmatiek zijn wederga niet vindt.
Het eenig bezwaar, dat men van het standpunt der heerschende veroorzakingstheorieën tegen onze constructie van het beroepsmisdrijf als
gevaarsdelict zou kunnen opwerpen, is, dat de bedoelde gevaarstoestand
hier geheel en al in handen van den dader ligt, terwijl bij de gevaarsdelicten, in den zin, waarin ons strafwetboek ze kent, die gevaarstoestand,
nadat ze eenmaal door een vergrijp van den dader in 't leven is geroepen, meestal niet langer door zijn wil wordt beheerscht. Prof. W. ZEVENBERGEN ziet in zijn bekend Leerboek van het Nederlandsch Strafrecht
(bI. 56) het kenmerkende van de gevaarsdelicten hierin, "dat met de
verwerkelijking van het materiëele rechtsfeit een gevolg is ingetreden,
dat niet als een afgesloten geheel kan worden beschouwd, maar zich
vertoont als een gebeurtenis, waaruit krenking van een rechtsobject
waarschijnlijk is te wachten".
Zou men nu aan ieder gevaarsdelict den eisch stellen, dat het bedoelde
"gevolg" verder geheel van den wil van den dader onafhankelijk ware, dan
zou dit inderdaad een grond kunnen zijn tot afwijzing onzer constructie.
Alleen maar, aan deze opvatting ligt een veroorzakingsbegrip ten
grondslag, dat wij als "naturalistisch" voor de rechtswetenschap hebben
afgewezen. O. i. is niets als juridisch gevolg van een gedraging te begrijpen, wat niet bij voortduring staat onder leiding van een wil in
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juridischen zin, dat m. a. w. niet als bestanddeel der (on)rechtmatige
gedraging kan worden beschouwd. Trouwens, er zijn reeds in ons huidig
wetboek van strafrecht vergrijpen omschreven, wier "onrechtmatig gevolg" slechts kan bestaan in 't scheppen van een gevaarstoestand, terwijl
de verwezenlijking van dit gevaar geheel van den wil van den delinquent
afhankelijk is (vgl. b.v. de landlooperij e. d.). Alleen bij aanvaarding
van het door ons in onze studie over het juridisch causaliteitsprobleem
verworpen begrip van "formeele delicten" als een kategorie van vergrijpen, waarbij de oorzakelijkheid geen rol zou spelen, kan men zich
aan het inzicht in deze waarheid onttrekken. De eenige eisch, die men
aan het strafrechtelijk gevaarsbegrip mag stellen is o. i. deze, dat de
gevaarlijke toestand zich in een onrechtmatige gedraging moet hebben
geobjectiveerd, m. a. w. reëelen vergeldingszin in de rechtswereld heeft
aangenomen. Er moet een objectieve grondslag voor het gevaarlijkheidsoordeel in de rechtswereld gegeven zijn en aan dezen eisch wordt door
onze constructie volkomen voldaan, mits men maar niet, op het voetspoor van MERKEL, die objectiviteit weer in naturalistischen zin gaat
vatten 62) 63).
En voorts, de geobjectiveerde gevaarstoestand moet een concrete
reëele factor in het rechtleven vormen.
Hier wreekt zich de naturalistische grondslag van alle juridische veroorzakingstheorieën, die, steunend op v. KRIES' oriënteering van de leer
der adaequate veroorzaking aan de waarschijnlijkheidsrekening, in het
gevaar slechts kunnen zien: "die objektive Möglichkeit eines schädigenden Ereignisses" 64), "eine alIgemeingültige Wahrscheinlichkeit seines
Eintrittes" 65). Zij kunnen n.l. het veroorzaakt gevaar niet als een reëele
concrete factor in het rechtsleven laten gelden.
De naturalistische inslag dezer beschouwing blijkt zonneklaar uit
v. Kries' definitie van het begrip der objectieve mogelijkheid: "Man
nennt... das Eintreten eines Ereignisses unter gewissen ungenau bestimmten Umständen dann objektiv möglich, wenn Bestimmungen dieser
Umstände denkbär sind, welche gemäsz den faktisch geItenden Gesetzen
des Geschehens das Ereigniss verwirklichen würden" 66).
Op den grondslag dezer gevaarstheorie hebben schrijvers als MERKEL,
V. ROHLAND, HÄLSCHNER e. a. de realiteit van den juridischen "gevaarstoestand" moeten loochenen en slechts een gedachten, schoon objectief
gefundeerden, algemeenen gevaarstoestand laten gelden 67).
En zoo deelt ook deze objectieve gevaarstheorie het fictiekarakter met
de heerschende opvatting, welke haar beste uitdrukking heeft gevonden
in de uitspraak: "Für eine Intelligenz, welcher die Gesammtheit der
Umstände klar läge, würde es keine gefährliche, sondern nur schadliche
und unschädliche Handlungen geben können" 68).
leder gevoelt oogenblikkelijk, dat bij aanvaarding van zulk een naturalistisch, zij 't al objectief gevat gevaarsbegrip onze constructie van het
beroepsmisdrijf als gevaarsdelict zou moeten vallen. Immers wij loochenen
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ten eenenmale, dat de door het beroepsmisdrijf geschapen juridische
gevaarstoestand ooit in zijn objectiviteit met behulp van natuurwetenschappelijke methoden zou kunnen worden benaderd, gelijk ons geheele
juridisch oorzakelijkheidsbegrip, in lijnrechte tegenstelling tot de heerschende theorieën, slechts aan den zin der vergelding is georiënteerd
en de souvereiniteit in eigen kring van het rechtsleven handhaaft.
De realiteit van den door het beroepsmisdrijf in de rechtswereld geschapen gevaarstoestand staat en valt met de realiteit van het misdadig
beroep zelve.
Het misdadig beroep is, gelijk gezegd, niet een subjectieve gezindheidsfactor, waarvoor het gelegenheidsvergrijp hoogstens symptoom kan zijn,
doch een realiteit in de rechtswereld, het valt onder het juridisch
handelingsbegrip, zoo zeker als ook ieder ander z.g. toestandsdelict
daaronder valt.
Ja, wie de juridische handeling nog altijd vat in het naturalistisch
schema van de gewilde spierbeweging, die is eenvoudig niet te helpen!!
Hij moet dan maar zien, hoe hij met de omissie- en toestandsvergrijpen,
wier strafrechtelijk bestaan hij toch niet kan wegredeneeren, gereedkomt!
Doch voor ieder, die zich ook maar eenigszins in den zin der rechtswereld verdiept, moet de ongerijmdheid van zulk een opvatting toch
aanstonds in het oog springen. Ze moge populair en simplistisch zijn,
eenvoud, het kenmerk van het ware, siert haar zeker niet. Men bedenke
slechts, tot welke wonderlijke ficties zij haar toevlucht moet nemen, om
de meest gewone rechtsverschijnselen, althans voor den schijn recht te
laten wedervaren.
Het crimineel beroep, als juridische handeling sui generis beschouwd,
geeft het recht tot het leggen van het horizontaal oorzakelijkheids- en
onrechtmatigheidsverband, wijl de gevaarstoestand, die het beroepsmisdrijf schept, bestaat in een constante bedreiging der rechtsgoederen met
uiteenloopende middelen, die aan eenzelfde objectief onrechtmatig doel
dienstbaar zijn.

* * *
Het beroepsmisdrijf in zijn verhouding tot de z.g. samengestelde
eenheidsvormen van delicten.
Bij ons onderzoek naar het horizontaaloorzakelijkheidstype van het
beroepsmisdrijf in onzen zin dringt zich als vanzelf een vergelijking op
met de structuur van de in ons geldend recht en in de dogmatiek bekende
z.g. samengestelde eenheidsvormen (v. HAMEL), waaronder men ook het
gewoontedelict, zooals ons strafwetboek dat kent en soms eveneens het
beroepsdelict in zijn huidige wettelijke structuur rekent.
Tot die samengestelde eenheidsvormen behooren dan
1. de z.g. collectieve delicten, waarbij wordt gedacht aan een pluraliteit van gelijksoortige handelingen, welke in zoover zij op zichzelve staan,
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straffeloos (of minder strafbaar) zijn, maar als verzameling één strafbaar feit (of een gequalificeerden misdrijfsvorm) opleveren (het gewoontedelict) 69) ;
2. de z.g. voortdurende of toestandsdelicten (delicta continua), naar
hun wettelijke omschrijving bestaande in het veroorzaken en doen voortduren of alleen in het doen voortduren van een verboden toestand (b.v.
het verboden waar voorhanden of in voorraad hebben, deelneming aan
een verboden vereeniging enz., m. i. ook het beroepsmisdrijf in zijn huidige
wettelijke structuur);
3. de z.g. voortgezette delicten (delicta continuata) , d. i. die delictsvorm, waarbij meerdere feiten, ofschoon elk op zichzelf misdrijf of overtreding opleverende, in zoodanig verband staan, dat zij moeten worden
beschouwd als een voortgezette handeling, waarbij men dan weer twist
over de vraag Of voor het eigenlijk voortgezet delict de handelingen
onderling naar de wettelijke omschrijving gelijk, of slechts soortgelijk
moeten zijn (vgl. art. 56 W. v. S.).
Nu springt het aanstonds in het oog, dat hoewel wij het beroepsdelict
in onzen zin als groeps- en toestandsmisdrijf hebben gequalificeerd,
nochtans geenerlei aanknoopingspunt voor deze juridische structuur bij
de drie genoemde delictsvormen is te vinden.
Ook daar waar de wet een meerderheid van strafrechtelijke handelingen
als juridische eenheid begrijpt, draagt dit eenheidsverband een zeer uitwendig en afgetrokken karakter, zelfs daar, waar gelijk in art. 56, 2e
lid, W. v. S., een eenheidsverband wordt gelegd tusschen de niet gelijksoortige, maar overigens innig verband houdende vergrijpen van valschheid of muntschennis en het gebruik maken van het voorwerp, ten opzichte waarvan de valschheid of muntschennis gepleegd is.
Het hier aangelegde kriterium is niet ontleend aan het misdadig beroepstype, doch veeleer aan den uitwendigen samenhang, waarin de vergrijpen
onderling staan, onverschillig of daarbij van een gelegenheids-, een beroeps- of gewoontedelict sprake is. Art. 56 W. v. S. heeft dan ook, met
het beroepsmisdrijf niets uit te staan.
In dit verband zij er op gewezen, dat reeds v. LISZT in zijn Kritische
Bemerkungen zum Entwurfe des Allgemeines Teiles eines Strafgesetzb/lches für Russland 70), er op gewezen heeft, dat het onjuist is de gewoonte- of beroepsmisdaad als een geval van meerdaadschen samenloop
en wel als een gequalificeerd geval daarvan voor te stellen. Hij polemiseert daarbij sterk tegen de indeeling van het beroeps- en gewoontedelict
bij "den schlüpfrigen, mehr und mehr aus der modernen Literatur verschwindenden Begriff eines Kollektivdeliktes."
Bij zijn argumentatie toont v. Liszt intusschen duidelijk het klassiekdogmatisch standpunt, dat in het "misdadig beroep" slechts een schuldelement ziet, niet te hebben overwonnen:
"Ein Verbrechen", aldus onze schrijver, "kann gewerbs-, kann auch
gewohnheitsmässig begangen sein. Bei der Gewerbmässigkeit dürfte dies
A. St. 3-m. 11
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wohl von vorneherein klar sein, da hier anerkanntermassen die Absiclzl
weiterer Begehungen geniigt (!) Oder hat der Bordelbesitzer darum nicht
gewerbsmässig die Unzucht befördert, weil er bisher nur einen Gast in
seinen Annalen verzeichnen konnte? Aber auch bezüglich der Gewohnheitsmässigkeit musz es bei näherer Betrachtung klar werden, dasz es
sich nicht urn den schlüpfrigen, mehr und mehr aus der modernen Literatur
verschwindenden Begriff eines "Kollektivdeliktes" handeln kann. Wir sind
im stande, den Gewohnheitsdieb aus der ganzen Art der Begehung, den
Gewohnheitspäderasten aus seiner Körperbeschaffenheit u. s. w. mit
wissenschaftlichen, fast mit mathematischen Genauigkeit zu erkennen,
auch wenn uns eben nur eine einzige Handlung vorliegt. Urn Konkurrenz
handelt es sich also nicht, kann es sich nicht handeln."
En dan volgt onmiddellijk de verwarring tusschen het dogmatischstrafrechtelijk gebied en dat der criminologie. Dogmatisch-strafrechtelijk
kan, gelijk we zagen, v. Liszt het beroepskarakter der misdaad slechts
in het "oogmerk van den dader", dus in een bijzonder element van het
opzet als schuldvorm zien. Maar hij brengt dit onmiddellijk in verband
met de indeeling der misdadigers, in beroeps- en gewoonte- eenerzijds
en gelegenheidsmisdadigers anderzijds.
Van samenloop is, gelijk we zagen, volgens v. Liszt bij het beroepsdelict geen sprake. Waarvan dan wel?: "Sondern um die schon oben
erwähnte Oruppeneinteilllng der Verbrecher, urn jene fundamentale Einteilung, deren Anerkennung die Regeneration der ganzen Strafrechtspflege bedeutet."
Zoodat wij maar zeggen willen, dat v. Liszt voor de dogmatische nieuwbouw van het beroepsmisdrijf slechts negatief-kritische beteekenis heeft,
daar zijn geheele wetenschappelijke instelling hem belet, een waarlijk
organisch verband tusschen den strafrechtelijken zin en de sociale en
economischen onderbouw van het beroepsmisdrijf te zien!
Wat tenslotte het wettelijk beroepsdelict zelve aangaat, voorzoover dit
in zelfstandige wettelijke omschrijving in ons Strafwetboek voorkomt,
is aan deze omschrijving het gewone verticale veroorzakings- en onrechtmatigheidstype, van het gelegenheidsvergrijp ten grondslag gelegd, gelijk
ook weer onlangs, naar we opmerkten, in het nieuw ingevoegde artikel
326a W. v. S. tegen de flesschentrekkerij.
Men kan op deze wijze nog tal van andere "beroeps- en gewoontedelicten" in ons Strafwetboek omschrijven, zonder ooit de eigenlijke beroepsmisdaad met de straffende vergelding te bereiken. Maar men hoede
zich ervoor, uit dezen onbevredigenden toestand de voorbarige conclusie
te trekken, dat de strafvergelding hier ontoereikend zoude zijn en de
handlangersdiensten van den beveiligingsmaatregel zouden moeten
worden aanvaard!
Condicio sine qua non voor een juiste constructie van het beroepsmisdrijf de lege ferenda is, dat men zijn juridische structuur bouwt
op het reëele economische en sociale substraat, dat zijn grondslag vormt
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en niet, gelijk in de bestaande wetgeving, los van dit substraat! Eén
tegenwerping moeten wij daarbij van te voren terugwijzen, n.l. dat het
door ons gelegd horizontaal onrechtmatigheids- en causaliteitsverband
eigenlijk niet aan het crimineel beroepsbegrip zelve zou zijn ontleend,
doch veeleer door criminologische overwegingen zou zijn ingegeven, die
wel een beveiligingsrecht, doch geen strafrecht. kunnen rechtvaardigen.
Wie zoo redeneert, toont duidelijk in zijn strafrechtelijke beschouwing
die eigenaardige abstraheering, die, gelijk we zagen, typeerend is voor
het humanistisch klassicisme.
Het misdadig beroep of bedrijf is naar zijn economische en maatschappelijke zijde niet op één lijn te stellen met het ordelijk en systematisch
beroep of bedrijf van den handelsman. Als "levenseenheid", als "dingbegrip" gequalificeerd in den rechtskring 71), vertoont het ook in zijn
economische en sociale substraatzijde, die eigenaardige op de onrechtmatigheid anticipeerende natuur, die met een pseudo-logische afleiding
spot.
Wie het onrechtmatigheids- en oorzakelijkheidsverband in het beroepsmisdrijf langs pseudo-Iogischen deductieven weg zou zoeken vast te
stellen, door b.v. onder "beroeps diefstal" in den vroeger omschreven zin
slechts een reeks gelegenheidsdiefstallen en hoogstens daarmede uitwendig gelijksoortige delicten, als oplichting etc.) te begrijpen, daarbij
als uitgangspunt kiezend het wederrechtelijk verrijkingsmotief, maakt zic~
schuldig aan de sinds lang veroordeelde "Begriffsjurisprudenz". Natuurlijk is uit het afgetrokken wederrechtelijk verrijkingsmotief geen verband
te construeeren b.v. tusschen weerspannigheid, inbraak en mishandeling
om de eenvoudige reden, dat in abstracto dit verrijkingsmotief niets geen
aanwijzing kan inhouden over de wijze, waarop het in concreto tot daden
zal leiden. En dat het uitwendig verband, waarin incidenteele handelingen
staan, ons niets, maar dan ook niets kan leeren, over den aard van het
beroepsmisdrijf, werd reeds vroeger opgemerkt. Neen, wil men inderdaad
doordringen tot den strafrechtelijken bouw van het beroepsdelict, een
bouw die, de wetgever evenmin als de wetenschap kan scheppen, doch
alleen positiefrechtelijk vormen, resp. wetenschappelijk benaderen, dan
moet men allereerst te rade gaan met de zinvolle realiteit, met het
levensverband van de beroepsmisdaad. Alleen wie dezen weg inslaat,
is in staat tot een bevredigde wetenschappelijke constructie te komen.
Het beroeps- of bedrijfsdelict is in al zijne verschillende in de vergeldingsgemeenschap ingrijpende misdadige uitingen een eenheid, die
als uiterst zware inbreuk op de rechtsorde, ook als zoo danig dient te
worden bestraft. Doch eerst moet de vergeldingsgrond daartoe worden
aangewezen en de heerschende dogmatiek is daartoe niet in staat. Dat
het onder de heerschende strafwet mogelijk is, dat een misdadigerstype
als dat van den roofsouteneur, die met zijn handlangers ware roofholen
voor de uitoefening van zijn misdadig beroep heeft ingericht, maar telken"
en telkens weer zijn praktijken kan uitvoeren, omdat men hem slecht"
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voor afzonderlijke vergrijpen aansprakelijk stelt, waarbij hij in zijn geslepenheid genoeg kansen ziet, om zich aan de hand van de straffende
gerechtigheid te onttrekken, is een misstand, die de vergeldingsgedachte
in het gezicht slaat! Het souteneurschap, dat naar zijn reëelen zin een
typische uiting kan zijn van de horizontale beroepsmisdaad, wordt in
art. 422, 3e lid van ons Strafwetboek zonder eenig onderscheid als "overtreding" gestraft met hechtenis van ten hoogste twaalf dagen, facultatief
met oplegging van de bijkomende straf van plaatsing in een rijkswerkinrichting.
Bij aanvaarding van onzen gedachtengang moet de souteneur wiens
misdadig beroovingsberoep uit feiten is bewezen, als beroepsmisdadiger
worden gestraft. Reeds de exploitatie van een als roofhol ingericht verdacht huis op het oogenblik der betrapping zou hiertoe voldoende kunnen
zijn, gelijk we hieronder zullen betoogen.

* * *
Hef beroepsmisdrijf en de poging.

Het ligt in den aard der zaak, dat het leerstuk der poging ten aanzien
van het beroepsdelict een geheel andere beteekenis verkrijgt dan bij het
gelegenheidsvergrijp. Het ware evenwel geheel onjuist te meenen, dat
het voor de beroepsmisdaad in onzen zin wel gemist zou kunnen worden.
Wij verwerpen de symptomatische opvatting van het delict ook ten aanzien van de chronische vormen van vergrijp.
Voor een beveiligingsrecht in den zin van het beroemde vergelijk
tusschen moderne en klassieke richting, moge het leerstuk der poging,
tegelijk met dat der deelneming, de schuld, de onrechtmatigheid etc.
onbruikbaar zijn, wij staan met onze opvatting van het beroepsmisdrijf
geheel binnen de grenspalen van het vergeldingsstrafrecht en zien ons
dus genoodzaakt, ook - zij 't slechts in kort bestek - na te gaan, welke
beteekenis deze verschillende leerstukken voor dezen chronischen delictsvorm moeten bezitten.
Ook het leerstuk der poging is in zijn klassiek-dogmatische ontwikkeling alleen voor het gelegenheidsvergrijp berekend. Het springt natuurlijk aanstonds in het oog, dat poging tot individueele diefstal, inbraak,
vervalsching, oplichting enz. enz. binnen het horizontale schema van
het beroepsdelict geen grond voor een lichtere strafpositie kan zijn.
Immers niet in de incidenteele krenking, doch in den chronischen onrechtmatigen gevaarstoestand ligt het veroorzakingstype van het beroepsmisdrijf.
Evenmin heeft het zin, hier naar een subjectieve pogingsleer te grijpen,
en ook ondeugdelijke poging strafbaar te stellen, gelijk reeds thans verschillende schrijvers voor het gelegenheidsvergrijp verdedigen.
Neen, de poging krijgt ten aanzien van de beroepsmisdaad eerst be!eekenis, wanneer zij zich op het misdadig beroep als zoo danig richt.

BEROEPSMISDAAD EN STRAFVERGELDlNG

285

Kan b.v. worden bewezen, dat een souteneur het door hem geëxploiteerd
perceel als "roofhol" inricht, relaties aanknoopt met helers en andere misdadigers, dan moet van poging tot "beroepsdiefstal" worden gesproken,
ook al is tengevolge van omstandigheden, onafhankelijk van zijn wil,
nog geen enkel incidenteele krenking van rechtsgoederen tot uitvoering
gekomen. Want het gaat hier om een begin van uitvoering van het
beroepsdelict, niet om een begin van uitvoering van een gelegenheidsvergrijp.
Men ziet, hoe een wezenlijk organische opvatting van de strafvergelding
de maatschappij waarlijk niet onbeschermd laat, maar haar beter beveiligt dan de thans voorgestelde bewaringsmaatregel. Want deze laatste
kan eerst worden opgelegd, wanneer het beroepsmisdrijf reeds aan alle
zijden slachtoffers heeft gemaakt.
Naar onze opvatting der vergelding kan de straf ingrijpen op het
oogenblik, waarop de beroepsmisdaad reeds voor 't eerst tot openbaring
komt en den dader het verdiende leed toevoegen.

Het beroepsmisdrijf en de deelnemingsvormen.
Ook in het leerstuk der deelneming zal op soortgelijke wijze met de
dogmatische bouw van het beroepsdelict moeten worden rekening gehouden.
Ook hier geldt weer op overeenkomstige wijze, dat de onderscheiding
tusschen uitlokking, medeplichtigheid, mededaderschap en middellijk
daderschap ten aanzien van de deelnemers aan het bero.epsmisdrijf als
zoodanig, geen beteekenis heeft voor de incidenteele uitingen van de
beroepsmisdaad, gezien als krenkingsdelicten, doch haar volle beteekenis
behoudt ten aanzien van de beroepsmisdaad als zoodanig, gezien als
horizontaal gevaarsdelict.
Echte en onechte deelnemingsvormen.
Ja juist ten aanzien van de beroepsmisdaad, die slechts zelden geheel
individueel wordt gepleegd, krijgt het leerstuk der deelneming groote
beteekenis.
Met name de deelnemingsvorm der medeplichtigheid zal hier een belangrijke rol spelen, terwijl de uitlokking en het middellijk daderschap
hier uiteraard op den achtergrond zullen treden, ook al komen ze bij
beroepsmisdaad wel degelijk voor (denk b.v. aan de "werktuigen" van
den gentleman-inbreker etc.).
Volgens het tegenwoordig art. 48 W. v. S. worden als medeplichtigen
aan een misdrijf gestraft:
,,1. zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf;
2. zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen
tot het plegen van het misdrijf", terwijl art. 49, 1e en 2e lid bepaalt:
"Het maximum der hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij medeplichtigheid met een derde verminderd.
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zware individueele rechtskrenkingen in de uitoefening van hun beroep
op hun geweten hebben, toch alle binnen dezelfde strafpositie vallen
krachtens den aard van hun beroepsmisdaad als chronisch gevaarsdelict.
Bovendien laat ook het zware onrechtmatigheidstype en oorzakelijkheidstype van het beroepsmisdrijf, gelijk we reeds zagen, gradatie toe,
terwijl tenslotte bij overweging van de schuldvraag bij de straftoemeting,
nog zooveel kan worden geïndividualiseerd als de aard van het vergrijp
toelaat.
Neen, de eigenlijke moeilijkheid ligt veeleer in de dogmatische figuur
van het beroepsdelict zelve, die noodwendig tot de vraag leidt, of het
horizontaal eenheidsverband tusschen de individueele uitingen van het
misdrijf hier zoo overwegend kan zijn, dat daarvoor de zelfstandige
beteekenis van het individueele vergrijp als gelegenheidsdelict geheel
moet worden opgeofferd.
Reeds bij de bespreking van de deelnemingsvormen bij het beroepsdelict kwam deze vraag naar voren, toen wij het "quid iuris" onder
oogen zagen ten aanzien van de incidenteele medeplichtigheid aan een
krenkingsdelict, dat als uiting van een beroepsmisdrijf moet worden
beschouwd.
De vraag, of bij wijze van "Gesetzeskonkurrenz" naast het beroepsmisdrijf nog meerdaadsche samenloop kan worden aangenomen tusschen
de individueele handelingen, kan worden opgeworpen zoowel ten aanzien
van den beroepsdader als ten aanzien van de deelnemers.
Ten aanzien van het eerste punt zal de vraag o. i. ondanks alle aanvankelijke bedenkingen slechts ontkennend kunnen worden beantwoord.
Het ware toch volkomen onlogisch, eerst een horizontaal onrechtmatigheids- en causaliteitsverband tusschen alle individueele uitingen van het
beroepsdelict te leggen en achteraf dit verband weer te ontkennen en
den beroepsmisdadiger schuldig te verklaren, eenerzijds aan het beroepsdelict en anderzijds aan samenloopende gelegenheidsdelicten.
Bovendien de individueele vergrijpen verliezen in onze constructie wel
hunne zelfstandigheid, doch niet hun beteekenis. Integendeel, hun beteekenis verdiept zich in het verband van het beroepsmisdrijf, zij toonen
eerst recht het uiterste zware karakter van het onrechtmatigheidstype
van dezen delictsvorm, waarvan zij slechts de natuurlijke uitingen zijn.
Daarom zullen ook, reeds op grond van de omschrijving als groepsdelict, de individueele feiten steeds als uiting van het beroepsdelict in
dagvaarding en vonnis moeten worden opgesomd, b.v. als mishandeling,
doodslag, afpersing, souteneurschap, inbraak al of niet in vereeniging
etc. gepleegd in de uitoefening van beroepsdiefstal; afpersing, reispasvervalsching, omkooping van ambtenaren, mishandeling etc. etc. gepleegd in de uitoefening van beroepsvrouwenhandel enz. enz.
Geen meerdaadsche samenloop dus hier, maar horizontaal eenheidsverband.
Wat het tweede punt betreft kan de vraag inzake aanwezigheid van
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meerdaadschen samenloop slechts beteekenis hebben ten aanzien van
de "onechte" deelnemingsvormen, met name de onechte medeplichtigheid,
uitlokking en het onechte mededaderschap.
En dan geldt natuurlijk weder, dat bij deelneming aan individueele
uitingen van de beroepsmisdaad, als deelneming aan gelegenheidsdelicten, meerdaadsche samenloop aanwezig kan zijn.
Van veel grooter beteekenis dan hierboven is geschetst, wordt het
leerstuk der samenloop voor de beroepscriminaliteit, wanneer het wordt
betrokken op de kruising van verschillende typen van beroepsmisdaad
onderling.
Reeds vroeger werd er op gewezen, hoe de beroepsmisdadiger, als de
gelegenheid gunstig wordt, zich niet lang bedenkt, om ook andere takken
van het bedrijf te gaan beoefenen.
Beroepsbedrog en beroepsdiefstal met name zijn te nauw innerlijk
verwant, dan dat de misdadiger, die zich in 't bijzonder op een dezer
terreinen heeft toegelegd, niet te zijner tijd, ook eens het andere gebied
zou gaan bestrijken. Doch hetzelfde geldt voor de typen van beroepsmisdaad, die hun kenmerk vinden in uitbuiting van de zwakke door den
sterke, als vrouwenhandel e. d.
Er is geen enkele reden voor, aan dit feit een grond te ontleenen, om
de grenzen tusschen de verschillende dogmatische typen van beroepsmisdaad dan maar te doorbreken en met v. Liszt, eenvoudig in het
algemeen deel van het strafwetboek een bepaling op te nemen, waardoor
alle beroepsmisdaad over één kam geschoren wordt en onder één enkele
strafpositie wordt samengevat.
Van vergeldingsstandpunt bezien is zulks niet te verdedigen. Slechts
het door ons voor dit doel verworpen beveiligingsrecht moet principieel
met de dogmatische onderscheidingen der delidstypen breken.
Juist voor de straftoemeting is echte meerdaadsche samenloop (concursus realis) van verschillende typen van beroepsdeliden een uiterst
gewichtige omstandigheid. Immers zij is een belangrijke aanwijzing voor
de concrete zwaarte van haar onrechtmatigheids- en schuldtype (waarover later).
Onder overigens gelijke omstandigheden mag een beroepsmisdadiger,
die nog eerst kort op den verkeerden weg is, niet even ernstig worden
gestraft als zijn beroepsgenoot, die in het bedrijf reeds van alle markten
thuis is. Welnu, juist het feit, dat samenloop tusschen verschillende typen
van beroepsmisdaden wordt vastgesteld, is een belangrijke aanwijzing
voor de mindere of meerdere verdorvenheid van den dader uit vergeldingsgezichtspunt, voor het feit, dat hij reeds "door de wol geverfd is".
Al zal, gelijk we nog later zullen betoogen, de maximale straf voor
de meeste afzonderlijke typen van beroepsmisdaad, wel dezelfde moeten
zijn, voor het leerstuk der straftoemeting behoudt de samenloop tusschen
de typen onderling dus groote beteekenis.
Tenslotte is natuurlijk ook echte meerdaadsche samenloop denkbaar
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tusschen een beroepsmisdrijf en een gelegenheidsdelict. Zulke gevallen
kunnen zonder bezwaar naar de gewone regelen der beperkte cumulatie
worden opgelost, waarvoor dan alleen art. 57 W. v. S. in aanmerking
komt. Het bepaalde bij art. 59 zal hier zonder beteekenis zijn.
Merkwaardig is in verband met het leerstuk der samenloop bij beroepsmisdrijven, de uitspraak van v. HAMEL 74): "In een strafrechtelijk stelsel
naar de nieuwere richting zou, gelijk reeds werd opgemerkt, deze (n.l.
de meerdaadsche) samenloop een grond kunnen zijn om wegens al deze
feiten te zamen te komen tot een scherpere of een andere repressie,
analogie vertoonend met de behandeling der recidivisten. Formeel heeten
dit wel geen gevallen van "herhaling", omdat hiervoor noodig is, dat
het nieuw strafbaar feit na een vroegere veroordeeling werd begaan.
Maar psychologisch openbaart de samenloop dikwijls even goed als de
recidive een sterken tot misdaad neigenden aanleg, begunstigd door de
werking van criminogene omstandigheden. Zeker zal er bij de beoordeeling van zulke gevallen wel rekening mee moeten worden gehouden,
dat de vaart der misdadige handelingen hier niet, als bij de recidieve
door de exhortatiën van vervolging en strafoplegging is gestuit, maar
op het gemis daarvan kan de rechter bij de keuze van aard of maat der
repressie voldoende letten.
In 't stelsel, dat elk delict zijn "gerechte straf" heeft mede te brengen,
voert deze samenloop consequent tot cumulatie, opeenhooping van
straffen (Strafenkonkurrenz)".
De lezer zal bij zorgvuldige overweging van ons standpunt en dat der
nieuwere richting, gelijk het hier door Prof. v. Hamel wordt uiteengezet,
spoedig het diepgaand verschil bespeuren, een verschil, dat hier inderdaad
tot een onoverbrugbaar verschil in levens- en wereldbeschouwing kan
worden teruggevoerd. Doch evenzeer zal hem dat diepgaand verschil
moeten opvallen tusschen ons standpunt en dat der klassieke school in
haar verschillende schakeeringen en ook dit onderscheid gaat terug op
de wetsidee.
De nieuwere richting ziet slechts de gevaarlijkheid, de anti-sociale
gezindheid van den dader, maar heeft daarin geen deugdelijken grondslag voor de dogmatische constructie van het beroepsmisdrijf.
De klassieke richting anderZIjds ziet slechts het verticale delictstype,
het individueele vergrijp en moet daarom uiteenhalen, wat naar zijn
juridischen zin een onlosmakelijke eenheid vormt.
Beider eenzijdigheid en principiëele fout is in onze constructie opgeheven.

De schuldvraag in haar verhouding tot oorzakelijkheid en onrechtmatigheid bij het beroepsmisdrijf.
In de lugubere krochten van beroeps- of bedrijfsmisdaad, die vaak
door haar internationale vertakkingen, slechts door internationale samenwerking afdoende is te treffen, tiert ook veel psychopathische afwijking
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en hangt de giftige sfeer van het misdadig maatschappelijk milieu. Zal
nu toch bij toepassing van het individualiseerend schuldbeginsel de nieuw
gelegde grondslag voor de strafrechtelijke onrechtmatigheid van het
beroeps- en bedrijfsdelict niet weer worden ondergraven?
In dit verband moge ik ten aanzien van het strafrechtelijk schuldbegrip
allereerst weder opmerken, dat alle innerlijke tegenstrijdigheid, waarin
men zich bij de constructie van de verhouding tusschen de begrippen
schuld, onrechtmatigheid en oorzakelijkheid verstrikt heeft, te wijten is
aan de schending van het beginsel der souvereiniteit in eigen kring bij
de wetenschappelijke analyse. De ontwikkeling van het strafrechtelijk
denken toont ons onder vigueur der humanistische wetsidee principiëel
drieërlei oplossing aan, die ieder op zichzelve het getuigenis afleggen,
dat de antinomie op humanistisch standpunt onoplosbaar is 75).
1. Men berust in een onverzoend dualisme. Onverzoend blijven
causaliteit en onrechtmatigheid eenerzijds, de schuld anderzijds als
delictselementen naast elkander staan en als maatstaven voor de straftoemeting gelden 76).
2. Men streeft naar een monistische constructie. Bij gebrek aan een
organische verbinding der drie grondbegrippen moet dan:
a. àf de schuld in zijn wezenskarakter worden geëlimineerd, door
haar in de causaliteit (en de onrechtmatigheid) op te lossen (zoo de
school van MERKEL 77), HOLD VON FERNECK 78), in zekeren zin ook
BINDING 79) en tal van anderen), of zelfs in de onrechtmatigheid alleen
(zoo de "reine Rechtslehre" van KELSEN en zijn school) 80) ;
b. àf omgekeerd moeten de causaliteit en onrechtmatigheid in beginsel worden opgelost in de schuld, die dan Of in modernistische lijn
als anti-sociale gezindheid wordt gevat (de z.g. symptomatische opvatting van het vergrijp, TESAR, KOLLMAN 81) en i. h. a. de moderne
richting in het strafrecht), dan wel als zedelijke gezindheid, die zich
symptomatisch in het vergrijp openbaart (zoo de z.g. subjectief ethische
opvatting 82». Zoodra men n.l. met schending van de souvereiniteit in
eigen kring van het rechtsgebied de strafrechtelijke schuld poogt te vatten
in psychologischen, in sociologischen of in ethischen zin, of in onderlinge
combinatie daarvan 83) en dus verzuimt haar in den zin des rechts, de
vergeldingsgedachte te vatten, is geen verzoening met het in zijn juridischen zin niet te miskennen onrechtmatigheidsbegrip mogelijk.
Maar anderzijds geldt evenzeer de waarheid, dat het strafrechtelijk
schuldbegrip allen juridischen zin moet verliezen, wanneer men dien zin
tracht te isoleeren uit den levenssamenhang, waarin hij door God is
gevoegd. De richting Kelsen b.v., die een z.g. "reine" rechtstheorie tracht
te construeeren door de rechtsbegrippen buiten alle verband tot psychologie, sociologie en ethiek op te bouwen, komt met ijzeren noodwendigheid tot het resultaat, dat het strafrechtelijk schuldbegrip onder deze
kunstbewerking ineenschrompelt tot de holle huls van een zin-loos onrechtsbegrip.
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Waarlijk tragisch zijn de pogingen, die uiterst fijne en wijsgeerig diep
geschoolde geesten in het kamp der jongste humanistische straf rechtstheorie als Mayer en vooral Sauer gedaan hebben, om in hun onrechtmatigheids- en hun schuldleer uit den circulus vitiosus der humanistische
wetsidee uit te komen. Alle pogingen moesten afstuiten op het humanistisch continuïteitsbeginsel, de fatale consequentie van het uitgangspunt
in de souvereiniteit der rede.
En zoo bleef het bij Mayer in de onrechtmatigheidsleer bij een vage
kultuurnormentheorie, die over alle grenzen van sociale, historische,
economische, juridische en zedelijke wetskringen heen een "allesomvattend" normengebied zoekt aan te wijzen, waartegen de onrechtmatige handeling zou ingaan, terwijl hij in zijn schuldleer een verbinding
tusschen psychische en ethische elementen zoekt tot stand te brengen.
En bij SAVER, den man, die in onderscheiding van de heerschende
humanistische wijsbegeerte, weer openlijk voor zijn wetsidee als metaphysisch uitgangspunt is uitgekomen, liep de onrechtmatigheidsleer, gelijk
we zagen, uit op een soéiaal-utilarisme, berustend op een inperking van
een sociologisch gevat nuttigheidsbeginsel tot datgene, wat den staat
meer schade dan voordeel brengt, terwijl zijn schuldleer in strijd met
de logische grondwet van het beginsel der tegenspraak sociale en ethische
elementen tot een begripseenheid zocht te verbinden 84).
Bij dezen stand van zaken kan het niet verwonderen, dat ook de neoclassicus Sauer zich door de samenkoppeling van straf en beveiligingsmaatregel, door het innerlijk tegenstrijdig vergelijk tusschen klassieke
en moderne school bevredigd verklaart, ja, dat hij de oplossÎng van het
beroepsmisdrijf in een optelsom van gelegenheidsvergrijpen als een bijzondere wetenschappelijke verdienste van de klassieke strafrechtsopvatting, als een bewijs voor haar "analytischen zin" (!) prijst!
De organisch gevatte wetsidee van het Calvinisme met haar grondbeginsel der souvereiniteit in eigen kring en haar opvatting van de
totaliteit van alle wetskringen gezamenlijk en van iederen wetskring
afzonderlijk als een goddelijk organisme - een wetsidee, die ik op mijn
wijze heb pogen uiteen te zetten in hare beteekenis voor wetenschap
en leven beide -, zal den weg moeten wijzen bij alle toekomstige
pogingen, om uit den huidigen vicieuzen cirkel in de strafrechtelijke
schuld- en onrechtmatigheidsleer te geraken. En het is hier ook, dat de
in deze wetsidee gewortelde leer der analogieën en anticipaties opnieuw
haar vruchtbaarheid zal moeten bewijzen.
De strafrechtelijke schuld is niet in den zin der heerschende opvatting
als subjectieve zijde van het vergrijp tegenover causaliteit en onrechtmatigheid als de objectieve zijde te stellen.
Ja, wat verstaat men dan onder die subjectieve zijde? Het antwoord
is verbijsterend: De subjectieve zijde zou moeten worden gevormd door
het "innerlijk"-psychische in den delinquent, dat men dan weer met zijn
zedelijke gezindheid dooreen vermengt. En de objectieve zijde van
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causaliteit en onrechtmatigheid? Die zou dan moeten worden gevormd
door de "uitwendige" activiteit, de spierbeweging met haar natuurlijke
gevolgen in de stoffelijke wereld, gemeten aan de norm des rechts (sic!).
Is het te scherp gezegd, wanneer ik hier van een verbijsterende ver
warring spreek?
Een organische opvatting, die de souvereiniteit in eigen kring van het
recht ten volle handhaaft, kan in het strafrechtelijk schuldbegrip slechts
een verdieping, een expansie van het strafrechtelijk causaliteits- en onrechtmatigheidsbegrip zien, als een benadering van de zedelijke gezindheid van den dader in de wetsgedachte der vergelding.
Gelijk het discrete getal de buiten zijn wetskring gelegen continue
beweging in eigen wetsgedachie benadert in zijn expansieve, in zijn
verdiepte functie van het oneindig klein getal, zoo benadert het strafrechtelijk schuldbeginsel de niet in den rechtskring, doch in den zedelijken kring fungeerende zedelijke gezindheid van den delinquent.
De strafrechtelijke schuld is een anticipeerende functie van de strafrechtelijke oorzakelijkheid der handeling, welke, gelijk we in een vroegere
studie zagen, buiten de onrechtmatigheid dier handeling niet is te vatten.
Wanneer nu de strafrechtelijke schuld aldus den vergeldingszin der
onrechtmatige handeling ontplooit en verdiept en wanneer tevens niet
te ontkennen valt, dat de juridische oorzakelijkheid in wezen wils- of
handelings-causaliteit is, dan moeten alle definities van de strafrechtelijke
schuld, die haar als "wilscausaliteit" bestempelen, nietszeggend zijn, wijl zij
den anticipeerenden zin van het strafrechtelijk schuldbeginsel miskennen.
Bovendien ontbeert het geheele begrip "wilscausaliteit" in de school
van Merkel en Binding zijn juridischen zin, doordat het willen hier in
een pseudo-psychologische beteekenis wordt genomen.
Juist door deze verpsychologiseering van het juridisch wilsbegrip, is
de strijd tusschen de z.g. wils- en voorstellingstheorie in de schuldleer
principiëel onoplosbaar. De wilsleer tracht het wezen der schuld in een
psychologisch gevat wilsbegrip te vatten en daar dit begrip, gelijk
GRAF zu DOHNA Ru) terecht opmerkt, nie't de noodige elasticiteit voor
het juridisch gebruik bezit, wordt het uitgerekt en tot onherkenbaar
wordens toe gewijzigd: Niet slechts het nagestreefde gevolg is gewild,
maar onder omstandigheden ook het bloot voorziene gevolg (v. HIPPEL).
De voorstellingstheorie anderzijds houdt zich aan de psychologische voorstelling: daar deze echter voor het juridisch gebruik veel te veel omvat,
worden aan het voorstellingsbegrip als aan een Procrustus de onbescheiden ledematen afgehakt: Een gevolg, dat de dader innerlijk afkeurt,
heeft hij zich niet voorgesteld (v. LISZT). Beide bewegen zich in hetzelfde
vlak - ze zijn beide psychologisch ingesteld en kunnen daarom aan
de juridische natuur der wilsschuld geen recht laten wedervaren. Hetzelfde bezwaar geldt natuurlijk tegen de door Prof. M. E. MAYER opgestelde z.g.n. motieventheorie, welke als synthese tusschen wils- en
voorstellingstheorie is bedoeld.
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Onder "Motive" verstaat deze schrijver in zuiver psychologischen zin
"Vorstellungen, die auf den Willen einwirken 86). "Immer", aldus MAYER,
"beruht der Vorwurf der Pflichtwidrigkeit auf der Feststellung, dasz die
Erfolgsvorstellung Gegenmotiv hätte werden sollen und können, immer
liegt der Grund dafür, dasz sie es nicht geworden ist, in den Motiven,
die den Täter tatsächlich bestimmt haben" 87). Ook hier is de wil in
psychologischen zin gevat.
Reeds in onze verhandeling over het juridisch cansaliteitsprobleem
legden wij er de nadruk op, dat de wil als normatieve, samengestelde
eenheid als zoodanig in den psychischen wetskring niet voorkomt en dus
langs psychologischen weg eenvoudig niet valt te benaderen. De psychische functies van den wil zijn niet anders te verstaan dan als bewuste
strevingen, die worden geleid door een buiten den psychischen kring
gelegen normatieve subjectsfunctie 88). Deze psychische strevingen, die
inderdaad zonder voorstelling van het nagestreefde doel niet kunnen
bestaan (zulks tegen BINDING'S "esoterische" wilspsychologie) zijn
echter, als staande onder de heerschappij der niet normatieve wetten
van het zieleleven als zoodanig niet voor juridische beoordeeling vatbaar.
Daarmede blijft de stelling "alle schuld in strafrechtelijken zin is
juridische wilsschuld" onaangetast overeind staan.
Alleen maar het juridisch willen, in de onrechtmatige handeling geobjectiveerd, waarover het oordeel "schuldig" in strafrechtelijken zin
wordt uitgesproken 89) moet in zijn eigen souverein-normatieve realiteit
worden verstaan en mag niet naar de populaire voorstellingswijze tot
een psychisch verschijnsel worden misduid.
Zeg ik nu met BINDING: schuld is het willen als oorzaak van de
onrechtmatige handeling, dan zegt deze definitie ons daarom niets, wijl
iedere onrechtmatige handeling tot een juridisch willen moet worden
toegerekend. Zonder wil immers kan niet van handelen in rechtszin
worden gesproken.
Strafrechtelijke schuld kan slechts zijn een bijzondere eigenschap van
het in de handeling geobjectiveerde onrechtmatig willen in dien juridischen zin en die bijzondere eigenschap, als zijnde een op de zedelijke
gezindheid anticipeerende functie van de juridische wilscausaliteit, valt
buiten verband met die zedelijke gezindheid in haar zin niet te vatten.
Wat natuurlijk geheel iets anders is dan de strafrechtelijke schuld met
MAYER tot een "minimum van zedelijke schuld" (!) te stempelen. De
strafrechtelijke schuld benadert de zedelijke in den zin der vergelding!!!
Die schuld, als juridisch-normatieve eigenschap der onrechtmatige gedraging, rust krachtens den organischen levens samenhang, evenzeer als
de onrechtmatigheid zelve op psychische, logische, sociale en economische
substraten. Buiten dien levenssamenhang is haar zin niet te vatten, doch
evenmin is die zin te vatten, wanneer men, gelijk de heerschende strafrechtsdogmatiek slag op slag doet, de souvereiniteit in eigen kring van
het strafrechtelijk schuldbeginsel doorbreekt.
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Hic Rhodus, his salta!
Zoolang de strafrechtelijke causaliteit en onrechtmatigheid in het
delict in starre, restrictieve functie verschijnen, zoolang m. a. w. het individualiseerend schuldbeginsel geen rol in het strafrecht speelt, past ook
slechts de starre, absolute strafpositie (aanvankelijk op den grondslag
van het taliobeginsel), zonder speling van minima en maxima, in den
zin der strafrechtelijke vergelding. Dat is het standpunt van alle primitieve strafrecht, dat der "Erfolgshaftung". De zin der strafrechtelijke
vergelding zelve openbaart zich hier in restrictieve functie.
Zoodra echter de strafrechtelijke vergelding haar dieperen goddelijken
zin gaat ontplooien - wat eerst op hooger historisch kultuurpeil mogelijk
en door God gewild is - komt het bewegelijk, strafrèchtelijk schuldbeginsel de starheid van het causaliteits- en onrechtsmatigheidsbegrip
opheffen.
De onrechtmatigheid in strafrechtelijken zin wordt naar onze opvatting
gepositiveerd in wat de Deuitschers "Tatbestandstypen" noemen. Binnen
deze qualitatieve typen van rechtsfeiten, die onafhankelijk van het bewegelijk en anticipeerend schuldbeginsel ten hoogste en starre gradatie naar
sociale en economische analogieën toelaten (qualificatie door het gevolg,
gradatie in 't onrechtmatigheidstype van eigendomsdelicten naar gelang
van de economische waarde der aantasting etc.), wordt de onrechtmatigheid zelve nader in dynamischen en anticipeerenden zin gegradueerd door
het individualiseerend schuldbeginseI. Met deze opvatting van het strafrechtelijk schuldbeginsel als anticipeerende gradueering van het onrechtmatigheidsbeginsel binnen het qualitatief afgegrensde kader van het
wettelijk type van onrechtmatigheid, is inderdaad de spanning tusschen
strafrechtelijke schuld- en onrechtmatigheid opgeheven.
Wie het onrechtmatigheidsbegrip in starre restrictieve functie vat (hetgeen ook hierin uitkomt, dat men de z.g. bijkomende voorwaarden van
strafwaardigheid, als een zelfstandig bestanddeel van het vergrijp los
van de onrechtmatigheid construeert) en daarnaast het bewegelijk schuldbeginsel als een geheel nieuwe factor laat optreden, heeft zich van te
voren, den weg tot een organische opvatting van de verhouding tusschen
onrechtmatigheid en schuld afgesneden.
De methodische toepassing van het leerstuk der souvereiniteit in eigen
kring stelt hooger eischen aan de begripsvorming, dan het methodisch
beginsel der continuïteit. Maar ieder moet intuïtief gevoelen en de jurist
vooral onmiddellijk practisch begrijpen, dat juist alles aankomt op den
eisch, die eerstgenoemd methodisch beginsel ons stelt.
Het moge gemakkelijker en oppervlakkig beschouwd, "minder ingewikkeld" schijnen, het strafrechtelijk schuldbegrip samen te stellen uit
psychische en ethische elementen, uitwendig verbonden door een formeeljuridische relatie - ieder die zoo in zijn juridische begripsvorming te
werk gaat, moet, waar hij twee ongelijksoortige grootheden door een
derde ongelijksoortige zoekt te verbinden, noodwendig op antinomieën
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stuiten, die hij wel kan pogen te bemantelen, doch niet kan oplossen.
En de goedkoope critiek op de "zwaarwichtigheid" en "ingewikkeldheid" mijner uiteenzettingen 90) zal mij niet weerhouden, ook in deze
verhandeling den eenigen weg te bewandelen, die ik voor het forum der
wetenschappelijke waarheid kan verantwoorden!
De strafrechtelijke schuld wordt in al haar vormen en gradaties gekwalificeerd door den zin der vergelding. Alleen dus als in de vergeldingsgemeenschap ingrijpende factor is de schuldeigenschap juridisch te verstaan. Noch de zedelijke gezindheid van den dader, noch zijn psychisch
gevoels-, begeerte- en voorsteIlingsleven grijpen als zoodanig in die
vergeldingsgemeenschap in en daarom kan de strafrechtelijke schuld noch
in een betrekking van de daad of het gevolg tot het psychisch bewustzijn,
noch in die tot de zedelijke gezindheid, noch in een betrekking tusschen
psyche en zedelijke norm bestaan 91). Gelijk het onrechtmatigheidsoordeel,
zoo moet dus ook het schuldoordeel berusten op een afweging van rechtsgoederen tegenover elkander in de weegschaal van Themis. De schuld
ontplooit en verdiept den vergeldingszin der onrechtmatige handeling
in benadering van de zedelijke gezindheid van den dader. Wat wil dit
alles practisch zeggen?
Letten wij allereerst op de beide schuldvormen van opzet en nalatigheid
(dolus en culpa).
In het opzettelijk bedreven vergrijp - wij laten de vraag i. z. de
grenzen tusschen opzet en nalatigheid, welke een afzonderlijke studie
zou eischen, hier rusten - objectiveert zich een ernstiger minachting der
rechtsorde, een zwaardere aantasting ook van het betrokken rechtsgoed, dan in de nalatige bedrijving van hetzelfde strafbaar feit. De
ideëele schade, die een in eerstgenoemden schuldvorm begaan vergrijp aan
de heiligheid der rechtsorde toebrengt, is van principiëel ander karakter
dan de schade, die van het in den schuldvorm der nalatigheid bedreven
vergrijp voor die rechtsorde uitgaat.
En zoo gewichtig is het onderscheid tusschen beide schuldvormen, dat
de moderne strafwetgeving i. h. a. slechts opzettelijke vergrijpen strafbaar stelt.
Het opzettelijk begaan van een misdrijf geeft dus een diepere en
zwaardere beteekenis aan den zin van het delict dan het culpoos begaan
daarvan. De heiligheid der rechtsorde wordt daardoor een ernstiger
ideëele schade toegevoegd. Zoo verdiept reeds de op zichzelve nog starre
schuldvorm den zin der onrechtmatige wilscausaliteit. Ze staat niet als
een vreemde ten opzichte daarvan, doch "vergeestelijkt" haar juridischen
zin. Als openlijke manifestatie tegen de heilige rechtsorde is het schuldig
vergrijp te zien en als zoodanig grijpt de onrechtmatige handeling in
verdiepten zin in de rechtsgemeenschap in, ontvangt zij een zwaardere
causaliteits- en onrechtmatigheidsgraad.
In het strafrechtelijk schuldoordeel, grijpt een rechtelijke duiding, een
rechtelijke zin-vatting, plaats van den werkelijken aard van het willen, dat
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zich in de onrechtmatige gedraging heeft geobjectiveerd. Deze duidingsfunctie van het schuldoordeel is aangevoeld door Dr. HANS GROSSMANN
in zijn belangrijke verhandeling Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit 92), doch bevangen in het vooroordeel van het psychologistisch wilsbegrip is hij er niet in geslaagd, den juridischen zin dezer duiding te
vatten.
Volgens dezen schrijver heeft de rechter aan zijn schuldoordeel het tot
een psychologische verklaring van de daad nog noodwendige minimum
aan niet-achting of omgekeerd uitgedrukt, het nog mogelijke maximum
aan achting van het rechtgoed ten grondslag te leggen. Niet op de bij
den dader feitelijk voorhanden geringschatting van het rechtsgoed moet
de rechter dus letten, doch hij heeft uit schuld-oogpunt de daad te duiden
naar een objectief geldenden normatieven maatstaf.
Van psychologisch standpunt bezien leidt deze opvatting tot een antinomie, die, gelijk zoo vaak, in het masker der fictie wordt gehuld. De
dader wordt door het recht behandeld alsof hij feitelijk schuld in de
onderstelde mate op zich geladen had! In gelijken psychologistischen zin
o. a. BAUMEISTER 93), LÖFFLER 94), EXNER 95), en MÛLLER 96).
Zoo wordt dus de normatieve realiteit der schuldeigenschap genegeerd
en krijgt het geheele juridisch duidingsoordeel een valschen psychologischen zin.
De starre schuldvormen van opzet en nalatigheid individualiseeren nog
niet, gelijk de schuldgraden. Doch ook de individualiseering, die bij
vaststelling der concrete graden van schuld in het schuldoordeel plaatsgrijpt, kan nimmer betrekking hebben op een atomistisch willen, dat
de rechtsorde niet kent, doch ziet veeleer op het juridisch willen als
subject der rechtsgemeenschap. Iedere objectiveering van dit willen in
de rechtsgedraging heeft een reëelen vergeldingszin, beteekent iets in
de rechtsgemeenschap.
Wie in het opzet als zwaarsten schuldvorm slechts het bewustzijn der
onrechtmatigheid en oorzakelijkheid ziet, dringt niet door tot den vergeldingszin van de schuld, maar blijft in wezen hangen in de anticipeerende functies van het zieleleven. Ook waar de voorstelling der onrechtmatigheid ontbreekt, zal het vergrijp vaak naar zijn reëelen vergeldingszin als opzettelijk vergrijp moeten worden gequalificeerd. Iets geheel
anders is natuurlijk, dat het opzet normaliter op het psychisch substraat
van de voorstelling der onrechtmatigheid rust, maar reeds het voorbehoud "normaliter" bewijst, dat we niet in den psychischen wetskring
ons uitgangspunt kunnen nemen.
De rechter, die het hem voorgelegde feitenmateriaal, dat immer in
"levensverband" tot hem komt, in zijn schuldoordeel als opzettelijk of
als nalatig vergrijp duidt, vat daarmede de reëele beteekenis van hét
geobjectiveerde willen als schade voor de heiligheid der rechtsorde in
het oog.
De doeleinden van den dader worden geduid niet naar zijn wellicht
A. St. 3-m. Il
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zeer verwarde psychische voorstellingen, doch naar zijn redelijke verantwoordelijkheid voor de vierschaar des rechts.
De rechts-teleologie mo"!t hierin, gelijk overal elders op 't gebied der
rechtswetenschap, de begripsvorming leiden.
De drie onderscheidingen, welke de heerschende dogmatiek in het
opzet als schuldvorm maakt (t. w. opzet als oogmerk, zekerheidsbewustzijn, mogelijkheidsbewustzijn) hoezeer duidend op een verpsychologiseering van het schuldbegrip, wijzen er reeds op, dat opzet nimmer een
kleurloos psychologisch begrip kan zijn, want dan ware het niet denkbaar, dat naar haar psychische substraatzijde zoo uiteenloopende zaken
als oogmerk, zekerheidsbewustzijn en mogelijkheidsbewustzijn in één
begrip zouden kunnen vereenigd worden.
Schuld in rechtszin is een juridisch laakbare wilshouding, waarin een
zwaardere of geringere minachting voor de rechtsorde zich objectiveert,
d. w. z. rechtsgestalte aanneemt in de gedraging, en waardoor het vergrijp tot een openlijke manifestatie tegen die rechtsorde wordt. In de
individualiseerende schuldgraden, waarbij de motieven en omstandigheden, waaronder het strafbaar feit plaats had, in vergeldingszin worden
geduid, benadert het strafrechtelijk schuldoordeel dan verder de zedelijke
gezindheid van den dader, maar ook bij deze verdere benadering komt
het aan op verdieping van het juridisch veroorzakings- en onrechtmatigheidsoordee1. Aan de openlijke manifestatie tegen de heiligheid der
rechtsorde, welker aanwezigheid in het vergrijp in ieder strafrechtelijk
schuldoordeel wordt uitgesproken, wordt al naar gelang van de concrete
rechtsrnotieven in verband met de omstandigheden, waaronder het vergrijp plaats vond, een zwaarder of lichter karakter opgedrukt.
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Het dieper verband tusschen schuld in strafrechtelijken en in zedelijken 'zin.
En hier komt het onlosmakelijk dieper verband tusschen schuld in
rechtszin en die in zedelijken zin onmiddellijk naar voren en blijkt tevens
de onhoudbaarheid van die humanistische schuldtheorieën, die in den
weg der abstraheering en isoleering de juridische schuld geheel van de
zedelijke los maken.
De zonde, in haar diep-religieuzen zin van opstandigheid tegen 's Heeren
ordinantiën beteekent de diepere eenheid van beide schuldbegrippen. Een
partieele zonde bestaat niet. Wie ééne ordinantie Gods overtreedt, staat
schuldig aan Zijn geheele wetgeving voor alle levensterrein.
"Strafrecht zonder schuld gaat niet samen met zielen, die haar zonden
beweenen voor Gods aangezicht, beven voor Gods eeuwige straf en de
verzoening zoeken in het bloed des Middelaars", aldus het schoone
woord van mijn leermeester Prof. F ABJUS in zijn Schuld en Straf97).
En wij kunnen aan deze uitspraak toevoegen, dat het diep-religieuze
zonde-begrip zich verzet tegen de scheiding van schuld in rechtszin en
schuld in zedelijken zin en dat zulk een scheiding in wezen neerkomt op
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verwerping van het strafrechtelijk schuldbegrip, gelijk zulks in de moderne
richting in het strafrecht valt te constateeren. De schuld in strafrechtelijken zin beteekent een benadering van een liefdelooze gezindheid van
den dader jegens God en zijn naaste, in de wetsgedachte der vergelding.
Wie zulks loochent, vernietigt den zin van het strafrechtelijk schuldbegrip. En deze loochening is immer een symptoom van de losmaking
van recht en zedelijkheid van den religieuzen wortel, waaruit alle wetskringen gezamenlijk hun goddelijken zin putten. Want de religie verbindt de wetskringen, die het begrip onderscheidt.
Hoe hebben we nu nader de verhouding tusschen oorzakelijkheid en
onrechtmatigheid eenerzijds, schuldvorm en schuldgraad anderzijds in
het vergrijp te zien? Methodisch is thans de weg tot een organische opvatting dezer verhouding reeds geëffend. Thans komt alles aan op de
preciseering en scherpere formuleering.
Wij toonden in onze verhandeling over het juridisch causaliteitsprobleem reeds aan, hoe de juridische veroorzaking als juridische
handelings-causaliteit buiten de formeel-juridische toerekening tot het
rechtssubject niet te vatten is. Het strafrechtelijk schuldbeginsel verdiept
dus den zin der vergelding. Het knoopt aan bij een element van de
juridische oorzakelijkheid zelve en beteekent dus niet een volstrekt zelfstandig element in het delictsbegrip naast causaliteit en onrechtmatigheid.
Alle individualiseering van het strafrechtelijk schuldbegrip gaat, gelijk
gezegd, uit van bepaalde grondvormen, als hoedanig men gewoonlijk
alleen de opzet en de nalatigheid aanmerkt, al hebben eenerzijds LÖFFLER 98)
en MmICKA 99) van pseudo-psychologisch standpunt uitgaande, beproefd,
deze tweedeeling principiëel aan te tasten en door een driedeeling te
vervangen en al bestaat anderzijds in de nieuwere schuldleer (KOHLRAUSCH 100) c. s. op 't voetspoor van FEUERBACH) de neiging slechts één
schuldvorm, het opzet aan te nemen. Deze schuldvormen zijn het noodwendig vaste raam, waarbinnen alle individualiseering van de' schuld in
haar benadering van de zedelijke gezindheid van den delinquent plaats grijpt.
Nu is het zeer merkwaardig en weder typeerend voor den stand der
heerschende strafrechtsdogmatiek, dat, terwijl zij in de schuldvormen
een, zij 't al geenszins door allen op gelijke wijze gevat, verband met
de onrechtmatigheid of althans met de oorzakelijkheid legt, daarentegen
in de individualiseerende schuldgradaties (de z.g. motievenschuld) meestal
alle verband met het eigenlijke rechtsfeit der wettelijke omschrijving
geloochend wordt, een opvatting, die haar praegnante uitdrukking heeft
gevonden in de door FRANK ingevoerde terminologie van "begeleidende
omstandigheden", een begrip, aanvankelijk door hem in objectieven, later
in subjectieven zin van motieven gevaP01).
In de schuldvormen ziet men dan een betrekking van de psyche van den
dader tot de onrechtmatigheid, resp. het onrechtmatig gevolg; in de
begeleidende omstandigheden daarentegen de "psychische" motieven var.
den dader onder den maatstaf der zedelijke gezindheid!
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De innerlijke antinomie, waarin schuld en onrechtmatigheid in de
heerschende humanistische strafrechtsdogmatiek bevangen zijn gebleven,
zet zich dus voort tot in het hart van het strafrechtelijk schuldprobleem
zelve. Het strafrechtelijk schuldbegrip wordt door de onverzoende tegenstelling van schuldvormen en begeleidende omstandigheden in een innerlijk
dualisme verscheurd.
Immers, de aan de begeleidende omstandigheden ontleende motieven
kunnen het "onrechtmatigheidsbewustzijn" weer volkomen neutraliseeren
en dit dualisme keert weer terug in de leer der straftoemeting, waarin
de heerschende leer stuurloos heen en weder wordt geslingerd tusschen
twee uitersten: een althans in beginsel uitsluitende waardeering naar de
abstracte op het gelegenheidsvergrijp toegespitste objectieve zwaarte van
het delict en tusschen die naar de zedelijke motieven van de daad, of
naar modernen trant de anti sociale gezindheid van den dader. In de
rechtspraak van het Duitsche Reichsgericht heeft dit dualistisch schuldbegrip reeds tot uiterst bedenkelijke vonnissen gevoerd 102), om niet te
spreken van de vele bizarre beslissingen der Fransche gezworenen.
Ja, in een afgetrokken wijsgeerig betoog kan de humanistische strafrechtsphilosophie zulk een uiteenzetting van den zin der vergelding geven,
dat men het verschil met de Christelijke vergeldingsleer nauwelijks bespeurt. Maar daarom is onder de oppervlakte dit verschil niet minder
aanwezig. De zin, die men in de strafrechtelijke vergelding legt, komt
eerst goed uit, wanneer die opvatting in de strafrechtelijke leerstukken
wordt uitgewerkt. Zoolang zulks niet geschiedt, kan men wijsgeerige
vergeldingstheorieën niet beter in haar zin vatten, dan door ze onmiddellijk te plaatsen in 't kader der wetsidee, waaraan zij bewust of onbewust
georiënteerd zijn. Zoo onoverbrugbaar de klove is tusschen de grondstructuur der Christelijke en humanistische wetsidee, zoo onverzoenlijk
is de anti-these tusschen de Calvinistische en de verschillende schakeeringen der humanistische vergeldingsleer.
De Calvinistische strafrechtsbeschouwing heeft zich zéér tot haar schade
in hef kamp der klassieke strafrechtsschool laten dringen, gelijk de
Calvinistische opvatting der economische politiek vaak volkomen ten
onrechte in het kader der liberale klassieke school wordt geplaatst.
De tusschen de Gereformeerde en de klassieke strafbeschouwing gelegde band dient hoe eer hoe liever verbroken te worden en wanneer de
onderhavige verhandeling er toe zou kunnen bijdragen, den grond daartoe
naar voren te brengen, zou schrijver dezes zijn moeite reeds ruimschoots
beloond achten.
En dan zal ook onze scherpe stellingname tegen de moderne richting
aan diepte winnen en aan eenzijdigheid verliezen. Wij aanvaarden dankbaar ieder resultaat van nauwgezet wetenschappelijk onderzoek, ook
als dit van moderne zijde is verricht, omdat wij weten, dat iedere kultuurrichting, ook al verwerpt zij de souvereiniteit Gods als uitgangspunt
voor de wetenschap, tenslotte een taak in de wereldgeschiedenis vervult,
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waarmede God op 't gebied der gemeene gratie Zijn raadsplan uitwerkt.
Taak voor de Calvinistisch ingestelde wetenschap is dan, de waarheidselementen uit zulk wetenschappelijk onderzoek naar haar beste weten
weder te voegen in het groote verband harer levens- en wereldbeschouwing en geleid door haar onaantastbare wetsidee het licht der volle
waarheid te laten uitstralen ook op het zoo hopeloos verdeelde gebied
(Slot volgt J.
der strafrechtsdogmatiek.
1) Vgl. voor de onder invloed der Aufklärung staande strafwetgeving
GÜNTHER Die Idee der Wiedervergeltung (1895) III, passim en TESAR Die
symptomatische Bedeutung des verbrecherischen Verhaltens (1907).
2) Het is een misverstand bij Prof. POLAK "Handelingen van de Vereen.
voor Wijsbegeerte des Rechts" XIV, 2e gedeelte 1928 blz. 26 vlg., op wiens
"weerlegging" mijner argumenten tegen zijn referaat over de doodstraf ik later
zelfstandig hoop terug te komen, dat ik het leedelement als zoodanig uit het
strafbegrip zou willen weren. Ik geef hem gaarne toe, dat een strafbegrip zonder
leedelement het wezen der straf niet kan benaderen en in leeg formalisme zou
moeten ontaarden. Mijn bestrijding van zijn opvatting van de straf als verdiend
leed, richtte zich uitsluitend tegen de opvatting van dit "leed" als psychische
gevoeligheid. Ik betoogde, dat deze opvatting zich noodwendig in antinomie
moest ontbinden, toonde dit ten overvloede aan in de practische consequenties
van Prof. Polak's beschouwing. Merkwaardigerwijs heeft de heer Polak deze
geheele critiek, die toch de kern van zijn betoog raakte, onbeantwoord gelaten.
Ware het vergeldingsleed inderdaad, gelijk de heer Polak wil, psychisch leed(gevoel), dan zou de geheele kategorie der psychisch afgestompte beroeps- en
gewoonte-misdadigers ongestraft moeten blijven, ja, een strafwetboek zonder
strafposities ware de noodwendige consequentie, want ook de strafmiddelen zouden
individueel aan iedere psyche moeten worden aangepast, 't geen bij wettelijke
fixeering uiteraard onmogelijk is. De zin van het strafleed valt langs psychoIo··
gischen weg eenvoudig niet te benaderen. Straf blijft straf, ook tegenover den
psychisch afgestompte. De doodstraf heeft voor vele verharde moordenaars
geen afschrikkende werking, evenmin als de levenslange gevangenisstraf. Zou
men daarom, den zin van de doodstraf of van levenslange vrijheidsstraf als
vergeldingsleed willen loochenen? Prof. Polak, die met groote verzekerdheid
tegen mijn stelling, dat het beginsel der souvereiniteit in eigen kring, de eenige
waarborg is voor het zuiver houden der wetenschappelijke gebieden, opmerkt, dat
dit postulaat met levens- en wereldbeschouwing niets van doen heeft, heeft daarbij de historie der humanistische wetenschapsbeschouwing ook die van de laatste
decenniën wel wat te zeer uit het oog verloren. Hij zal toch ook zelf bezwaarlijk
kunnen ontkennen, dat b.v. een psycho-monisme in HEYMANS' lijn (Prof. Polak
erkent zijn geestverwantschap met dezen wijsgeer), alleen is te handhaven
op humanistisch standpunt en dat dit metaphysisch uitgangspunt ook methodisch
een geheel andere wetenschappelijke instelling moet medebrengen dan bij aanvaarding van het Calvinistisch beginsel der souvereiniteit in eigen kring. Of is
het wellicht alleen aan de domheid, aan de verstandelijke geborneerdheid zijner
tegenstanders te wijten, dat zij de z.g. empirische natuurwetenschappelijke
methode op het gebied der normatieve wetenschappen verwerpen? Dan treft
dit vonnis tegelijk belangrijke stroomingen in de humanistische wijsbegeerte
zelve, die in steê van de psyche, de Logos of het historisch gebied verabsoluteeren. Ontken ik nu, dat strafleed normaliter bij den gestrafte met een psychisch
leedgevoel gepaard zal gaan? In geen en deele. Daarvoor staat mijn organische
wetsidee, de groote vijandin van alle formalisme, borg. Ja, ik ga een stap
verder. Juist krachtens het organisch levensverband, waarin de straffende
vergelding is gevoegd, kan een strafleed, dat normaliter niet met zulk een
psychisch onlustgevoel gepaard gaat, ook naar den vergeldingszin geen wezenlijk strafleed zijn. Gelijk in dezen "wereldsamenhang" de ziel niet buiten het
substraat van het lichaam kan bestaan. Maar evenmin als, althans op ons standpunt, de ziel kan worden begrepen langs biologischen weg, evenmin kan het
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strafleed in zijn psychologisch substraat worden omgeduid. Wellicht, dat Prof.
Polak thans beter begrijpt, wat ik met het humanistisch continuïteitsbeginsel
in tegensteling tot het beginsel der souvereiniteit in eigen kring bedoel, want
wanneer men alle werkelijkheid in psychalagischen zin omduidt - en dit
noem ik humanistische verabsoluteering van een wetskring - dan zal men
natuurlijk ook tegen de verpsychologiseering van het strafleed geen principiëel
bezwaar kunnen maken!
3) Zie vooral zijn opstel: Der Zweckgedanke im Sirafrechi, in Strafrechtsliche Aufsätze und Vorträge Bnd. I S. 126 fig.
4) Zie o. a. CLARA G. WICHMANN: Beschouwingen over de historische grondslagen der tegenwoordige omvorming van het strafbegrip (1912).
5) Deutsche juristenzeitung (1928) Heft I, S. 45.
6) VON HIPPEL, Deutsches Strafrecht Bnd. I (Allgem. Grundlagen) 1925,
S. 489.
7) Entwurf eines Al/gemeines Deutsches Strafgesetzbuchs nebst Begründung
und zwei Anlagen (Berlin 1927) Anlage I S. 31 "Die Strafen und die Maszregeln
der Sicherung und Besserung gegeniiber Erwachsenen".
8) Gedrukte Stukken, Tweede Kamer der Staten Generaal; zitting 1927/28,
No. 257.
9) Or KARL BIRKMEYER, Was lässi van Liszt vam Strafreèht übrig? (München
1907), S. 41.
10) ApPELlUS, Zeischr. f. d. ges. Strafrw. 12, 13.
11) FRANZ V. LISZT, Strafrechtliche Aufsätze und Varlräge, Bnd. 11, S. 227.
12) Die determinisiischen Gegner der Zweckslrafe, in Strafr. Aufsätze und
Vorträge, Bnd. II S. 72.
13) GRAF ZU DOHNA: Der Stand des Streits um die Sirafrechisrefarm,
Deutsche juristenzeitung, (33 jhrg. 1928 Heft 1 S. 46).
14) Mitteilungen der Intern. Krim. Verein. N. F. 3 Bd. (1928) S. 11.
15) Zie het referaat van OETKER, gehouden op den eersten dag van de
Strafrechtliche Gesel/schaft in Bamberg in Mei 1926 en de daarover loopende
discussies.
16) Tijdschrift voor Strafrecht DI. XXXI/I (1923) blz. 446 vlg.
17) Men zal toch niet willen zeggen "onopzettelijk toegebracht?" Opzettelijk
is "willens en wetens" toebrengen, ook al betreurt men innerlijk, dat men het
leed moet berokkenen.
18) V gl. voor die heerschende opvatting o.a. M. E. MAYER "Der Allgemeine
Teil des Deutschen Strafrechts (1915 S. 231), die als een axioma verkondigt,
dat "unter den Merkmalen des Delikts gerade das domini erende, die Rechtswidrigkeit, nicht gndierbar ist". Voor deze geheele opvatting zie men voorts
ROSENFELD, Vergleichende Darstel/ung, A. 3, 154.
19) Zie M. E. MAYER, Der Allgemeine Teil des Deuischen Sirafrechis, (1915).
20) H. A. FISCHER, Die Rechiswidrigkeit in Otto Fischer's Abhandlungen zum
Privatrecht und Zivilprozesz" Bnd. XXI, 2 S. 110 fig. Zakelijk is Fischer intusschen wel boven de formeele onrechtmatigheidsleer uitgekomen.
21) ZITELMANN, Archiv. f. Ziv. Praxis, Bnd. 99 S. 21 fig.
22) Men zie voor deze leer met name FRANK: AufbaH des Sclzuldbegriffs,
S. 15 fig. MIRICKA, Farmen der Sirafschuld, S. 132 fig. en BAUMGARTEN Der
Aufbau der Verbrechenslehre (1913) S. 222. In mijn studie: Het juridisch causaliteitsprobleem in 't licht der Wetsidee, blz. 80 is tengevolge van een hinderlijke
misstelling de karakteriseering dezer leer in haar tegendeel verkeerd. De ter
zake kundige lezer zal begrepen hebben, dat hier gelezen moest worden: "Zij,
die met Frank, Miricka, Merkel enz. het ontbreken der onrechtmatigheid slechts
als een "negatives Tatbestandsmerkmal" opvatten en dus den materiëelen zin der
onrechtmatigheid loochenen enz.
23) GRAF ZU DOHNA, Die Rechtswidrigkeii als al/gemeingültiges Merkmal im
Taibestande sirafbarer Handlungen (Halle 1905) S. 42 fig.
24) T. a. p. S. 49.
25) FRITZ MÜNCH, Kultur und Rechi, in Zeitschr. f. Rechtsphil. Bd. I, S. 345
(1914).
26) Der Al/gemeine Teil des Deuischen Strafrechts. (1915) S. 44.
27) SAUER, Grundlagen des Sirafrechts (1921) S. 270.
28) t. a. p. S. 235.
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29) t. a. p. S. 237 fig. Zie ter adstructie van Sauer's beginsel der continuïteit
nader vooral de uiteenzetting van zijn humanistische wetsidee in zijn Grundlagen der Wissenschaft und der Wissenschaften (1926).
30) t. a. p. S. 238.
31) t. a. p. S. 242.
32) t. a. p. S. 246.
33) t. a. p. S. 249.
34) t. a. p. S. 263.
35) t. a. p. S. 286.
3G) t. a. p. S. 281.
37) t. a. p. S. 283.
38) SAUER's humanistische wetsidee openbaart zich niet slechts in de doorloopende schending van het beginsel der souvereiniteit in eigen kring in zijn
wetenschappelijke uiteenzettingen, doch ook in zijn losmaken van wetenschap
en positief recht beide van de absolute wetsgrondslagen. Aneen zóó wordt zijn
subjectivisme en fictionalisme in de onrechtmatigheidsleer verklaard, wanneer
hij in zijn Grundlagen S. 390/1 schrijft: "Der Unrechtsbegriff ist nur in dem
Bewusztsein des wissenschaftlichen Forschers vorhanden; dort genieszt er sein
Dasein, dort führt er sein Leben. Insofern ist er freilich ein subjektiver, ein
fiktiver; insofern ist Unrecht das nur von Menschen Ersonnene, als ob(!) es
wirklich Unrecht wäre".
.
39) Dl'. H. TARNOWSKI, Die systematische Bedeutung der adaequaten Kausalitätstheorie für den Aufbau des Verbrechensbegritfs (1927) S. 256 fig.
40) t. a. p. S. 281.
41) Contra V. HAMEL, Inleiding fot de Studie van het Ned. Strafrecht, blz.
309, 310, die feitelijk de wetenschap over de al of niet rechtmatigheid in concreto laat beslissen en de vraag, of een kunstfout is begaan, ten onrechte naar
de schuldleer verwijst.
42) Die Grundlagen des Strafrechts, S. 281. V gl. ook S. 236: "Die Rechtswidrigkeit ist also ein U rteil, das sich nicht über eine Tatsache, sondern über
das Sonen verhält. Eine arge Verkennung ihren Wesens bedeutet es, wenn man
ihr nur feststellenden, nur beschreibenden Charakter beimiszt. Als wenn die
Rechtswidrigkeit den Dingen anhaftete! Als wenn sie ein Teil der Wirklichkeit
oder wenigstens eine Eigenschaft der menschlichen Handlungen wäre !"
43) Te onzent vooral verdedigd door ZEVENBERGEN: Leerboek van het Nederlandsch Strafrecht I, (1926).
44) BELING, Die Lehre vam Verbrechen (1900) S. 207.
45) Ook voor dit inzicht kan SAUER'S arbeid baanbrekend worden genoemd,
ook al kunnen wij ons in de uitwerking dezer gedachte niet men dezen schrijver
vereenigen. Zie zijn Grundlagen S. 64, waar hij schrijft: "Den Grad des objektiven U n rechts völlig zu ignorieren würde im Widerspruch stehen mit einer
"Rechtsgewohnheit, die wohl so alt ist als die Strafrechtspflege selbst".
4(;) Zie T. v. Stro VI, blz. 127: De derde vergadering der Internationale Vereeniging voor Strafrecht.
47) LASONDER, De Beroepsmisdadigers en hunne strafrechtelijke behandeling
(1908) blz. 128.
48) POMPE, Beveiligingsmaatregelen naast straffen (1921) passim.
4[)
VON LISZT, Das gewerbsmäszige Verbrechen (Strafrecht\. Aussätze und
Vorträge II S. 311).
GO) t. a. p. S. 312.
51) De onderscheiding, welke ZEVENBERGEN in zijn Leerboek blz. 202 maakt
tusschen beroeps- en bedrijfsdelicten, een onderscheiding, die in de leerboeken
van V. HAMEL en SIMONS niet gemaakt wordt, mist O. i. voldoenden wettelijken
grond. Bij Zevenbergen vanen beroeps- en gewoontedelict, schoon formeel
onderscheiden, zakelijk samen.
52) Zie over deze theorie, die ik zoo spoedig mogelijk nader in een systematts.ch . ~erk over d.e ~eer der W e~si~ee hoop uit te werken, voorloopig mijn
He,f jUrl.dlsch Causallfeltsprobleemzn t licht der Wetsidee. Prolegomena.
",l) ~!e Mr. LASONDER, De Beroepsmisdadigers en hunne strafrechtelijke behandelzng (1908) blz. 122. VON LISZT, Das Gewerbsmäszige Verbrechen (Strafr.
Aufs. und Vortr. II S. 315 fIg.).
54) t. a. p. S. 328.
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t. a. p. S. 327.
t. a. p. S. 327.
57) t. a. p. S. 328.
58) In zijn verhandeling: Bemerkungen zum Entwurfe des aIlgemeinen Teiles
eines Strafgesetzbuches für Rusziand, Strafr. Aufs. und Vorträge 11 S. 208
merkte V. LISZT over het begrip beroepsmisdaad op: "Dieser Begriff kann
sozialethisch festgestelt werden. Er ist es aber noch nicht und darum weg met
ihm aus der Gesetzgebung, wo er nur Verwirrung stift.
59) Zie ook POMPE: Beveiligingsmaatregelen naast straffen (1921) blz. 110 v.
Deze schrijver stelt tegenover elkander (op niet zeer heldere wijze) het gevaarsbegrip in het strafrecht, dat hier zou omvatten schade(?) aan een goed, welk
ook, en het gevaarbegrip in het beveiligingsrecht, dat zou omvatten de schade
aan de rechtsorde(?) m. a. w. door het plegen van strafbare feiten.
60) Dr. FRANZ EXNER, Die Theorie der Sicherungsmittel (Berlin 1914) in
Abhandl. des kriminalistischen Instituts an der Universität (Berlin, 3 Folge,
1er Bnd. 1e Heft) S. 60.
61) Vgl. V. LISZT, Mitteilungen der I. K. V. 17, 427 ,die tusschen gevaarlijkheid en hulpbehoevendheid onderscheidt en daarom de jeugdige personen en
de verbeterlijke arbeidsschuwen en dronkaards buiten de kategorie der gevaarlijke misdadigers sluit. Voorts STORCH, Oesterr. Zeitschr. f. Strafr. V, 13, die
onder crimineele gevaarlijkheid die eigenschap des daders verstaat "weIche die
Annahme begründet, er werde künftighin neue strafbare Handlungen begehen".
SICHART, Monatschrift für Kriminalpsych. IV, 233, vat slechts de neiging tot
herhaling van gelijksoortige misdrijven onder het begrip der crimineele gevaarlijkheid. MITTERMAIER, Vergleichende Darsteliung, A. T. III, 327: "Ein Mensch
ist einem anderen oder der Allgemeinheit gefährlich, wenn mit Wahrscheinlichkeit ein Angriff von ihm erwartet werden musz, der eine beachtenswerte Verletzung hervorrufen kann".
62) Zie MERKEL-LIEPMANN, Die Lehre von Verbrechen und Strafe (1912)
S. 56: "Die Erhebung der Gefährlichkeit... zu einem Deliktmerkmale hat selbstverständlich nur unter der Voraussetzung einen Sinn, dasz wir es dabei mit
einem objektiven und im einzelnen Falie feststellbaren Umstande zu tun haben".
"Dies ist denn auch zweifellos der Fall. Die Gefährlichkeit bestimmter Handlungsweisen, z.B. der oben erwähnten Attentate, für bestimmte Güter ist eine
objektive Grösze, weIche ihrer Natur nach eine quantitative Abschätzung an
der Hand der Statistik zuläst". Volgt dan een beroep op de waarschijnlijkheidsrekening!
63) Ook BINDING, Die Normen und ihre Uebertretung I, S. 376 fIg. aanvaardt
de objectieve opvatting.
64) J. VON KRIES, Ueber den Begriff der objektiven Möglichkeit in het Vierteljahrschr. f. Wissensch. Philosophie XII, S. 288.
65) t. a. p. S. 289.
66) t. a. p. S. 181.
67) Zie b.v. VON ROHLAND, Die Gefahr im Strafrecht, (2e Aufl. Leipzig und
Dorpat 1888) S. 15: "Die generelIe Gefahr" ist es nun, weIche dem Gefährdungsdelikt zu Grunde liegt, weil Wissenschaft wie Gesetzgeber es nicht mit der einzelnen Handlung, sondern mit der ganzen Gattung oder deren Charakter zu
tun haben". In gelijken zin HÄLSCHNER, Deutsches Strafrecht 11, S. 599/600.
MERKEL, Strafrecht, S. 42 fIg. en 351 fig.
68) Hiertegen zeer goed BINDING, Die Normen und ihre Uebertretung I, 3e
Auf!. (1916) S. 377 fig.
69) SAUER, Grundlagen des Strafrechts (1921) S. 496, rekent ook het beroepsdelict onder de collectieve. VAN HAMEL, Inleiding tot het Ned. Strafrecht,
blz. 509/10, acht het twijfelachtig of zulks geoorloofd is.
70) VON LISZT, Bemerkungen zum Entwurfe des Allgemeinen Teiles eines
Strafgesetzbuches für Ruszland in St ra fr. Aufsätze und Vorträge 11 S. 207 fIg.
71) Zie hierover mijn verhandeling in het driemaandelijksch orgaan A. R.
Staatkunde (1928) Ie af!.: Het juridisch causaliteitsprobleem in 't licht der
Wefsidee. Prolegomena.
72) Prof. Dr. VON HIPPEL, in zijn studie: Zur Begriffsbestimmung der Zurechnungsfähigkeit, in Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtsw. 32 Bnd. (1911) S. 133
wil zelfs geheel met het accessoir karakter der deelnemingsvormen breken en
55)
56)
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noemt "die heutige Lehre von der sog. akzessorischen Natur der Teilnahme,
eine der gröszten geistigen U nklahrheiten in unseren aIlgemeinen Lehren vom
Verbrechen" .
73) VAN HAMEL, Inleiding, blz. 503.
74) VAN HAMEL, Inleiding, blz. 503.
75) Vgl. voor de historische lijn in de ontwikkeling der denkbeelden op dit
stuk Dr. OTTOKAR TESAR: Die symptomatische Bedeutung des verbrecherischen
Verhaltens (1907). BINDING, Die Normen und ihre Uebertretung, Bd. II (2e
Aufl. 1914) S. 341 fIg. LÖFFLER, Die Schuldformen.
76) Over de natuurrechtsleer en FEUERBACH'S dualisme raadplege men TESAR:
Die symptomatische Bedeutung des verbrecherischcn Verhaltens. Terecht merkt
MERKEL, Die Lehre van Verbrechen und Strafe (1912) S. 25 op, dat deze dualistische opvatting wetenschappelijk het laagst staat en dat zij practisch in de
armen van het ethisch subjectivisme wordt gedreven.
77) MERKEL, Die Lehre van Verbrechen und Strafe, hrg. v. Prof. LIEPMANN
(1912) S. 85: "Denn "Schuld" ist das pflichtwidrige Wirken oder Nichtwirken
einer Person, das ihr als solches den geItenden Werturteilen gemäsz in Anrechnung gebracht ist. Hierbei wird das Wort spezielIer bald auf die mit den
bezeichneten Eigenschaften behaftete Tat selbst bezogen ("Schu1d gleieh,
"normwidrige Kausalität") oder korrekter, auf die durch die Tat begründete
Verantwortlichkeit und Gebundenheit. ("Schuld" gleich "ethische Gebundenheit
in bezug auf ein jene Kausalität ausgleichendes Handeln oder Dulden").
Sie ist rechtliche Schuld, sofern die verletzte Anforderung und das angelegte
Wertmasz rechtlicher Natur sind. "Der A hat dieses Unglück verschuldet", "es
ist die Schuld des A, dasz ... heiszt so viel wie: "A hat dat Uebel in Widerspruch mit einer, sei es moralischen, sei es rechtlichen Pflicht verursacht und sein
moralisches oder rechtliches Konto dementssprechend belastet. "Der Angeklagte
ist des Mordes schuldig" besagt, das er die Merkmale des Mordes verwirklicht
und den an den Wertmaszen des Rechtes gemessenen Unwert einer solchen Tat
auf seine Rechnung gebracht habe". Voorts S. 86: "Die Schuld ist nach dem
Gesagten nicht etwas neben dem kausalen Verhaltens des schuldigen Hergehendes, nicht ein zu jenem als ein selbständiges, aus besonderen Stoff geformtes
Gebilde Hinzutretendes, sondern das an den geItenden Werturteilen gemessene
und demnach in Anrechnung gebrachte kausale Verhalten selbst".
Deze uitspraak zou ons bij Merkel een organische verbinding tusschen de
begrippen oorzakelijkheid, onrechtmatigheid en schuld doen verwachten. Deze
verwachting wordt echter teleurgesteld door wat volgt op S. 88: "Die für
uns entscheidende Frage ist, ob eine den sozialen Interessen und Normen widerstreitende Wirksamkeit auf den Willen (wat voor soort willen?) eines Menschen
zurück zu führen sei, in der Betätigung der Individualität ihre adäquate Ursache
habe. Mit der Bejahung dieser Frage aber ist zugleich die Schuld dieses
Menschen bejaht, die daher nicht etwas von jener Betätigung Unabhängiges
sein kann" ..
Dit is Merkel's bekende opvatting van de substantiëele eenheid van juridische
oorzakelijkheid en schuld.
Hoe voert Merkel dezen gedachten gang nu door ten aanzien van de individualiseerende schuldgradaties ? Met de vóór FRANK heerschende beschouwingswijze
behandelt Merkel dit punt niet bij de schuldvraag zelve, waar het toch systematisch thuis behoort, doch bij de leer der straftoemeting.
S. 313 a. W. schrijft hij: "Die besonderen Deliktsmerkmale sind an sich für
ein bestimmtes Masz der Verschuldung ebensowenig beweisend, wie für eine
Verschuldung überhaupt. Wie diese ausgeschlossen sein kann, weil Eigenschaften
oder Verhältnisse nicht vorliegen, von welchen eine rechtliche Verschuldung
überall abhängig ist, oder weil solche vorliegen, welche ei ne Verschuldung ausschlieszen, so kann das Masz der Verschuldung als ein gröszeres oder geringeres
erscheinen, je nach dem Masze, in welchem jene Eigenschaften oder Verhältnisse
sich verwirklicht zeigen. Jene besonderen Merkmale, so wie der Umfang, in
welchem sie zur Erscheinung gelangen, lassen sich als Gröszen betrachten, die
nur unter Hinzutritt anderer und zwar veränderlicher Gröszen eine selbst
variabIe Bedeutung gewinnen".
Men ziet uit deze aanhaling, hoe naar deze gedachtenlijn althans, ook de
z.g. "motievenschuld" bij Merkel in de oorzakelijkheid wordt opgezogen. Slechts
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uitwendige omstandigheden beïnvloeden bij hem den schuldgraad. De merkwaardige en essentiëele eigenschap van het individualiseerend schuldbeginsel :
de benadering der zedelijke gezindheid in de wetsgedachte der vergelding kan
zóó niet gegrepen worden. Merkel's beschouwing is geenszins onjuridisch, doch
zij kan het anticipeerend, het benaderend schuldbeginsel geen recht laten wedervaren, wijl de ten grondslag liggende wetsidee (in VON jHERING'S lijn) wel het
restrictief verband van het recht met het maatschappelijk en economisch leven,
maar niet de verdieping der rechts gedachte naar boven in haar verband met de
latere wetskringen kan doen begrijpen. Merkel's positivistische wetenschapsopvatting staat hem hier in den weg. Over de oriënteering van zijn schuldbegrip
aan SCHOPENHAUER'S beschouwing van den wil als "werkende oorzaak", zie
men de op dit punt zeer goede uiteenzetting van TESAR: Die symptomatische
Bedeutung des verbrecherischen Verhaltens (1907) S. 186 fig.
Begrijpelijk wordt zoo ook, dat voor Merkel geen principiëel onderscheid
tusschen strafrechtelijk en burgerrechtelijk onrecht en hun rechtsgevolgen bestaat: Zie A.D MERKEL: Krimin. Abhandlungen zur Lelzre von den Grundeinteilungen des Unrechts (Leipzig 1867). Begrijpelijk ook, dat hij aanvankelijk
de herhaling van het misdrijf niet als grond voor strafverzwaring kon erkennen
(zie HOLZENDORFF'S Handbuch 1874 11 B. S. 560).
In geheel denzelfden zin ZUCKER, Ueber Kriminalität, Rückfall und Strafgrund
(Leipzig und Wien 1907) S. 44: "Wer da Strafe nur aus dem Grunde verhängt
wissen will, urn mittels derselben den Tätcr zu bessern oder abzuschrecken, der
wird freilich dem Rückfall eine sehr hohe Bedeutung beirnessen; gleichmütiger
wird den Rückfall jener auffassen, der die Strafe, der Hauptsache nach als eine
einfache (sic!) Vergeltung der Uebeltat ansieht".
Geheel in MERKEL'S lijn ook LIEPMANN: Einleitung in das Strafrecht (S 65):
"Aber auch die Höhe und der Grad der Schuld bestimmen sich nicht nach
gedanklichen Prozessen, sondern nach den U mfang dessen, was der Schuldige
im Widerspruch mit dem Recht gewirkt hat und de Urnstanden unter denen
dies geschehen ist".
Intusschen .- ook Tesar heeft er reeds op gewezen - heeft Merkel om zijn
opvatting van het schuldbegrip niet in openlijk conflict met de heerschende, in
wezen ethiseerende kultuurgedachte te brengen, een zijweg ingeslagen, die
volkomen met zijn uitgangspunt in strijd, als een volstrekt vreemde schakel in
zijn betoog aandoet, t. w. de erkenning van een symptomatische naast een
reëele beteekenis van het delict (t. a. p. S. 20 fig.). Op dezen grond kan Merkel
dan ook weder de zwaardere bestraffing bij recidive rechtvaardigen. Deze geheele beschouwing zweeft echter in Merkel's stelsel in de lucht. Noch bij zijn
star en abstract onrechtsbegrip (zie S. 44, waar "onrechtmatigheid" en "positiefrechteiijk verboden zijn" kortweg worden vereenzelvigd, bij welke formalistische opvatting natulJ!"lijk geen typen en graden van onrechtmatigheid bestaanbaar zijn), noch bij zijn op de wilscausaliteit afgestemd schuldbegrip is een
aanknoopingspunt voor deze symptomatische beteekenis van het vergrijp te
vinden. Ongewild vervalt Merkel hier dus in de door hem zelf zoo voortreffelijk
bestreden (S. 25 fig.) dualistische opvatting, welke zoowel aan de subjectieve
als aan de objectieve zijde van het delict een zelfstandige beteekenis toekent.
En tot een inderdaad schrijnende antinomie voert dit alles bij Merkel's opvatting van de verhouding van strafrecht en beroeps- en gewoontemisdaad,
waar hij, geen uitweg meer ziende, Von Liszt de hand reikt en den gewoontemisdadiger als op één lijn staande met den krankzinnige, maar voor ontoerekenbaar verklaart! Een nieuwe bevestiging van mijn opvatting, dat klassieke en
moderne richting slechts polaire tegenstellingen vormen!
78) HoLO VON FERNECK, Die Idee der Schuld (Leipzig 1911). Deze door
BINDING zoo overmatig heftig bestreden hoogleeraar tracht in zijn genoemde
verhandeling, het schuldbegrip (Hold spreekt van idee) nieuw op te bouwen
op den algemeenen schuldvorm der generale voorzienbaarheid der norm.
Uit dezen algemeenen schuldvorm, die in wezen (dit kan BINDING worden
toegegeven) met het strafrechtelijk schuldbegrip nog niets van doen heeft, wil
HOLD dan de bijzondere schuldvormen afleiden, als hoedanig hij "Absicht",
"Fahrlässigkeit" en "Willkür" wil laten gelden.
Het wezen der schuld wordt nu omschreven als overtreding van de algemeene
norm: "Ou solist von deinem. .. Vorhaben abstehen, wenn es voraussichtlich

,

•

•

_

_

~ '~M

__

•••

~

__

_

._.

_

....

~

.a..

-.....-..

1&1.10

\

j

-

- . _

,

,
I

BEROEPSMISDAAD EN STRAFVERGELDlNG

307

(d. h. nach allgemeiner Annahme, nach Voraussicht des Durchschnittsmenschen)
einem Interesse widerstreitet" (t. a. p. S. 57). Zoo wordt dus inderdaad de schuld
in wezen onrechtmatigheid of onrechtmatige causaliteit (de causaliteit hier
genomen in den zin van de theorie der adaequate veroorzaking). Vergelijk ook
S. 52, waar de generale voorzienbaarheid "des verpönten Erfolges" als het
wezen der schuld wordt voorgesteld.
Zeer bedenkelijk is daarbij bovendien, dat HOLD eenigermate in de lijn der
nieuwere schuldleer (MAYER c. s.) het onverschillig noemt of de bovengeformuleerde norm tot het gebied der moraal, tot dat van 't recht of van een ander
normencomplex behoort (t. a. p. S. 95). Tengevolge van zijn verwerpelijk schuldbegrip vinden we slag op slag verwarring tusschen de begrippen causaliteit en
schuld bij Hold. Zoo, zeer sterk, S. 83: "Versteht man dasz das Gefährdungsdelikt ein Begehungsdelikt darstellt, welches als solches neben dem Absichtsund neben dcm Fahrlässigkeitsdelikt steht (sic!) so darf man selbstredend nicht
von vorsätzlichen und fahrlässigen Gefärdungen sprechen" ( !!).
Daarentegen treft als een goede noot bij HOLD VON FERNECK weder zijn
inzicht in het de moraal benaderend karakter der rechtsschuld (S. 97) een
inzicht, dat intusschen bij zijn geheele instelling geen vruchten kan afwerpen.
79) BINDING neemt in zijn uiterst polemisch gesteld standaardwerk: Die
Normen und ihre Uebertretung, Bnd. II (2e Auf\. 1914) S. 259 fig. een bijzondere plaats in de schuldleer in, reeds door het verband met zijn bekende
normentheorie. In wezen is deze groote strafrechtsleeraar intusschen niet boven
Merkel's schuldopvatting uitgekomen, gelijk hij ook t. a. p. S. 274 noot 16
MERKEL'S en LIEPMANN'S schulddefinities als "richtigé Definitionen der Schuld
im Sinne des Delikts" prijst. Bij lezing van 's schrijvers uiteenzetting van de
verhouding van "kunnen" en "behoor en" in het strafrecht (zie § 71) wordt
onze aandacht tot het uiterste gespannen, daar Binding hier voor een onbegrensd individualiseerend standpunt opkomt, ongetwijfeld niet positiefrechtelijk,
doch idealiter gesproken: "jen er idealen Anforderung entspricht allein und
ausschliesslich die Zurechnung zu Verdienst und Verschuldung nach seinem
individu ellen Können, die rein materielle Zurechnung", en de schrijver polemiseert heftig tegen TRAEOER (Wille, Determinismus und Strafe, S. 11) en
LIEPMANN (Einleitung S. 141 fIg.), die meen en, dat het strafrecht slechts een
doorsnee mate van kunnen eischt. Wie nu echter meent, dat Binding ook het
individualiseerend schuldbeginsel in zijn benadering der zedelijke schuld recht
laat wedervaren, wordt teleurgesteld.
"Schuld im E. S. ist das Willensverhalten, kürzer dEr Wille eines Handll1ngsfähigen als Ursache der Rechtswidrigkeit". En hieraan voegt BINDING toe: "Nennt
man, wie dies mei nes Erachtens jl1ristisch erlal1bt, wenn nicht geboten ist, alles
gewollt, was durch Verwirklichung des menschlichen Willens verursacht ist, so
lässt sich die Schuld auch als der auf eine Widerrechtlichkeit gerichtete Wille
eines Handlungsfähigen definiren" (S. 293/4). Hierbij polemiseert Binding
scherp en o. i. terecht tegen de voorstellingstheorie en acht de wederrechtelijke
wil niet noodwendig van de voorstelling der wederrechtelijkheid afhankelijk.
Tot het dogmatisch karakter der schuld in verhouding tot onrechtmatigheid
en causaliteit is Binding niet doorgedrongen. Ook zijn onrechtsbegrip is star,
schoon wegens 't verband met zijn normentheorie niet formalistisch te noemen.
Die(se) rechtswidrige Handlung isl (als 0) bei dem vorsätzlichen wie beim,
fahrlässigen DeUkte gleicher Art gellau die gleiche (t. a. p. S. 313). Zie ook
S. 235: "dieses unbeabsichtigte Vergehen schädigt die Rechtswelt nicht geringer,
als wenn es als solches beabsichtigt gewesen wäre". En Ilog sterker: S. 231:
"Die Rechtsunerträglich1ceit nun, das einzige Motiv des Normen-Erlasses geworden ist, eignet den schuldlos gesetzten objektiven Tatbeständen aller Delikte
grade so, wie den Schuldverwirklichungen. Die Wunde, welche der Rechtsordnung in dem einen wie dem andern Falie geschlagen worden, ist vom objektiven Standpunkt aus betracht et nicht nur äusserlich die gleiche, sondern in der
Tat allch gleich gross und gleich schwer". In gelijken zin BIERLlNG: Jur Prinz.
Lehre, III S. 301 fig. en NAGLER: Rechtswidrigkeit, S. 315 fig. Ook het causaliteitsbegrip deelt dus in de starheid van Binding's onrechtmatigheidsbegrip. Maar
daarmede vervalt Binding in de antinomie, dat hij bij de straftoemeting, die
ook z. i. aan den concreten schuldgraad moet worden aangepast, toch weer de
schuld, die hij eerst geheel in Merke\'s lijn als wilscausaliteit vatte en dus niet
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als een zelfstandig element liet gelden weer zou moeten verZelfstandigen en in
iets anders dan wilscausaliteit zou moeten vinden, ofschoon hij deze antinomie
rustig laat staan, zonder haar blijkbaar te zien. Overigens is het juridisch
wilsbegrip bij Binding grondig verdorven, doordat hij het in een "esoterische
psychologie (sic!) des Rechts" wil fundeeren!! Een psychologisch wilsbegrip,
dat volstrekt in strijd komt met den zin van alle psychologie. Zie de inderdaad
groteske § 60 van Binding's aangehaald werk!
80) KELSEN heeft in zijn eerste hoofdwerk, Hauptprobleme des Staatsrechtslehre (2e Aufl. 1923) S. 133 e.v., op zeer scherpzinnige wijze de onhoudbaarheid
aangetoond van het "psychologisch schuldbegrip, zooals dit bij LÖFFLER,
EXNER e. a. is te vinden. Doch geheel in de lijn zijner formalistische beschouwingswijze wordt nu de schuld juridisch tot onrechtmatigheid herleid.
Ter kenschetsing van zijne opvatting laten we hier deze passage volgen, te
vinden op pag. 139 van het aangehaalde werk:
"Während ältere Rechtsordnungen die Tötung eines Menschen mit St ra fe
bedrohen, knüpfen die neueren nur an die absichtliche Tötung eine Unrechtsfolge. Zum Unrechtstatbestande des Rechtssatzes gehört jetzt nicht blosz der
äuszere Vorgang des Tötens, sondern auch der innere, psychische (sic!) der
Absicht (resp. andere äuszere Momente, die auf eine Absicht schlieszen lassen).
Wenn nun psychische Momente wie Wille oder VorsteIIung in den U nrechtstatbestand aufgenommen sind, dann müssen diese inneren Momente ebenso
gegeben sein wie die äuszeren Faktoren des sozialschädlichen Erfolges, damit
überhaupt ein U nrecht vorliege; dann ist keine "Schuld" vorhanden, wenn
diese psychisch en Momente fehlen, doch nur ganz ebenso wie keine Schuld
vorhanden wäre, wenn die äuszeren Elemente des U nrechtstatbestandes fehlten.
Man könnte mit demselben Rechte behaupten, dasz beim Morde der Tod des
Ermordeten das Schuldmoment sei, mit dem man dies lediglich von der Absicht
behauptet. Denn die psychischen Momente sind formal-juristisch nichts anderes,
als Glieder des Unrechtstatbeständes."
En S. 142: "Kann in allen drei FäIlen (n.l. LöHIer's drie schuldvormen van
Absicht, Wissentlichkeit, en Fahrlässigkeit) von Schuld gesprochen werden,
dann ist Schuld weder Wollen noch Voraussehen, dann erübrigt zu ihrer Charakterisierung nichts anderes als der Bestand eines strafbaren Unrechtes, d.h.
einer verletzten Strafnorm. Der Eigentümer des Hauses, von dessen Dach ein
Ziegel fäIlt, durch den ein Freier getötet wird, wird vom römischen Recht mit
St ra fe belegt. Er ist im gleichen Sinne, "schuld", wie der Bahnwärter, der
eingeschlafen, seinen Wechsel zu stellen verabsäumt, im modernen Rechte der
Strafe verfäIlt, obgleich beide der. Erfolg weder gewollt noch verausgesehen
haben. Das U rteiI, das eine Schuld behauptet, sagt nicht mehr und nicht
weniger, als jenes, das ein strafbares Unrecht konstatiert". Juist door dit formalisme heeft Kelsen voor de theorie van de schuldvormen niets kunnen leveren,
daar hij hun onderling verschil rustig in psychische momenten laat schuilen.
Over de antinomieën, waarin KELSEN'S vorm-inhoudschema zich verstrikt,
vergelijke men mijn De Beteekenis der wetsidee voor Rechtswetenschap en
Rechtsphilosophie" (1926).
81) KOLLMANN, Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtsw. 28, 449 gaat in zijn symp·
tomatische opvatting verder dan TESAR.
82) Zie over deze richting TESAR: Die symptomatische Bedeutung des verbrecherischen Verhaltens (1907) S. 149 vlg.: "Die Symptomatiker", waaronder
hij eenerzijds den Kantiaan HENKE en anderzijds de Hegeliaansche school rekent,
zonder nochtans te verzuimen, ook op de dualistische resten in de Hegeliaansche
school te wijzen. Zie voorts MERKEL's belangrijk opstel: Ueber das gemeine
deutsche Strafrecht von Hälschner und den Idealismus in der Strafrechtswissenschaft. Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtswissensch. Bnd. I, S. 188.
83) Zeer verbreid is de opvatting van GRAF zu DOHNA (Zeitschr. f. d. ges.
Str.w. XXXII S. 326), dat schuld in formeel en zin die psychische toestand van
den dader op 't oogenblik van de daad is, die zijne verantwoordelijkheid voor
den rechterstoel der zedeleer fundeert. Zie BIERLINO, juristische Prinzipienlehre
111 S. 238 noot en 328; STURM, Die strafrechtliche Verschuldung; BAUMOARTEN,
Aufbau der Verbrechenslehre S. 244; VON CALKER, Strafrecht und Ethik (1897)
S. 7, S. 26 vlg. en zijn Ethische Werten im Strafrecht (1904) S. 15 fig. en tal
van anderen.
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84) "Zwei Forderungen sind nach dem Gesagten an einen brauchbaren Schuldbegriff zu stellen. Er musz auch für die Moral geiten; wie das (objektive)
Unrecht auf die Soziologie so ist die (subjective) Schuld auf die Individualethik zu gründen; freilich musz hier ebenso wie dort ein spezifisch (sic!)
juristischer Begriff gewonnen werden" ... en S. 549: "Strafrecht und Moral besitzen wie nunmehr zur Genüge dargelegt sein dürfte, denselben Schuldbegriff;
was im Strafrecht zur Schuld hinzutreten musz und in der Moral nicht unbedingt notwendig ist, das ist das äuszere Verhalten". Typeerend dan weder
de voorzichtige erkenning der antinomie, door deze uitwissching der innerlijke
grenzen der wetskringen veroorzaakt, op pag. 548: "Immerhin kann nicht geleugnet werden, dasz durch diese Rückbeziehung des Schwergewichts des
Objekts auf die Psyche das Strafrecht sich bedenklich(sic!) in das Gebiet der
Moral begibt und damit seiner eigenen Leistungsfähigkeit heranrückt."
85) GRAF ZU DOHNA, Zum neuesten Stand/! der Schuldlehre in Zeitschr. f. d.
gesamte Strafr.w. 32 Bnd. (1911) S. 328.
86) M. E. MAYER, Der allgemeine Teil des Deutschen Strafrechts (1915)
S. 103/104.
87) t. a. p. S. 246.
88) Zie over dit begrip van "Ieiden" in den zin van mijn leer der anticipaties:
Het juridisch Causaliteitsprobleem in het licht der wetsidee. Prolegomena.
89) De opvatting, dat niet de dader, maar de daad schuld heeft (zie b.v.
ZEVENBERGEN, Leerboek v. h. Ned. Strafrecht in aansluiting aan een wijd verbreide klassiek-dogmatische opvatting), is m. i. te formalistisch. De daad is een
onzelfstandig juridisch begrip, wijl ze niets is buiten de toerekening tot een
subjectieven rechtswil. Die rechtswil, het rechtssubject, heeft schuld in zijn
handeling.
90) Prof. SIM ONS kan het blijkbaar voor zijn wetenschappelijk geweten verantwoorden op dezen grond, zich ontslagen te rekenen van een kritische overweging mijner studie over het juridisch causaliteitsprobleem! Zie zijn toch
waarlijk zonderlinge aankondiging in het Weekblad van het Recht. Of staat,
gelijk hij laat doorschemeren, mijn van de zijne afwijkende levens- en wereldbeschouwing aan een eerlijke bespreking in den weg? 0, die neutraliteit der
wetenschap !!
91) Tegen de opvatting van de schuld als relatie zeer goed ZEVENBERGEN:
Eenige beschouwingen over het strafrechtelijk schuldbegrip (V.U. 1913) bI. 160v.
92) Dr. HANS GROSSMANN, Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit
(Hamburg 1924) in Hamburgsche Schriften zur ges. Strafrechtswissenschaft,
hrg. von Prof. Dr. M. LIEPMANN S. 14 fig.
93) BAUMEISTER, Bemerkungen zur Strafgesetzgebung, I Heft, (1847) S. 32.
94) LÖFFLER, Die Schuld/ormen des Stra/rechts, 23 Aufl. (Berlin und Leipzig
1921) S. 5.
Bo) EXNER, Das Wesen der Fahrlässigkeit (Leipzig und Wien 1910) S. 137.
96) MÜLLER,
Die Bedeutung des Kausalzusammenhangs im Straf- und
Schadenersatzrecht (1912) S. 49 fig.
97) D. P. D. F AB lUS, Schuld en Straf (1900) blz. 80.
98) LÖFFLER, Die Schuldformen des Strafrechts.
99) MIRICKA, Schuld/ormen.
100) KOHLRAUSCH, Schuld (Reform des Strafgesetzbuhces 1910 Bd. I.
101) FRANK, U eb er den Aufbau des Schuldbegriffs (1907). Hier huldigde hij
de objectieve opvatting van de begeleidende omstandigheden en beschouwt ze
tevens als noodwendig element van de strafrechtelijke schuld, waarbij hij de
schuldvormen weder zuiver psychologisch vat. Na felle critiek van KRIEGSMANN,
BELING, MAYER e. a. heeft FRANK in zijn commentaar op het St. G. B. de objectieve opvatting zijner leer prijs gegeven en in plaats van de begeleidende omstandigheden haar "motivierende Bedeutung" de "normale Motivierung" gesteld.
Tevens gaf hij hier zijn opvatting prijs, dat de begeleidende omstandigheden
schuldelement zijn en wilde ze voortaan slechts bij de straftoemeting doen
gelden. FREUDENTHAL, Schuld und Vorwurf (1922) S. 5 fig. beschouwt deze
laatste standpuntswijziging als een teruggang. Zie ook BELING, Unschuld, Schuld
und Schuldstufen (1910) S. 6 fig.
102) Zie hierover, doch veeleer in lovenden zin, FREUDENTHAL (1922) S. 11 fig.
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An author, who does not conceal his dislike for Knox and some of
his ideals, admits th at Knox founded the Reformed Church in Scotland,
and th at the Reformation, which triumphed in August 1560, had vast
polities as no statesman in his day could afford to ignore, nor succeeding
his will, and moving eloquence, Knox gained such supremacy in Scottish
polities as no statesman in his day could afford to ignore, nor succeeding
statesman disregard 2). It is also generally acknowledged th at Knox
was the most Calvinistic of Calvin's disciples, and th at therefore the
political aspects of Calvinism formed an important factor in the development of the many-sided movement known as the Scottish Reformation.
Whether the Parliament of 1560, which ratified the Scots Confession,
was technically alegal one or not, is a matter of comparative unimportance; what is important is that its acts, even without receiving royal
assent, became the effective laws of the lands. It was through such acts,
and the influence of the reformed ministers, that the commons may be
said tot have been created 4), and the powerful middle class were trained
in Scotland 5).It was these who formed the reservoir of political power
on which Knox drew so freely. He in fact raised the commons into
political power, and they never failed him. To some of the higher nobility
religion was merely a plaything, a pawn in a political game, but to
Knox and his commons it was a great reality, whose claims were imperative and supreme. Calvinism, according to their conception, should speak
in the legislative assembly as well as in the congregation and at the fireside; and if these stern ideals we re too democratie for Elizabeth, and if they
succeeded in defeating the entangling marriage with Hamilton, they secured
for Scotland the continuity of a democratie and truly reformed church.
Knox's fear of one mass more than of ten thousand armed invaders
*) De Hollandsche vertaling van dit artikel is opgenomen in het Octobernummer van de maandelijksche editie van dit tijdschrift.
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may seem to us grotesque, but in reality it was sound wisdom and
penetrating political insight. For to have tolerated one mass at Holyrood
would have been an assent to the first step in a counter-revolution
which, with the aid of the gold and the armies of English and foreign
Roman Catholics, would have placed the English Crown on the head
of a Roman Catholic Scottish Queen and Scotland would have lapsed
into a dreary backward province, under the iron heel of apapal continental power. But the political consequences of the Scottish Reformation
have been otherwise, and they have been such as have won for Scotland
a place of honour and esteem among the nations of the world. And
it should be weIl not to forget Froude's words in this connection. Knox
in this wild crisis, said Froude, "saved the church, which he had founded,
and saved with it Scottish and English freedom" G). The political freedom
of the country was th en and henceforth wrapped up in the church.
At the Reformation the whole nation, and the church in Scotland
was co-extensive with it, transferred its aIlegiance from Roman Catholic
formularies to the Scots Confession, and later to the Westminster Confession ; and to these Calvinistic standards the Church of Scotland adhered
with varying degrees of loyalty till 1921. From th at date these standards,
though retained, may be regarded as practically dead, and as merely
powerless cabalistic signs. In 1660 the episcopal polity was imposed on
the church, and even though there were many Arminians among its
cIergy the Scots Confession of 1560 was adhered to tiII 1688 7 ) when
the Presbyterian polity was restored and the church's relation to its
creed became more real and vita!. Thus, for 361 years, a Calvinistic creed
entered into the warp and woof of the life of Scotland in all its va ried
activities and achievements. Taking poli tics to mean the science of
government or that part of ethics which relates to the regulation and
government of a nation or state for the preservation of its safety peace
and prosperity, we shall now enquire more cIosely how Calvinism in
Scotland affected this science.
11.

Let us first look at the influence of Calvinism on the state. In reading
Scottish history one does not meet with a cIear and rigid definition of
state or nation. Sometimes the state means the power wielded by the
government of the country, the civil power, or the body of men forming
the community with such political privileges as entitle them to share
either directly or by representation in the government of the country.
The nation means the section of the population which, by its capacity
of thought and feeling, by the strength of its conviction and strenuousness of its actions, determines the main current of the general life
and presents the most distinguishing characteristics of the whole community 8). Whether we look at Scotland as a state or nation, or both, we

312

PROFESSOR DONALD MACLEAN

can trace the influence at work in developing its government or its
distinguishing national traits back to the Reformation.
To do this, we have to go back to Calvin. It has become fashionable
of late to estimate the genius of Calvin by his pre-eminence as a statesman 9) and legislator 10) rather than as a theologian. Without entering
on a discussion of this debateable question, it must be admitted that
his master mind gave expression to principles in statescraft and social
legislation which! have helped to create and develop almost all the
progressive states of the world. Indeed the vast and beneficial consequences of the Reformation have been ascribed in large measure to
Calvin's c1ear thinking 11). This was due to his conception of the church
as inc1uding not merely the promotion of the spiritual life of individual
believers, but also the moral supervision of the entire community. lts
commission therefore inc1uded, according to his conviction, the right
and duty to act the censor and mentor of social habits and practices, of
industrial standards, and of political and diplomatic activities.
In order to discover Calvin's view of the state we have to investigate
not with Machiavelli the sovereignty of the Prince, but the sovereignty
of God and the fall of man 12). This belief in the sovereignty of God
created a majestic view of God which had the twofold effect of producing
reverent religion and a fearless people, for the fear of God exhausted
man's capacity for fear. For all power comes fr om God and none from
man, and hen ce all kings and subjects are alike and equal in the sight
of God. God alone was possessed of sovereign rights in the destiny of
the state, which, like the church, is a divine ordinance. In this state
where sin has rendered rule necessary, the exercise of authority, for the
purpose of government, has been invested in men, but whatever outward
form this authority may assume, it never possesses power over men
except what it derives from divine sovereignty. This state comprised
the president and guardian of laws, the laws, by which he governs and
the people who are governed by and obey the laws. Civil government is
deemed absolutely necessary to the preservation of society from anarchy
and barbarism. lts object is to oppose idolatry and offences against
religion, to maintain peace and order, the security of property, the quiet
pursuit of honest commerce, and all else th at go to the public expression
of religion and humanity among men 13). In this respect the state was
the handmaid of the church to fulfil its behests, for it was its ally, and
the two "are not adverse to each other", for the moral regulation of
the community. Neither could do without the other. The church was
self-governing and free, acknowledging no earthly power and bowing
to the behests of no earthly authority. The state must follow the church's
counsel in performing its own function, which is complementary to ihe
other, by promoting the moral interests of the community. This state
has a moral content. It has an immanent morality, allowing men to lead
a good life within its range. For obedience, gravity, chastity and sobriety
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in thought and conduct are as valuable for the state as for the church.
Therefore it cannot turn aside from morality, from the law of God, for
if it so turns it commits suicide 14). Thus the christian church and state
are creations of God, autonomous and independent, but possessing a
concurrent common activity.
Such was the church, and such the state, which Knox believed that
he could create in Scotland, with the help of God, when he presented
to the convention of the estates for their ratification, in January 1561,
the famous First Book of Discipline. The estates refused to ratify the
book, and Knox deeply resented their foolish decision. The estates were
here entirely lacking in political foresight. For by their betrayal of Knox
and his followers, they diverted the new forces, representative of many
classes of the community, which were giving expression to national
aspirations, from the estates to the assembly, and so created at the same
time a definite breach between the church and the estates, and a formidable riyal power with a fixed determination to rely now on its own God
given strength and power 1~). In the crisis th at had arisen the firm
belief of the Scottish Reformers in the sovereignty of God, and in the
equality of all men before God was destined to sweep away absolutism
in poli tics, and inevitably prepared the way fór democracy 16). The
Reformers did not shrink from their divinely appointed task, and the
advantages secured by them for Scotland in every sphere of life are
truly incalculable:
"The path of duty was the way to glory".
The Book of Discipline and the Scats Confession, far from being
weakened in their effectiveness as enactments for the people by the
absence of a royal signature, were in fact on th at account strengthened
in their appeal. The nobility, and Morton later, might weIl be afraid
of the creation of a Theocracy, but Knox, who knew the Bible better
than his critics, knew th at Israel's Theocracy was a direct divine creation
which could not be reproduced 17) byeven the best human agency, and
therefore he bent his energies solely in the direction of educating and
christianising his native land, in order th at equity and justice might be
read on the portals of all its courts and counciIs, and morality and
righteousness might be the regulating principle of all actions. The liberating and reforming forces of the movement did not, however, advance
unimpeded, for Andrew MelviIIe suffered because he claimed the freedom
to teach christian doctrines that censured state polities, but his claim
helped to open the gate of freedom. For it was its spirit th at Kirkton
breathed when, in evident sympathy with the Duteh, he frankly criticised
the "inglorious war" with the Netheriands in 1666 18 ). And equally true
is it in the case of Shiels when he boldy charged the king with giving
"another demonstrative discovery of his treachery and popish perfidy,
in breaking league with the Dutch, and entering into one with the French,
to destroy religion and liberty in Britain" 10). And if statesmen have
A. St. 3-m. Il
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at last recognised the folly of regarding christian criticism of high
politics impregnated with the seeds of war as treasonable, the immunity
secured for christian churches today to form leagues against war is the
triumph of the truths for which Melville and his co-reform ers suffered.
lIl.

"

I

What form of government should be recognised in such a state is our
next question?
Calvin, while not definitely framing a doctrine of government in the state
nevertheless passes under review three possible forms of government. He
asserts that it is futile for a private person to draw a form of polity for
the state, and th at it would be rash to define such a polity without
regard to differing circumstances in states, which might affect the utility
of the government proposed. With these precautions he proceeds to pass
under review three forms of government, namely, monarchy which is
government by one only, whether he be called king or duke or otherwise;
aristocracy, which is a government composed of the chiefs and people
of note, and democracy, which is a popular government, in which each
of the people has power 20). Each of these has its dan gers, he alleges.
Monarchy is prone to tyranny, in aristocracy the tendency is to the
faction of the few, and in popular ascendancy there is a tendency to
sedition. The one th at commends itself to him most is "aristocracy, either
pure or modified by popular government", such as was established by
the Lord among the Israelites 21). But he perceives that Divine Providence
has different forms of poli tics for different countries. But whether kings
or burgomasters they are the appointed guardians of liberty, and as such
they are the ministers of God, who are to be obeyed and submitteà
to when the king "makes his reign subservient to the divine glory",
otherwise the king "acts the part not of a king but a robber" 22). The
obedience inculcated is that of a man to a man not on his knees but
free and equal before God. This freedom man feIt, and the more when subjection was most oppressive. Through this oppression he breakes and creates
for himself an outer life consonant with this freedom th at his inner will
craves, and this liberty is the consciousness of his own spiritual value 23).
When Knox transplanted Calvinism to Scotland he followed Calvin in
recognising th at diversity of governments is the will of God, and accordingly he regarded monarchy as more suited to Scotland than oligarchy.
But it was a monarchy like Calvin's without the halo of divine right,
and although it was noble and glorious as a divine office its officer
might be the reverse. Knox did not hesitate to make this clear to Queen
Mary. When she asked him: "Think ye that subjects having power may
resist their princes"? "If their princes exceed their bounds" was his
courageous reply 24). This was but an emphatic illustration of his
earlier teaching that the prop het of God who sometimes teaches treason
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against kings does not himself, nor do those that foUow God's word
spoken by the prophet, give God offence 25).
Sovereignty comes from above, according to Calvin, and not from
bel ow, therefore authority cannot ascend to the king simply because the
people have none to bestow. The sovereignty of God is the supreme factor
and the only factor that reaUy matters 26). Vet the people of God, !ike
the Israelites in the case of Saul can consent t~, and even elect, a king,
for that is from above. The condition of the election of the king is the
wiU of God's people, as the condition of the crop is the sowing, and as
in the case of the crop so also in th at of the king, the cause is the
wiU of God. So it reaUy foUows th at king and people, who condition
his power, are on equal footing as priests before God, and therefore
one equal can resist another equal. But such resistence became justifiable only when the covenant between the king and the people and
between man and man was not implemented, or the kind did command
irreligious and iniquitous matters, and so became a tyrant. Then were
such rulers to be disobeyed or in deed deposed, for the redeemed of the
Lord were ransomed at too high a price to "yield a slavish obedience
to the depraved wishes of men, far less do homage to impiety" 27).
These principles of Calvin were developed by his disciples Beza, Althusius,
Zanchius, Hotman, Duplessis-Mornay, trom whose writings covenanting
authors quote copiously while defending their resistence to kingly absolutism, and in justification of taking up arms against a tyrannical ruler
who violated the natural law and the covenant. It was to this spirit of
Calvinism th at Knox gave utterance in his reply to Queen Mary. It
communicated itself to George Buchanan whose leading idea is that the
king exists by the wiU and for the good of the people: "kings were
made not for themselves but for the people"; "the people have the right
of investing whom they please with the sovereign power", "who should
exercise over the people only those rights which he has received from
their hands" and "Iet the safety of the people be the supreme law" 28).
Samuel Rutherford advocates the same principles in his Lex, Rex.
"They are the very principles which !ie at the basis of the British constitution, and by whose tenure the house of Brunswick does at this very
moment hold possession of the throne of these realms" 29). When indeed
the par!iament of 1567 had formaIly passed what the assembly had
already resolved, the duty of the resistence of the subject to his
sovereign, in case of necessity, became the recognised law of Scotland 30).
Brown of Wamphray is in no doubt about the matter. "God", he wrote,
"giveth no command to do evil, nor to tyrannise. He (king) is not God's
vicegerant wh en he playeth the tyrant, and therefore he may be resisted and
opposed without any violence done to the office or ordinance of God" 31).
Sir James Stewart of Goodtrees, who may be regarded as the great
legal authority of the later covenanting period, deals with royalty with
even more vigorous frankness. "No man", he wrote, "is bom with a
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crown on his head and a sceptre in his hand" 32). Shiels is equally plainspoken and emphatic. "Man by nature", said Shiels, "is born as free
as beasts; no lion is born king of lions, nor no man king of men, nor
rulers of men, either supreme or subordinate, because none, by nature,
can have these things that essentially constitute rulers, the calling of
God, nor gifts and qualifications for it, nor the election of the people" 33).
Stewart and Shiels, like others, followed Calvin in professing indifference to the forms of government, but, like him, they revolt from the
idea of anarchy. To Shiels anarchy is a "deadly plague", which brings
the community into a paroxysm as deadly and dangerous as tyranny.
So again following Calvin almost verbatim he says: "We must own
government to be absolutely necessary for the constitution and conservation of all societies". But he will not discuss the relative merits of
"monarchy, aristocracy or democracy", but his respect for monarchy is
cJearly seen in his caveat that his "dispute is not levelled against
monarchy, but the present monarch" 34). Robert Douglas, writing in 1660
tot James Sharp, afterwards archbishop, shows the same revulsion from
anarchy and the same attachment to monarchy: "Anarchy and tyranny,
and likewise con tempt of magistracy, are to be guarded against". "The
people of these nations have been so accustomed unto monarchy, th at
they can hardly put their neck under another form of government" 35)
A commonwealth was to Douglas an oligarchy, and an oligarchy th at
resolved itself into the rule of a single person, as was made "evident
in the practice of the Protector, who turned the republic into government
by himself". This attachment of the Scottish people to their monarchs
would seem not merely pathetic but absurd, if it were not that their
vision was fi11ed with the monarchy as an ordinance of God. And it is
this alone that explains Wodrow's paradoxes th at, while the Presbyterians were harassed and persecuted when struggling for the liberties
of the nation as well as the principles of the Reformation, yet "they
maintained their loyalty, and just regard to the civil powers even when
oppressed by them" 36). This was also what welded the Scottish nation
into a permanent and unshakeable attitude of antipathy to mob rule,
violent revolt and uncontrollable anarchy, an attitude which is still
reflected in its political steadiness and caution, and is echoed in its
history during the intervening years. Chalmers could proudly repudiate
it, when he wrote: "There in the utter absence of all participation with
lhe objects of demagogues or political agitators, will then be graven in
far more legible characters, so as to be seen and read of all men, that
you are no anarchists" 37). Lord Macnghten, in 1904, in his supreme
judicial capacity, endorsed this national sentiment in describing "anarchy
an evil, as the preacher truly says, more to be dreaded than voluntaryism" 38). But these are all the reverberating sounds of Calvin's famous
letter to Francis I in which he informs his iIlustrious sovereign of the
"lying calumnies" and "most iniquitous accusations" with which Cal-
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vinists we re traduced, as "aiming at nothing else than to wrest sceptres
of kings out of their hands, to overturn all tribunals and seats of justice,
to subvert allorder and government, to disturb the peace and quiet of
society, to abolish all laws, to destroy the distinction of rank and
property, and, in short, turn all things upside down" 39).
This Scottish love of orderly progress and righteous rule has its se at
in the very heart of Calvinism. For the sovereignty of God imp lies
earthly sovereigns, who in their capacity as sovereigns, are His ministers.
Subjects, who are themselves free-born spiritually, render loyalty to the
monarch as God's representative on earth, and such loyalty assumes a
grand and noble character. But loyalty to the monarch ceases, when he
forfeits his claim to be God's representative on earth by acts of tyranny
or by immorality, but not to monarchy itself which is a divine ordinance.
This was the conception of sovereignty th at was stamped by Calvinism
on the Scottish mind and heart. In the seventeenth century it rendered
service that cannot be overestimated by all who value clearness of
political vision. At the revolution, in 1688, it was with this faith alone
th at men weathered the storm of political change and achieved the ends
of freedom and good government with less bloodshed and anarchy than
has been the lot of any other nation 4.°)1. This belief in the divine sovereignty, with belief in the wisdom of the continuity of its monarchical
expression, referred to by Robert Douglas, has placed modern times
under debt to Calvinism. For the orderly development of Scottish national
life proceeded not from a cataclysmic disturbance of law and customs,
for the revolution was merely a change of dynasty and not the overthrow
of the throne; it was only the removal from the seat of authority of a
tyrant to make room for one who was expected to reflect the character
of God's minister. lt proceeded rather from a sublime view of the moral
law and obedience to it, which it impressively illustrated. In both respects
it bequeathed a legacy of incalcuable value to the Scottish people.

IV.
The influence of Calvinism on the legislative assembly and legislation
is equally clear. For, paradoxical as it may seem, it is generally admitted
that the great system associated with the name of Calvin, an aristocrat
in spirit, looked towards democracy and political liberty; and with its
insistence on an educated christian community evolved a viriIe individualism in Holland and Scotland, whose activities in church courts
reacted in the political sphere by giving birth to the idea of representative government 41). For as early as 1585 a petition was presented
to the king to inform him of the needs and causes of his subjects,
"especially the commons of the Realm". The prayer ot this petition was
for the introduction of freer electoral machinery. The King's secretary,
Lord Maitland, a statesman of repute, probably "inspired" the petitior:
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----------------------------------on general political grounds. lts genesis can be traced without much
difficulty to the representative character of the assembly, where ministers
and "commissioners of shires", two classes possessed of great influence.
but e-xcluded from Parliament, represented important portions of the
community which, so far, had no voiee in Parliament 42). King James
intimated to Parliament in 1587 his willingness to con si der the matter
favourably. That same Parliament accordingly passed an act, which,
with some later modifications, determined the parliamentary representation of the counties of Scotland till 1832 43 ). It was for such a
representative parliament that Brown of Wamphray (1660) claimed the
democratie right of legislative power, whose laws are "acts of parliament",
and not acts of kings, with power invested in them by the people whose
representatives they are, "to withstand and resist, even by arms, thc
King" 44).
The great riyal of Parliament was the General Assembly; and the
latter was the true sounding-board of national views and aspirations.
As such it exercised a profound influence on public policy. It did not
even hesitate to send vigorous remonstrances to the sovereigns. It sent
its recommendations to Parliament and it frequently conferred with
commissions of Parliament or the Privy CounciI. It frequently arranged
its meetings so as to coincide with the session of Parliament, and while
it generally took cognizance of only matters affecting the constitution
and jurisdiction of the church, in the early years of the reign of James VI
it really acted the part of a vigorous opposition 45). It protested against
ministers of the King and actually demanded their dismissaI. In the
serious years of 1582, 1583, it successfully brought its powerful influence
to bear on the foreign policy of the government. It was the Assembly
in 1588, when preparations we re made against a possible attack by Spain,
that ordered the arrest of a "Spy" who came in a ship from Dunkirk.
During the Spanish intrigues of 1594 it was the Assembly th at urged
the King to order his subjects "to put themselves in arms", an advice
with which the King and government wisely complied. In 1596 the
Assembly, which was visited by the King, was devising methods
of national defence and at the same time pointing out the sins of the
King. Af ter this date its influence waned until 1638. From the latter
date till its dissolution by Cromwell it cooperated with Parliament,
passing acts against the acts of Parliament, however, when necessity arose.
From 1639 to 1651 all ecclesiastical legislation was inspired by the Assembly, and it regularly appointed commisions to "Promove desires overtures
and recommendations to Parliament and the Privy Council" 46).
From 1638 onwards, when the Assembly rose to the Zenith of its
power, it stood in much the same relation to Parliament as the British
House of Commons stands to the House of Lords today. In 1639, when
a claim was made for an Assembly, it included also a Parliament to
ratify the acts of Assembly. It is striking to note also how frequently

INFLUENCE OF CAL VINISM

~

319

the acts of Parliament are merely confirmatory of acts of Assembly,
the Parliament being regarded as not having the power of veto. If it
was a question of war the Assembly decided it, and in this and other
respects it claimed the right to act as if it were the Parliament. A
conclusive proof of this is the Declaration of the Assembly to join
forces with the army of the English Parliament. lts opening paragraph
runs: "The controversie now in England, betwixt the Lord Jesus and
Antichrist with his followers, if we would not come under the curse of
Meroz, we should come out on so cleare a call trom the Representative
body ot England to the Representative ot Scotland, and helpe the Lord
against the mighty, being assured th at the helpe that we give to his
Kirk in such an exigent, is given to himselfe, and shall not want a blessed
reward" 47). This is not an isolated instanee. For we find, in 1648, the
commission of Assembly issuing a Declaration "concerning present
dangers and Duties" notwithstanding the Estates" opposition to it. The
Commission on being requested by the Estates to withhold its publication
expressed surprise at such a request. Baillie makes clear the claim of
the Commission in his pointed reference to this when he says: "The first
bickering was over our Declaration; when, contrarie to their minds, we
had passed it, they were earnest it might not be published; but we had
given order, as ever had been our Cllstome, to print it, even before we
had communicated it to the Parliament" 48).
After 1650 the power of the Assembly waned until it became almost
moribund. After 1688, while it still exercised influence on national
polities, it confined itself to matters of a purely ecclesiastical character.
In 1700 it made a request for legis lation, and the Act of Security was drafted by it, and it was passed by the legislature at the Assembly's request.
The Assembly was, since the Reformation, much more closely in touch
with the dominant force of public opinion, as it was more representative,
than Parliament. lt took cognizance of questions that were of national
interest, and often exercised the right to decide these questions without
reference to any other authority. lt was in the Assembly that the burgesses and landowners learned the methods of debate, and the responsibilities of decision, which later became so serviceable to the state in its
own legislative Council.
Access to Parliament, which was "plenum" or open, was permissible
to Iieges in order to bring their grievances before it, and this was particularly true of the officials such as the Clerk and Procurator. Advantage
was frequently taken of this privilege, and to good purpose. Andrew
Melville obtained entrance to Parliament in 1606 to protest against its
procedure. AIthough efforts were made to expel him "he succeeded to
make all th at swa and heard him understand his purpose" 49) before he
left the house. Ten years earlier Melville succeeded in addressing the
Convention of Estates, charging the members with treason against Christ,
the King, Church and country. He was commanded by the King to go
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out, but refused, according to his exultant nephew, until "they had
known his mind and gotten his message discharged" 50). But not only
did the Assembly, which, with its dynamic influence 51 ), was a great
force in the nations history, affect the politics of Parliament, but also
its procedure. For it borrowed the familiar word "overture" fr om the
church courts with strictly the same sense of suggestion for legislation,
which ultima tely came to be understood as a draft act or bill 52).

V.
When we face the question how far, if at all, Scottish jurisprudence
was affected by Calvinism, the unhesitating answer of history is that
Scottish legislation, and even more, Scottish legal administration, show
a remarkable independence of the sovereign power. This is no doubt
one result of the wellknown independent or individualistic character of
the Scottish race, which it is gene rally admitted is in no small degree
attributable to Calvinistic teaching.
The highest duty of every government is justice. It must be observed
in all spheres. In regulating the mutual relation between governments
and people, not only bij the power of the executive but under law,
Calvinism generated constitutional public law from its own fundamental
idea of divine sovereignty 53). The administration of this law must be
in equity and justice, unaffected by sovereign power or social influence,
or any other factor that aims at deflecting its administration from this
straight course. And this undoubtedly has been a recognised feature of
Scottish law administration.
King james VI held the doctrine of the divine right of kings in its
strictest form, and he promulgated with completeness what he so tenaciously grasped, involving even his sovereign right to sit in courts of
law, as one above all law 54). But the Scottish law courts showed no
fear of so absolute a monarchy, nor any subservience to such a claim.
There are indeed not a few notabie instances to the contrary. One which
may serve to ilIustrate this and Calvinistic influence on jurisprudence
relates to the famous covenanter Robert Bruce and King james. The
King refused to pay Bruce wh at the latter regarded as his just and
lawful stipend. The minister boldly sued the king in the Court of Session
and succeeded in obtaining judgment against the King. The King
appealed to the higher court, appeared in person, and "pleaded his cause
with utmost violence and commanded the judges to give their vote
against Mr. Robert", but unsuccessfully. The judges in giving their
opinion dealt faithfully and fearlessly with his Majesty as Lord President
Seton's opinion clearly shows: "My Liege", said his Lordship, "it is
my part to speak first in this Court of which your Highness has made
me Head. You are our King; we your subjects, bound and ready to
obey you from the heart, and with all devotion to serve you with our
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lives and substance; but this is a matter of law in which we are sworn
to do ju~tice according to our conscience and the statutes of the realm.
Vour Majesty may in deed command us to the contrary, in which case I,
and every honest man on this bench will either vote according to conscience or resign and not vote at all" 55).
This just administration of law received its motive power fr om the
Calvinistic system of truth, according to which the sovereign was created
for the good of the people. But according to Buchanan the law stands
over him, and in a case of wrong-doing he can be brought to account
in a court of justice in the same manner as any other culprit. This was
what happened in the case cited. If the King refused to appear befare such
a court, as Charles I did, then force, even to the extent of civil war, can
be legitimately used against him 56). The same idea is boldly expressed
by Samuel Rutherford thus: "And the King is inhibited by act of
parliament to send any private letter to stay the acts of justice; or if
any such letter be procured, the judges are not to acknowledge it as
the King's will, for they are to proceed impartially according to justice,
and are to make the law ... their rule. And sa, if the King's will or
desire, as he is a man, be opposite to his law and his will as King,
it is not to be regarded, ... nay not if the King has a cause of his own
that concerneth lands of the crown, far Ie ss can the King have a will
of prerogative above the Law by our laws of Scotland" 57). Thus the
glory of the Scottish courts, that justice is meted out by them impartially,
and which is written clearly on the history of the administration of law
in Scotland, owes this honour to the Calvinistic conception of justice
and equity.

VI.

.
r

Calvinism was a system, an active force, that was not merely a
theological creed, but one which aimed at social amelioration as weil
by not only purifying the individual, but by reconstructing the state and
renewing society by penetrating every department of life, public as weil
as private, with the influence of religion 58). For its divine sovereignty
is the application of christianity to the traffic of the world, the problems
of government and the perplexing and exacting art of living. It thus
aimed at making the spirit of Christ the regulative principle of its socia!
ethics. And by insisting on personal responsibility and strict personal
discipline Calvinism sought to create for the christian character an
objective embodiment in social institutions. It did undoubtedly recognise
and praise the economic virtues. In this respect its enemy was 1I0t sa
much accumulated wealth, but rather rapacious greed and the 1I1isuse
of such wealth for self-indulgence and ostentation. It became an education of the wiJl and the character, and it worked for conscientiollsness
and rectitude by giving systematic direction to the individual's activ-
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ities 59). Accordingly, if men do acquire wealth, they must pursue their
quest righteously and with the sober gravity of such as are self
disciplined by the consciousness of being under fhe eye of God, and
whose supreme interest is the rendering to Him of acceptable service.
The social ethics of Calvin were severe. "The picture of Calvin, the
organizer and disciplinarian, as the parent of laxity in social ethics, is
a legend" 60), writes Mr. R. H. Tawney. The realization of the contrast
between the externalorder of society and the moral standards recognised
as valid by the concience and reason of the individual gave an impetus
to reform in the age of Calvin as it does emphatically today in our
midst. But how to bridge this yawning gulf between reality or practice
and theory was the problem th at engaged the minds of earnest men.
A suggested return to primitive simplicity, or the refining influences of
humanism, could not triumph over brutality and avarice. To Calvin the
solution lay, not in eschewing material interests as the kingdom of
darkness, a forlorn hope of early monasticism, but only in dedicating
such interests to the service of God through purifying and disciplining
and christianising the qualities of thrift, diligence, sobriety and frugality.
This was in itself a tremendous advance on the traditional scale of
ethica! values. With this end in view, Calvin showed no tender tolerance
for the trade of the financier or usurer; and he accordingly laid down
the general principle th at no man should snatch economic gain for
himself to the injury of his neighbour. In Geneva usury was restricted,
no higher rate of interest being allowed than 6 per cent 61). Loans were
to be made gratis to the poor, and excessive security must not be exacted. Thereby he did not inculcate the renunciation of commercial
activities, as evil in themselves, but he taught rather that, by untiring
concentration on the opportunities which these offered for the glory
of God, the christian life could best be Iived, provided always th at
all enterprizes were permeated by the christian spirit. Consequently
it has been said th at "both an intense individualism and a rigorous
socialism could be deduced from Calvin's doctrine, and that it was the
la tter that was stamped on the social order of Scotland 62).
The foregoing genera I principles are embodied in the First Book of
Discipline, which lends support to the suggestion of an ideal of social
brotherhood in reformed Scotland. For the compilers of th at book condemned the cruelty of "some gentlemen", who, they had heard, required
from the tenants "whatsoever before they paid to the church" and other
exactions. For such crue I exactions, lords and extortioners were warned,
that they could not escape the heavy and fearful judgments of God.
Therefore all such exactions were "clean discharged for all time coming".
The First Book of Discipline further aims at relieving the poor labourers
and cultivators of the ground from their yoke of oppression, and pleads
the interests of the widows, the fatherless, the aged, the impotent, the
lame and all such honest persons as were held in the grips of un-
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endurable poverty. Indeed a doctrine of social brotherhood is not only
assumed but emphasized in the book. The rulers were reminded th at the
"labourers and the cultivators of the ground" were their poor brethern;
and that rank or distinction of parents should not entitle them ta exclude
their children from the compulsory education of the time, as all ranks,
rulers and ruled, rich and poor, preacher and hearer must be subject
to the same impartial discipline. And it is significant that, not for ceremonial reasons but to obliterate every semblance of class distinction,
it was ordained th at funeral sermons should be discontinued. For these
sermons were condemned because they tended to eulogize the rich and
the nob Ie, while the poor and the humbie bom received no such deserved
eulogies. The ministry was for all alike, and God was no respector
of persons, therefore this class distinction must disappear. 63)
Calvin's treatment of finance and usury was also in active operation
in Scotland. Covetousness was denounced. The oppression of the poor
by exorbitant exactions, or the deceiving of them by false measures,
was punished. 64 )
A usurer was punished by the kirk-session of St. Andrews. There was
an embargo placed on exports in the interests of fair dealing. But even
more striking was the reaction on Roman Catholic social ethics. For
we find the Roman Catholic Bishop Nicolson, in 1700, drawing up a
code of statutes - statl1ta missionis - for the better regulation of his
mission. One of the provisions of the statutes was on usury, and ran:
"usury - that is, the demanding of exorbitant interests on loans - is
uniawfui, and the faithful are to be cautioned against such practices". 65)
This clause is remarkably like the already quoted article that was framed
in Geneva.
A distinguishing feature of Calvinism in Scotland as elsewhere was
its intolerance of evil in the social as weil as in the religious sphere, and
its stern resolution to conquer it. When the privilege of liberty and
equality itself became an injustice, it generated a sense of injury, and
the cause of this injury found its place in the category of what was
evil, and it created a desire for its removal. "Intolerance" is a term with
an unpleasant flavour and arepellent harshness to the unthinking. Despite
that, it is the seed fr om which sprouts all true progress towards social
righteousness and justice.
In the beginnings of Arminianism in Holland we find the origin of
the more popular term, "toleration". lts protagonist on the theological
side was the subtIe court chaplain Uitenbogaert, and on its political side
the supremely clever diplomat Barnevelt. With its acceptance of the
complete supremacy of the state over the church 66) absolute monarchy
was extolled and the power and rule of aristocracy were enhanced. The
brilliant Grotius on a economic mission to England in 1613, poured its
political merits into the receptive ears of King James, and with equal
success, according to Dean Overal, its theological values were impressed
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upon English church dignitaries. From th at time onward these features
of Arminianism marched abreast in English and Scottish episcopacy as
allies of arbitrary power, and as opponents of Calvinism. 67 ) It was at
first, in Scotland as in Holland, applied in ihe theological sphere, but
"toleration" could not be retained there. It gradually found its way into
all spheres. In the eighteenth century "toleration" received access of
influence from European Enlightenment, which was itself so emphatically
sceptial. For according to Sainte-Beuve, the French cri tic, "toleranee
cannot arise fr om anything but sceptici sm. Sceptici sm is therefore tolerance, gentleness of manners, civilization, and progress". Such toleration
soon invaded every department of thought and life, and contemporaneous
with it was a steady lowering of moral standards and values. This
toleranee of scepticism, bij which the Calvinistic conception of the intolerance of evil was almost wholly eclipsed in the eighteenth century
gave birth to the purely utilitarian theory of polities, which became
dominant through Bentham and his followers, who were, like himself,
irreligious in temperament. 68) This utilitarianism showed its spiritual
barrenness by reducing all activity and every value to the level of self
interest, and so degraded the life of the soul in a facile scheme for
the indentification of private and public interests. 69) This "civilization
and progress", the product of a spacious liberalism, tolerated the oppression, dispossession and greed in the economie, industrial and social
life of the community connected with avaricious self-interest. And thus
it has been the supreme cause, though not the only eau se, of many
modern social and economie problems.
In the Assembly of 1779 Principal Robertson and Dr. Carlyle were
ardent leaders of the movement to repeal the penal laws against Roman
Catholics. In their action they were giving expression to that wide
toleration which was a cardinal feature of Moderatism. This movement,
however, was vigorously opposed by the Calvinistic Evangelieals, and
by organized societies of the artisans of Scotland. 70) Here the intolerance
of historical Calvinism came into violent conflict with the toleration of
Arminianism and Scepticism, and the latter won. The latter was the
reflex of an attenuated faith and a complacent philosophy, while the
former was the logical sequence to astrong faith that interpreted an
infallible Bible as containing, according to the Assembly of 1649, "howhere
precept or precedent allowed of God for toleration of any error". 71)
The tolerationists, quite consistently, therefore, viewed with a dull and
placid acquiescence the growing social evils of the times. But the Calvinists
never ceased to inveigh against such evils; and in this respect they were
the leaders of movements towards social amelioration. Nor should it
be forgotten that the organized artisans of Scotland, who were intolerant
of the evils of popery, as they conceived it, were the precursors of organized labour of today that is justifiably intolerant of many acknowledged
evils and inequities of modern times. In this respect they are giving
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expression to the spirit of Calvinism. For intolerance of evil is the
very essence of Calvinism; and resting as it does on the sovereignty
of God before whom all men are the same and equal, and whose law
can admit of no injustice, its potency never wanes, and its applicability
is not affected by changing times. 72) Prohibition in America is a shining
illustration of this.
VII.
A question, which has agitated the thought of the continent of Europe
much more than th at of Scotland, is whether the Reformation has been
the parent of revolutions. Prof. van Schelven's learned discussion of
the subject has given a new interest to this old problem. 73)
The great statesman and philosopher Groen van Prinsterer, after
discovering a religious to the one and a philosophic basis to the French
Revolution, concluded th at the latter could not be the offspring of the
Reformation. For the Reformation had its basis in an objective unity
of the faith and in the infallible allthority of scriptures, and the French
Revolution in a multiplicity of subjective feelings and the sovereignty of
reason. In this conclusion as to the separate and independent origin and
development of the Reformation and the French Revolution such eminent
authorities as Bakhuizen van den Brink, Fruin, Ernst Troeltsch and
Beyerhaus generally concurred. With such weighty conclusions one would
have thought as a problem of historical science this question was finally
settied. But the case is not so. For the question has been revived, though
in a different form, and an enquiry is now proceeding as to whether
there is sufficient ground in 16th to lSth century literature to warrant
the conclllsion th at the Reformation and the revolutions of history have
a defenite relation and inter dep enden ce. And especially, it is now argued,
th at since Rousseau ,the father of the French Revolution, shows knowledge of the works of Althusills, there must be a clear relation between
the Reformation and the French Revolution. Foremost among the
advocates of this view is the celebrated Georg jellinek, professor of
state-Iaw at Heidelberg. He argues that the Declaration of Paris of
August, 26, 17S9, is in large measure translated from the American
Bill of Rights of 1776, which he connects with the covenants of the
Puritans of New England, and in the last instance with the spirit of
Calvinism. 74 ) The distinguished historian Doumergue adopts a similar
view and expands it in his idea of three streams of thought th at issued
from the one pure fountainhead in Geneva - the English, American and
French Calvinistic streams - each of which resulted in political revolution in their respective countries in the above sequence and causal
relation. This popular idea, advanced by jellinek, and espouced and expanded bij many followers, rests almost wholly on the assumption that
the Puritans and Independents we re fired with a burning enthusiasm
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for political and religious liberty. Prof. van Schelven has seriously
shaken the supports of this assumption.
The ]ellinek view of the Bill of Rights has been attacked recently
from a different angle by Prof. ]ustus Hashagen of Hamburg. He
observes th at the chief factors th at operated in the preparation of the
Bill of Rights and the Declaration of Independence we re Ie ss of a theoretical-doctrina! character than of a positive judicial protest against the
English Government. Hashagen therefore concludes th at in connection
with the Bill and Declaration the British colonists in America, in creating
a statefree sphere for the subjects, used the material of European Enlightenment and the rights of natural law to justify their revolt, rather
than the principle of religious liberty, and that the American Revolution
was accordingly borne on the surge of purely revolutionary and naturalistic motives. Concurring in this conclusion, Prof. van Schelven, with
a wealth of relevant historical details, concludes that the French Revolution cannot be said, either directly or indirectly through the American
Revolution and English Puritanism, to have any clear connection with
the Reformation. The question is of historica! importance and of more
than academie interest. Let us therefore look again to the history of
Scottish Calvinism to see whether we can trace any connection between
it and the revolutions of history.

VIII.
Reference has already been made to the British Revolution of 1688.
All th at need be said here is that in that revolution it was not the people
but the King and his advisers who had been revo!utionary in the French
sense of that term. For the King had claimed the right to change or
abolish national customs, traditions and beliefs in virtue of the abstract
metaphysical principles of monarchical divine right. In overthrowing this
absolutism the Scottish people had merely upheld their traditions. The
Revolution was essentially conservative, and it rested on a conservative
principle, but one which in no way excluded the possibiJity of improvement. 75)
We have observed that the thesis of ]ellinek rested on the assumption
that the puritan fathers were apostles of toleration and religious liberty
in their widest sense. As far as Scotland is concerned, Cromwell's rule
there was a form of Caesarism. 76) Both he and his sectaries were
obnoxious to the most earnest of the Covenanters, and the latter repudiated 77) Cromwell's toleration as emphatically as he himself and his
followers did in summarily dismissing the General Assembly of the
church.
The weil known views of the historian Bancroft on the puritan influence on American independence, have of late years 78) been greatly
modified by American critics. By the latter the Puritans are regarded
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as having received too generous a recognition as founders of American
independence. The Hon. Whitelaw Reid, an eminent authority, had no
doubt on this point when he wrote: "The Puritan did not seek a new
world to establish liberty of conscience - far from it. He only sought a
new world where he could impose his own conscience on everybody
else ... Neither the Puritan nor the Cavalier went to America in resistence
to tyranny. The Puritans who sought to resist stayed in England, in the
army of Fairfax, while those who feit otherwise escaped to the colonies ...
Neither the Puritan nor the Cavalier, when at Iiberty to work out their
own ideals, established popular government in the new world. .. The
Puritan did not seek a land of religious freedom, nor did they make one ...
Neither Puritans nor Cavaliers led in the struggle for freedom of speech
and of the Press ... Neither Puritans nor Cavaliers began the demand for
no taxa ti on without representation, which became the shibboleth of the
Revolution ... Neither Puritan nor Cavalier kindled the popular flame
for independence" . 79)
The cumulative effect, therefore, of
true reading of the history
of English Puritanism in Scotland and America, is to undermine the
foundations of the jellinek thesis. But the American Revolution is one
of the outstanding facts of history. Whence then did it derive its motive
power? The distinguished publicist quoted above directs our attention
for a correct answer to Scottish Calvinism transplanted to American soi\.
But to estimate correctly the influence of Scottish Calvinism in the
new world, we have to consider the causes of emigrations from Scotland,
the grievances, traditions and aspirations carried westward by these
emigrants, and their numerical strength and influence in the country
of their adoption. For all these factors contributed to the development
of American freedom_ Wh at becomes clear at on ce in this connection is
that most of the emigrations were forced - a few of them being voluntary - untiI long after the American Revolution. The number of Covenanters alone exiled to the plantations has been estimated at seventeen
(1700) hundred, and their conditions there differed little, if at all, from
th at of the negro slave. 80 ) Many Covenanters sold themselves into such
service "to escape from the ever-increasing stringency of repressive
legislation" under the later Stewart kings. And between 1763 and 1775
alone more than 30,000 persons from the Highlands of Scotland did
the same thing in order to flee from the oppressive landlordism that
emerged there after 1745. 81) All these were "disaffected people" worn
out by long continued persecution and oppression, which grew more
stringent and vindictive with the passing years. From such surroundings
the Covenanters at least sought a country "where they might live undisturbed as freemen and Christians", after having lost at home "a main
part of their birthright of choosing their representatives in parliament" . 82)
Poor but aspiring lads also sold themselves into service to gei a
chance in the new world, and pious young men from Scottish universities
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proceeded westward too in order to found like educational centres in
the wilderness, for the glory of God 83). The white population of the
colonies in August 1755 was 1.058.000 divided thus: Puritan colonies
(New England), 405.000; Cavalier colonies (Southern), 303.000; Dutch,
Quaker and Huguenot colonies (Middle), 350.000. The Scottish were
then not confined to any one location, but in many places there was
th en an important infusion that began to leaven the whole lump 84).
From 1742 to 1776 the Scottish colonists had become to make themselves feit as leaders, even among the Puritans and Cavaliers. They
attained, too, an altogether disproportionate influence through their
education, their energy, their sturdy principles, and their native thrift.
To this Scottish emigration was added another stream of the Scottish
race through Ulster. These had the same spiritual ancestry as their
brother Scots. They had to flee from their country under the same
pressure of Stewart tyranny and episcopal persecution, and they carried
with them the same Calvinistic traditions. As early as the middle of the
century the number of Presbyterians from Scotiand and Ulster, scattered
through all the colonies, was reckoned by Dr. Charles Hodge at largely
above 100.000, perhaps nearly 200.000. In 1735 in N ew Vork the Presbyterians were far the most numerous, outnumbering the Dutch Reformed
or Church of England membership. At the time of the Revolution the
inhabitants of Scottish ancestry in the nine colonies sou th of New
England were computed at about 385.000. Of the en ti re population of
the colonies less than half was of English origin, and quite a third of
it had a Scottish ancestry 86).
Wh at was the contribution of these Scots to the development of
freedom? The first outstanding fact that presents itself to us is, th at
it was a Scot, born in Edinburg, Andrew Hamilton, who secured for
America liberty of speech and of the pre ss. In a bitterly hostiIe court in
1735, by the power of his impassioned eloquence he fairly wrested from
the court an acquittal for a New Vork printer, Zinger, who was on
trial for libel on the Royal Governor, which was construed as a libel on
the King 87). In this connection it is important to remember th at during
the 17th century the parliament of Scotiand exercised a strict censorship
of the press and curtailled liberty of speech. In March 1648 a printer
was summoned "in face of the Parliament" for printing a declaration
of the commission of Assembly. In july of the same year the Assembly
complained th at it had been deprived of "the liberty of printing", the
printer being inhibited "under the pain of death", by the committee of
estates. This irksome censorship continued at intervals till 1704 88 ). It
is conceivable th at it was the memory of this injustice which generated
in the eloquent Hamilton from Edinburgh the sense of injury which was
the source of his successful pleading.
The next fa ct of importance is that the slogan of the Revolution
_ "no taxation without representation" - originated in the provincial
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Assembly of Pennsylvania, where Presbyterianism was strong. Now it
has been noticed already that some of the Covenanters left their own
country partly because they were deprived of the privilege of choosing
their parliamentary representatives, and they could not live in freedom
as christians. Here there is an indication of a desire to find a country
where these privileges are possible. Further, the covenanting literature
emphatically reiterates th at the king cannot levy taxes, as "they are not
for the king but the kingdom", but that that power is vested in the
Parliament only. Thus the slogan of the Revolution and the Covenanters'
view of the power of a representative parliament have such close
affinities as to suggest that the former originated in the latter.
More striking still is the fact that, as early as 1759, Patrick Henry,
a Scotsman by birth, maintained the indisputable right of Virginia to
make laws for itseIf, arraigned the King for annulling a salutary
ordinance, in the sole interest of a favoured class, and added the memorable words: "by such acts a king instead of being the father of his
people degenerates into a tyrant and forfeits all rights to obedience".
This was the beginning of "the fire in Virginia"; and it sent its flame
for independence through all the colonies. It was the same Henry who,
in 1775, in summoning the colonists to arms, uttered: "give me liberty
or give me death". Further, when the famous Bill of Rights of Virginia
was under discus sion in 1776, the arresting clause in the Bill: "All men
are equally entitled to the free exercise of religion, according to the
dictates of conscience", originated with the same Patrick Henry, and it
was carried by his influence. The drafting of the clause was by James
Madison, a pupil of another famous Scotsman, Witherspoon of
Princeton 89). The first observation on all this is that the memorabie
sentence of Patrick Henry in 1759, which set Virginia on fire, is but
a refrain of a sentiment frequently repeated in Covenanting literature 90).
And if this is, as it appears to be, the origin of the religious liberty of
the Bill of Rights, its parentage is not to be traced to the English
Puritans, as Jellinek would suggest, but to a Scottish Calvinist. The
next observation is th at the Enlightenment in Scotland favoured royal
absolutism, with its class distinction, against both which Henry vehemently inveighed. It follows then th at Hashagen's insistence on the EnIightenment as a factor in the American Revolution is defeated by the
entire absence of necessary material support. Further, no penman ever
satirized the aposties of Enlightenment in Scotland as Witherspoon did.
His life and writings were a protest against its scepticism and toleration.
At Princeton he developed the college on Calvinistic lines. He taught
history, and his pupil Madison would not have been kept in ignorance
of Scotland's struggle for religious and civil liberty - inseparable terms
in 17th century Scottish Covenanting literature - , nor of the persecutions
instigated in Scotland by Royalist Churchmen. The Billof Rights was
drawn up in a Royalist and Episcopal colony. The first draft did not
A. St. 3-m. /I
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contain Henry's notabie c1ause. What prompted Henry and Madison to
have it inserted? Was it laxity of belief th at would tolerate any form
of religion? The traditions of Henry and the training of Madison forbid
an affirmative answer to the latter question. What then? Is it not more
likely that the c1ause was inserted merely to secure liberty of conscience
to these and their successors, who had fled from Royalist persecutions
in Scotland, and whose memories of Scottish Episcopacy left rankling
wounds in their he arts. They fled to a land where they hoped to "live
in freedom and as Christians". After the Scottish fashion they would
not take these for granted, and accordingly they had them secured in
their Bil! of Rights.
The last fact that faces us is that out of the 56 members who
composed the Congress th at adopted the Declaration of Independence,
11 were of Scottish des cent, and conspicuous in th at distinguished galaxy
was ]ohn Witherspoon. When the Congressmen, realizing the solemn
responsibility of signing the historic document with all its implications
and unforseen issues, hesitated, it was the fearless Witherspoon who
rallied them with these strong words of deep emotion : "For myself,
although these grey hairs must soon descend into the sepulchre, I would
infinitely rather they should descend thither by the hands of the public
executioner than desert at this crisis the sacred cause of my country".
"Sacred cause" has a religious significance. It was the cause of freedom.
Freedom from what? It was from what Patrick Henry styled a "tyrant"
and from what the multitude shouted was a tyranny - "taxation without
representation" - a veritable relic of Stewart absolutism. Here then we
have the echo of 17th century contendings for religious and civil liberty.
It was a positive judicial protest against alleged illegality, and a protest
that was quite compatible with Calvinistic jurisprudence.
The three great revolutions of history - Dutch, British and Americanhave this in common, th at each aimed at the overthrow of tyranny on
religious principles and under the sway of belief in the Divine Sovereignty; and th at in each of these great movements the "tyrants" were
the revolutionists by destroying, or by threatening to destroy, inalienable
rights and sacred privileges, which Calvinism had taught free people to
conserve even at the hazards of death.
The French Revolution was a different phenomenon alike in its basic
principles and in its effects. The sovereignty of reason supplanted the
divine sovereignty. The unrestricted freedom of the individual, under a
popular sovereignty, made individual right or freedom as against a state,
or resistence of oppression, an impossibility. Hence, as Prof. de Ruggiero
asserts, its natural issue in 1793 was a "true butcher of liberties" 91).
An absolutism, which the other revolutions overthreW in the interests of
freedom, it established and exercised until it destroyed everything based
on freedom. Whatever textual similarity there may appear to be between
the Bill of Rights and the Rights of Man, in genesis, in basic principles,
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in their execution and effect the two are so remote as to make the
origin, or interdependence, or relation of both, on the evidence furnished
by a study of the history of Scottish Calvinism, to be such as to leave
the verdict 92) of Groen van Prinsterer and Dr. Abraham Kuyper
undisturbed. The further evidence of Scottish history is that Calvinism
profoundly and beneficially influenced ScoHish polities, and through them
the poli tics of the British eolonists overseas.
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HANDELSVERDRAGEN EN HANDELS..
VERDRAGSPOLITIEK
ZEVEN VOORLEZINGEN
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VIERDE VOORLEZING.
Er is in Nederlands geschiedenis zeker geen periode te vinden, waarin
op het gebied der handelsverdragen zooveel te doen was en zooveel
gedaan werd als de periode, welke begonnen is met het einde van den
wereldoorlog en nog voortduurt. Wie een overzicht geven wil van hetgeen reeds tot stand gebracht werd in deze periode, ziet zich voor de
vraag gesteld, welke volgorde hij zal toepassen. De neutrale alfabetische
volgorde heeft alleen dan zin als men of geen enkele andere orde kan
aanbrengen Of als het vlug vinden van gegevens over een bepaald land
van overwegend belang is. De chronologische orde, die zeer practisch
is als men wil doen uitkomen, hoe door een heele reeks opzeggingen
het te verrichten werk accumuleerde, is in casu reeds daarom weinig
gewenscht, wijl zij den samenhang verbreken zou tusschen verschillende
regelingen met eenzelfde land. Wat overblijft is de geografische orde,
waarin aan de belangrijkheid mede een rol wordt toegekend en wel in
dezer voege, dat eerst Europa wordt behandeld en in Europa de verdragen min of meer gegroepeerd worden naar het belang, dat de betrokken landen voor Nederland hebben, terwijl daarna Amerika wordt
behandeld, en wel eerst Noord- en ten tweede Latijnsch-Amerika, voorts
Afrika en eindelijk Azië. Gaan we op deze wijze te werk, dan heeft dit
het voordeel, dat voorop gaan kan het land, dat naast Engeland voor
ons economisch van het meeste belang is, namelijk Duitschland, met
welk land we trouwens ook overeenkomsten hebben aangegaan, die
practisch van meer belang zijn dan de met welk ander land ook geslotene.

* * *

Met Duitschland zijn sedert het einde van den oorlog een viertal verdragen gesloten, die ter sprake behooren te worden gebracht, n.l. een
verdrag van 1920, een verdrag van 1923 en twee verdragen van 1925.
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Het verdrag van 1920 zou niet ter sprake behoeven te komen, omdat het
niet ligt op het terrein der handelsverdragen, veel minder op dat der
handelsverdragspolitiek, ware het niet, dat het bij de verdragen van
1925 een rol gespeeld heeft en deze verdragen, althans één ervan, niet
te begrijpen zouden zijn zonder kennis van het bestaan van het verdrag
van 1920. Bij dit verdrag van 11 Mei opent Nederland ten behoeve van
Duitschland een crediet van f 200.000.000.-, voor 10 jaar, tegen 6 %
interest, waarvan 60 miIIioen voor den aankoop van levensmiddelen en
140 millioen als "revolving credit" voor den aankoop van grondstoffen
voor de industrie. Daartegenover waarborgde Duitschland o. a. de levering van 90.000 ton steenkool enz. per maand, wat in de moeilijke tijden
van toen voor ons van veel belang was. Het verdrag is overigens geheel
te verklaren uit de economische en politieke situatie in Duitschland, die
voor ons van belang was naar den stelregel, dat het ieder aangaat als
het huis zijns buurmans in brand staat. Zoo aanstonds zal om de aangegeven reden zijn terug te komen op dit verdrag. Vooraf zij in de
tweede plaats genoemd het verdrag van 3 Juni 1923, waarbij voor
Nederlandsch-lndië hinderlijke fixaties van enkele artikelen van het
Indische tarief uit het verdrag van 31 December 1851 worden geëlimineerd, terwijl voorts laatstgenoemd verdrag op verzoek van Duitsche
zijde voor 3 jaar onopzegbaar werd verklaard. Deze bepaling, welker
belang voor Duitschland al weer te verklaren is uit de omstandigheden
van het oogenblik - buiten Nederland stond op het gebied der handelsverdragen bijna alles op losse schroeven, wat Duitschland zeer onaangenaam vond - heeft haar beteekenis thans verloren, omdat de opzegbaarheid krachtens de bepalingen van het verdrag van 1851 zelve
herleefd is, de overeengekomen 3 jaar verstreken zijnde. Wat voorts
betreft de verdragen van 26 November 1925, zoo is te onderscheiden
tusschen het verdrag tot aanvulling van het verdrag van 1851 en het
douane- en credietverdrag. Het aanvullingsverdrag - men zou het ook
wijzigingsverdrag kunnen noemen - vult de meestbegunstiging, die in
het verdrag van 1851 zeer onvolledig is, aan door een wijziging van den
tekst van artikel 28 van dat verdrag. Het heet in art. I van het verdrag
van 1925 aldus: "Artikel 28 van het N ederlandsch-Duitsche verdrag van
"handel en scheepvaart van 31 December 1851 wordt zoo danig gewijzigd,
"dat de voor de producten der Nederlandsche vischvangst en de voort"brengselen van eiken aard van de Nederlandsche koloniën voorge"schreven behandeling op voet van meestbegunstiging onder dezelfde
"voorwaarden en in gelijken omvang op de voortbrengselen van eiken
"aard van den bodem en van de nijverheid van Nederland, die in
"Duitschland ingevoerd worden, zal worden toegepast". Deze bepaling
kan slechts gelijktijdig met het verdrag van 1851 vervallen. Het douaneen credietverdrag van 1925 treft een regeling voor den invoer van N ederlandsche steenkolen in Duitschland en voor den uitvoer van beenderen
uit Duitschland, terwijl voor een aantal belangrijke Nederlandsche uitvoer-
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artikelen de invoerrechten in Duitschland worden verlaagd. De Nederlandsche Regeering stemde toe in een verlenging van het aan Duitschland verleende crediet van f 140.000.000.- van den duur van 7 jaar,
terwijl de rentevoet van het crediet werd bepaald op 5Y2 %, met ingang
van I Januari 1927. Overeenkomstig een bij de sluiting van het verdrag
afgelegde verklaring is het verschil in behandeling tusschen de Nederlandsche zeehavens en die van andere staten ten aanzien van de uitzonderingstarieven op de Duitsche spoorwegen opgeheven. Het douaneen credietverdrag trad op 17 September 1926 in werking, met uitzondering
van artikel I - betreffende verlaagde invoerrechten van met name genoemde artikelen - dat met terugwerkende kracht met ingang van 2
December 1925 in werking werd gesteld. De bepalingen inzake de verlaagde invoerrechten en betreffende den invoer van steenkolen en den
uitvoer van beenderen blijven van kracht tot 31 December 1932, met
dien verstande, dat eerstgenoemde bepalingen door Duitschland reeds
na 2Y2 jaar na het van kracht worden met een termijn van 6 maanden
kunnen worden opgezegd. Nadere bepalingen verzekeren in dit verband
de Nederlandsche belangen, terwijl bepalingen inzake mogelijke opzegging van de credietverleening door Nederland de bovengenoemde bepalingen inzake opzegging door Duitschland compenseeren. Vierderlei
zij hierbij nog aangeteekend. 1°. Een onderteekeningsprotocol, bij beide
verdragen behoorende, bevat o. a. een merkwaardige interpretatieve bepaling, die destijds vanzelfsprekend werd geacht en alleen veiligheidshalve werd opgenomen, n.l. dat tot de voortbrengselen van den bodem
en de nijverheid in den zin der getroffen overeenkomsten ook de producten der veeteelt behooren. 2°. Bij het douane- en credietverdrag behoort
als annex een lijst van 34 artikelen, in hoofdzaak land- en tuinbouw
betreffende, onderdeelen vormende van 13 posten van het Duitsche
douanetarief, waarvoor verlagingen van invoerrecht voor Nederland zijn
vastgelegd, "aus eigenem Recht", zooals de Duitscher dat noemt, dus
boven en behalve de verlagingen, krachtens meestbegunstiging genoten:
dit is het eenige geval, waarin door Nederland bij verdrag tariefsverlagingen zijn bedongen. 3°. In die lijst komen ook verlagingen voor kaas,
Edammer en Gouda, voor met de volgende "opmerking" er bij: "Indien
"Duitschland aan een derde land voor eenige andere bijzondere soort
"van harde kaas een lager recht zou toestaan dan voor de genoemde
"Nederlandsche kaassoorten, dan zal op deze hetzelfde recht worden
"toegepast. Bij het douaneonderzoek zal voor de vaststelling van de
"kaassoorten vorm en uiterlijk der goederen niet alleen als maatstaf
"dienen". 4°. Bij het douane- en credietverdrag behoort een protocol,
waarin vastgesteld wordt, dat op verzoek de Nederlandsche Regeering
zal medewerken om de bepalingen van het verdrag, het douanetarief
betreffende, aan te passen aan een eventueel nieuw Duitsch tarief, ten
einde te voorkomen, dat de Nederlandsche invoer in zijn geheel niet
zwaarder zal worden getroffen dan is overeengekomen. Voor het geval
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men het over die vraag niet eens kan worden is een speciaal scheidsgerecht voorzien.

* * *
Met Polen, den uit den oorlog herboren staat, die voor Nederland
economisch van belang scheen te kunnen worden, is op 30 Mei 1924
een verdrag van handel en scheepvaart gesloten, dat 5 Juni 1925 in
werking is getreden. Dit verdrag wijkt in zooverre van den Nederlandschen opzet af, dat het zeer uitvoerig is - het bevat 21 artikelen en hier en daar zeer in details afdaalt. Ten aanzien van de scheepvaart
is het o. a. zeer gedetailleerd. Bovendien behoort er een sluitingsprotocol
bij, dat niet minder dan 9 artikelen bevat en op 12 artikelen van het
verdrag betrekking heeft, terwijl het voorts uit eigen hoofde nog een
punt regelt. Het verdrag legt wederzijdsche meestbegunstiging vast
voor onderdanen, o. a. inzake vestiging en uitoefening van handel en
nijverheid, terwijl zij voor de uitoefening van handel en nijverheid geen
hoogere belasting zullen hebben te betalen dan de nationalen. Naamlooze en andere vennootschappen zullen over en weer erkend worden
en zullen op het punt van belastingen op voet van meestbegunstiging
worden behandeld. Deze behandeling kennen partijen elkaar ook toe
voor in het binnenland geheven rechten. Wederzijdsche meestbegunstiging
is voorts vastgelegd voor in- en uitvoerrechten en voor al wat verder
betreft in-, uit- en doorvoer. Behalve administratieve en statistiekrechten
zullen wederzijds geen doorvoerrechten geheven worden. Schepen en
hunne ladingen worden gelijkgesteld met de nationale, o. a. op het punt
van belastingen en rechten. Voor de schepen is inzake lossen, laden,
plaatsing in havens en formaliteiten, behandeling als van nationalen
voorzien. Wederzijdsche meestbegunstiging geldt inzake binnenscheepvaart, terwijl de belasting op dat gebied voor partijen geregeld is als
voor nationalen. Voor den consulairen dienst geldt wederzijdsche meestbegunstiging. Voor monsters is wederzijds tijdelijke vrijstelling van
invoerrechten vastgelegd, terwijl ook het regime der kooplieden, handelsreizigers enz. wordt geregeld. Voor werknemers is inzake uitoefening
van hun beroep en sociale verzekering gelijkstelling met nationalen gestipuleerd. Het verdrag is mede van toepassing op Nederlandsch-Indië,
Suriname en Curaçao. Als bijzonderheid trekt het de aandacht, dat het
sluitingsprotocol een arbitrageregeling geeft voor het geval van geschillen, over toepassing of uitlegging van het verdrag rijzende, welke
regeling het Permanente Hof van Internationale Justitie als hoogste
instantie vermeldt, of wel, als een der partijen zulks wenscht, het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag: men mag zonder meer wel
aannemen, dat deze laatste toevoeging op verzoek van de Poolsche en
niet van de Nederlandsche Regeering is opgenomen. Een tweede merkwaardigheid is, dat, gebruikmakend van de door haar bij het verdrag
voorbehouden bevoegdheid, de Poolsche Regeering op 2 Juni 1924 heeft
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verklaard, dat de vrije stad Danzig mede partij is geworden bij het
verdrag. Het verdrag blijft geldig gedurende 1 jaar met stilzwijgende
verlenging en een opzeggingstermijn van 3 maanden.
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De nieuwe staat Tsjecho-Slowakije, uit den wereldoorlog voortgekomen en opgebouwd uit aaneensluitende fragmenten van de verminkte
Donau-monarchie, scheen voor Nederland op den duur van beteekenis te
kunnen worden. Deze zienswijze werd ook in dat land zelf gehuldigd,
waarom door de Tsjecho-Slowaaksche Regeering ernaar gestreefd werd,
met Nederland een handelsverdrag te sluiten. Zulks geschiedde op 20
Januari 1923. In het eenvoudig en sober, maar logisch, ongeveer naar
Nederlandschen opzet opgebouwd verdrag, wordt in het algemeen wederzijds meestbegunstiging toegekend voor handel, nijverheid, scheepvaart
en consulairen dienst, terwijl voor onderdanen inzake vestiging en uitoefening van handel, nijverheid en scheepvaart eenzelfde regime is vastgelegd; ter zake van de uitoefening van handel, nijverheid en scheepvaart zuIlen zij op het stuk van belastingen als nationalen behandeld
worden. Voorts is, voor al wat betreft in-, uit- en doorvoer en meer in
het bijzonder op het stuk van invoerrechten, wederzijds meestbegunstiging
vastgelegd. Bepalingen zijn opgenomen omtrent de naamlooze vennootschappen op het gebied van handel, nijverheid of financiën, scheepvaartmaatschappijen daaronder begrepen. Eenmaal wettig gevestigde vennootschappen genieten eveneens wederzijds meestbegunstiging. Voor monsters
is wederzijds tijdelijke vrijstelling van invoerrechten vastgelegd. Een bij
het verdrag behoorend protocol wijst in een drietal lijsten een aantal
goederen aan, voor welke, wat den invoer in Tsjecho-Slowakije betreft,
een bijzondere regeling is getroffen. Lijst A behelst de Nederlandsche
producten, welke zonder restrictie ten invoer worden toegelaten. Voor
de goederen voorkomend op lijst B worden tot het beloop van de daarvoor vastgelegde jaarlijksche contingenten afwijkingen toegestaan van
de bestaande invoerverboden, terwijl lijst C een aantal goederen opsomt,
voor welke, wat betreft het verleenen van vergunningen tot invoer, van
de zijde van de Tsjecho-Slowaaksche Regeering een welwiIlende behandeling zal worden toegestaan. Een verdere merkwaardigheid is, dat
dit verdrag juist tot stand kwam toen in Nederland het bekende
schoenenwetje in de maak was. Vandaar deze bepaling in het protocol:
"De bepalingen van het onderwerpelijke protocol zijn gebaseerd op de
"huidige regeling van den invoer en den uitvoer in Nederland. Voor het
"geval de Nederlandsche Regeering genoodzaakt zou zijn te dien aan"zien beperkingen in te voeren, die den invoer van Tsjechoslowaaksche
"goederen zouden kunnen treffen, zal zij zich met de Tsjechoslowaaksche
"Regeering verstaan over de vaststeIling, woor wat betreft deze artikelen,
"van contingenten, overeenkomende met de wederzijdsche belangen".
Het verdrag is, volgens een nu verouderde uitdrukking, ook voor de
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"koloniën" geldig en bevat een bepaling, volgens welke het Permanente
Hof van Internationale Justitie in hoogster instantie geschillen beslist.
Het is 1 November 1924 in werking getreden en is geldig gedurende
1 jaar met stilzwijgende verlenging van 6 maanden. Het protocol, in
welks lijsten voor de goedkeuring van het verdrag door de StatenGeneraal een paar wijzigingen resp. verbeteringen zijn aangebracht, is
voor denzelfden tijdsduur geldig als het verdrag, met dien verstande,
dat het zal ophouden van kracht te zijn, zoodra het stelsel van beperkingen in Tsjecho-Slowakije zal worden opgeheven.

* * *

Het verdrag van 26 Maart 1867, door Oostenrijk met Nederland gesloten en krachtens interne Oostenrijk-Hongaarsche regelingen ook voor
Hongarije toepasselijk, benevens de door Oostenrijk voor de dubbelmonarchie gesloten aanvullende overeenkomst van 12 December 1888
zijn met een enkele uitzondering blijven gelden voor het nieuwe, althans
besnoeide Oostenrijk: bij notawisseling van 3 en 5 September 1923 is
dat vastgesteld. In zoover is over de toepassing van het verdrag geschil
gerezen, dat Nederland bezwaar had tegen een voor de Nederlandsche
kaas ongunstig verschil in invoerrecht, voor diverse kaassoorten door
de Oostenrijksche Regeering vastgesteld. Nederland beschouwde dit als
een inbreuk op de meestbegunstiging, zij het niet formeel, dan toch
materieel. Onderhandelingen zijn over die moeilijkheid gevoerd, welke
ten gevolge hadden, dat aan de door Nederland geopperde bezwaren
werd tegemoet gekomen. Op 3 Juni 1926 richtte de Oostenrijksche bondskanselier, Dr. R. Ramek, tot Mr. E. E. Menten, tijdelijk Zaakgelastigde
der Nederlanden te Weenen, een brief van den volgenden inhoud:
"In aansluiting aan de tusschen de Bondsregeering en de Koninklijke
"Regeering gevoerde onderhandelingen over de van Nederlandsche
"Edammer- en Goudakaas te heffen invoerrechten, heb ik de eer, het
"volgende te Uwer kennis te brengen: De Bondsregeering stemt er in
"toe op N ederlandsche Edammer- en Goudakaas (ex no. 98 van het
"Oostenrijksche douanetarief) bij invoer uit Nederland in Oostenrijk een
"recht toe te passen van 30 goudkronen per 100 K.G. Deze regeling zal
"in werking treden zoodra de Oostenrijksche Regeering, volgens de
"Oostenrijksche grondwettelijke bepalingen, de noodige machtiging zal
"hebben verkregen en zulks ter kennis zal hebben gebracht van het
"Nederlandsche Gezantschap te Weenen. Zij zal evenlang van kracht
"blijven als de handelsovereenkomst van 5 September 1923, of, voor het
"geval deze mocht worden vervangen door een definitief verdrag, waar"over de onderhandelingen tusschen de beide Regeeringen reeds gaande
"zijn, even lang als dat definitieve verdrag van kracht zal blijven. Terwijl
"ik U verzoek mij wel te willen bevestigen, dat de Koninklijke Regeering
"zich met deze regeling kan vereenigen, maak ik van deze gelegenheid
"gebruik om U de hernieuwde verzekering mijner hoogachting te be-
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"tuigen". Deze brief werd door Mr. Menten even uitvoerig beantwoord,
zoodat een volledige notawisseling ontstond, die in Oostenrijk aan de
goedkeuring der Volksvertegenwoordiging kon worden onderworpen.
Nadat de goedkeuring verkregen was, ontving het Gezantschap te
Ween en nog het volgende officiëele bericht van 4 Augustus 1926: "De
"verordening van 3 Juni 1926, betreffende de van Nederlandsche
"Edammer- en Goudakaas te heffen invoerrechten, zal 6 Augustus 1926
"in het Staatsblad verschijnen. Bovenbedoelde regeling zal 7 Augustus
,,1926 in werking treden". In Nederland is deze eigenaardige overeenkomst, waarbij Nederland niets gaf, niet aan de goedkeuring der StatenGeneraal onderworpen.

, ,,
"

* * *
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Bij de bespreking van Oostenrijk werd er op gewezen, dat voor dit
land met een enkel voorbehoud van kracht verklaard werd het verdrag
van 26 Maart 1867, aangevuld bij overeenkomst van 12 December 1888.
Deze beide overeenkomsten, ook voor Hongarije geldende, waren niettemin door Oostenrijk gesloten. De vraag of ze na de oplossing der
Donau-monarchie nog voor Hongarije golden werd niet gesteld, omdat
Hongarije een nieuw verdrag vroeg, dat op 9 December 1924 tot stand
kwam en 27 Februari 1926 in werking trad. Het is een sober, maar
volledig verdrag van 8 artikelen. Het legt o. a. wederzijdsche meestbegunstiging vast voor al wat betreft den handel, de nijverheid en de
scheepvaart. Eenzelfde regeling geldt inzake invoerrechten, in- uit- en
doorvoer, voldoening van rechten en belastingen en vervulling van
douaneformaliteiten, terwijl ten slotte ook voor "wettig gevestigde" vennootschappen wederzijds meestbegunstiging is voorzien. In verband met
dit laatste zij opgemerkt, dat de positie van instellingen op het gebied
van handel, nijverheid of financiën, - daaronder begrepen de scheepvaartmaatschappijen - , is geregeld, zoo wat betreft haar toelating als
haar wijze van werken. Voor de uitoefening van handel, nijverheid en
scheepvaart is op het stuk van rechten en belastingen wederzijds een
behandeling als van nationalen vastgesteld. Voor monsters is wederzijds
tijdelijke vrijstelling van invoerrecht vastgelegd. Aldus de eerste 4 artikelen. Een vijfde artikel stelt de meestbegunstiging vast ook voor de
niet voorziene gevallen, voor al wat handel, nijverheid, scheepvaart en
den consulairen dienst betreft. Voorts wordt de beslechting van geschillen
geregeld, waarbij in laatster instantie het Permanente Hof van Internationale Justitie tot beslissen geroepen is. Dan is er nog een artikel,
dat het verdrag toepasselijk verklaart op Nederlandsch-Indië, Suriname
en Curaçao, terwijl het slotartikel het formeele regelt. Het verdrag is
geldig gedurende 1 jaar met stilzwijgende verlenging voor eenzelfde
periode, met een opzeggingstermijn van 6 maanden. Bij het verdrag behooren een protocol en eenige gewisselde brieven, waarvan vooral van
belang zijn de brieven van 12 en 13 Januari 1925, waarbij Minister
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van Karnebeek eener- en de Hongaarsche Zaakgelastigde anderzijds
verklaren, elk voor zijn Regeering, dat deze "zich zal beijveren om te
"vermijden, dat, door te ver doorgevoerde specificaties in de douane"tarieven en verschillen in rechten voor analoge artikelen daarmede
"verband houdende, de practische waarde en beteekenis van de meest"begunstigingsclausule twijfelachtig zullen worden." Als novum is dit
merkwaardig, maar ook als precedent.

* * *

In den zomer van 1924 maakte Hr. Ms. Gezant te Kopenhagen, W. L.
F. C. Ridder van Rappard, tevens geaccrediteerd bij de Regeeringen
van de drie Randstaten, Litauen, Letland en Estland, een dienstreis naar
die staten o. a. om te trachten hun handelsbetrekkingen met Nederland
op verdragsrechtelijke basis te stellen. Op een vermoeiende reis slaagde
de gezant in korten tijd in zijn opdracht, de gewenschte regelingen tot
stand te brengen, resp. 10 Juni, 2 Juli en 22 Juli 1924. Met Litauen
vond notawisseling plaats, terwijl met Letland en Estland verdragen
werden gesloten. De regelingen zijn vrij volledig, zij het sober, en stemmen
ongeveer met elkander overeen, zoodat het voldoende is, een der regelingen als model te nemen, b.v. het verdrag met Estland. Het houdt in
wederzijdsche meestbegunstiging inzake voortbrengselen, vestiging van
onderdanen en van vennootschappen op het gebied van handel, nijverheid
en geldwezen, scheepvaartondernemingen daaronder begrepen, alsook
inzake de uitoefening van handel en nijverheid en voor wat betreft
handels- en scheepvaartzaken, ten aanzien van in-, uit- en doorvoer,
douancrechten en -formaliteiten en belastingen. Schepen genieten wederkeerig een behandeling als die van de eigen natie, of, zoo dat voor de
andere partij gunstiger is, als die van de meestbegunstigde natie. Als
uitbreiding van de restrictie met betrekking tot gunstige regelingen met
aangrcnzende landen op het beginsel van meestbegunstiging behelst het
\'crdrag een bepaling, volgens welke Nederland geen beroep zal kunnen
doen op de bijzondere gunsten, welke Estland heeft verleend of zal verleenen aan een der andere drie Oostzeestaten of aan Sovjet-Rusland,
dan wel gelijkelijk aan al deze vier staten, tenzij die gunsten eveneens
aan eenigen derden staat mochten worden toegekend. Alle drie regelingen
zijn mede toepasselijk op Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao en
bchelzen een artikel betreffende de beslechting van geschillen, waarbij
het Permanente Hof van Internationale Justitie als laatste instantie is
gedacht. Bij de beide verdragen behooren annexen, die tot geen bijzondere opmerkingen aanleiding geven. De regeling met Litauen, in werking getredcn 5 Augustus 1926, zal van kracht blijven totdat een definitief
handels- en scheepvaartverdrag zal zijn tot stand gekomen, behoudens
opzegging, wèlke met een termijn van drie maanden mogelijk is. Het
verdrag met Letland, 2 October 1925 in werking getreden, is geldig gedurende I jaar met stilzwijgende verlenging telkens voor eenzelfde
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periode en een opzeggingstermijn van 6 maanden. Het verdrag me'
Estland tenslotte, in werking getreden op 19 Mei 1926, is voor onbe·
paalden termijn geldig, met een opzeggingstermijn van 3 maanden.

*
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Met Finland werden op 29 October en 1 November 1923 nota's gewisseld, die, zoowel voor het moederland als voor de overzeesche gewesten een wel sober maar vrij volledig meestbegunstigingsverdrag
beteekenen. De nota's voorzien wederzijdsche meestbegunstiging inzake
handel, douane, scheepvaart, lasten en belastingen, en wel ten behoeve
van onderdanen, van commercieele-, industrieele- en financieele vennootschappen - scheepvaartmaatschappijen daaronder begrepen -, van
voortbrengselen en van schepen. Hoewel tot de uitzonderingen, welke
door Finland op de meestbegunstigingsclausule zijn voorbehouden, de
voordeelen behooren, vervat in de artikelen 2 en 6 van het FranschFinsche handelsverdrag van 13 Juli 1921, wordt voor met name genoemde
Nederlandsche voortbrengselen de vermindering voor douanerechten toegestaan, welke de overeenkomstige Fransche voortbrengselen genieten,
op voorwaarde van overlegging van een certificaat van oorsprong bij
invoer. Zoodoende werd het voor de Nederlandsche Regeering, die niet
anders dan een meestbegunstigingsverdrag, met name op tariefgebied,
wilde, mogelijk gemaakt een overeenkomst aan te gaan; practisch kreeg
zij voor zoo goed als al haar interesseerende artikelen meestbegunstiging.
Hierbij moet nog aangeteekend worden, dat op 24 Mei 1923 reeds een
notawisseling had plaats gevonden, waarvan de zakelijke inhoud deze is:
"Wat betreft de uitzondering gemaakt op de behandeling van de meest"begunstigde natie met betrekking tot de voordeelen aan Frankrijk toe"gekend in de artikelen 2 en 6 van het Fransch-Finsche handelsverdrag
"van 13 Juli 1921, zoo zijn wij het er over eens, dat die aan de werking
"der meestbegunstigingsclausule onttrokken voordeelen zonder meer in
"overeenkomstige gevallen ten goede zullen komen aan Nederlandsche
"belanghebbenden, zoodra Finland dezelve in hun geheel of gedeeltelijk
"zal hebben gegund aan meer dan éénen anderen Staat naast Frankrijk."
Nederland schoot als eerste een groote bres in de Finsche uitzonderingen
op de meestbegunstiging en werd daarin gevolgd door andere staten,
zoodat, door de werking van de nota's van 24 Mei 1923, thans de uitzonderingen practisch geheel verdwenen zijn. De overeenkomst, welke ten
deele 20 November 1923 en voorts 3 Februari 1925 in werking is getreden,
blijft van kracht tot het in werking treden van een tusschen beide landen
te sluiten handels- en scheepvaartverdrag, behoudens opzegging, welke
sinds 1 Januari 1925 met een termijn van 3 maanden geschieden kan.

*

'"

'"

De tusschen Nederland en Spanje bestaande handelsrechtelijke verhouding is definitief op 20 Juni 1921 vervallen. Tusschen de Nederlandsche
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en Spaansche Regeeringen is 24 juni daaraanvolgende overeenstemming
bereikt nopens de voorloopige regeling van de handelsbetrekkingen door
een modus vivendi voor drie maanden, met stilzwijgende verlenging tot
een maand na opzegging. Intusschen heeft de Spaansche Regeering
bedoelden modus vivendi opgezegd, zoodat die voorloopige schikking
10 januari 1922 buiten werking trad. De beide regeeringen zijn bij notawisseling van 5 en 6 januari 1922 echter nader overeengekomen, dat
vanaf 19 januari wederom een nieuwe voorloopige schikking van kracht
zou zijn, van welke de strekking deze is, dat Nederlandsche goederen in
Spanje het tarief van de tweede kolom, d.i. het minimum-tarief, betalen,
terwijl de Spaansche goederen in Nederland het laagste tarief betalen. In
dit verband zij opgemerkt, dat Spanje formeel het twee-tarieven-stelsel
heeft, maar dat dit in de practijk eigenlijk neerkomt op een systeem van
4 kolommen, daar de Spaansche regeering tot 20 % reductie op de tarieven
van de tweede kolom mocht verleenen en in sommige gevallen verdragen
sloot met grooter reductie dan 20 % op die tarieven. Men kreeg dus: 1°. de
eerste of hoogste kolom voor landen zonder verdrag; 2°. de tweede kolom
voor landen, die een verdrag met Spanje sloten zonder bijzondere concessies te verleenen; 3°. de tweede kolom min 20 %. 4°. de tweede kolom
min meer dan 20 %. Nederland werd in de tweede kolom geplaatst omdat
het geen bijzondere concessies kon verleen en. Sindsdien zijn we steeds
bezig geweest om met Spanje tot een voor ons betere regeling te geraken,
daarbij pleitende op onze vrijgevige handelspolitiek, maar het mocht niet
baten. Door Spanje wordt dus, ondanks de voortreffelijke wijze, waarop
het door onS behandeld wordt, tegen ons gediscrimineerd. Weliswaar heeft
onze export naar Spanje daaronder niet in dien zin geleden, dat hij zou
zijn achteruitgegaan, maar de bewering dergenen, die zeggen, dat zonder
de voor ons discrimineerende rechten onze export beter kansen zou hebben
in Spanje, is zeker juist. Interessant is in dit verband het artikel kaas,
omdat voor Zwitsersche kaas minder invoerrecht betaald wordt dan voor
de onze, met name Gouda en Edammer, die echter in Spanje zoozeer gewild
zijn, dat ze de markt niet hebben ingeboet. Spanje is echter bezig terug
te keeren tot een zuiver meestbegunstigingssysteem en het verdrag met
Zwitserland is bestemd om te verdwijnen. De geldigheid van ons arrangement met Spanje is onbepaald met een opzeggingstermijn van 1 maand.
De uitzichten op het sluiten van een (definitief) verdrag, dat zuivere
meestbegunstiging zal stipuleeren, ook door Spanje aan ons te verleenen,
zijn veel verbeterd sedert Spanje het systeem, dat het tot dusver toepaste,
verliet; maar met een dergelijk verdrag zal natuurlijk het euvel der hooge
rechten, dat door opheffing van discriminatie niet wordt aangetast, niet
verdwijnen.

* * *
Met Portugal worden, in afwachting van de sluiting van een definitief
handelsverdrag, waarover vermoedelijk gezien de Portugeesche politiek,
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niet gemakkelijk overeenstemming zou zijn bereikt, 27 Augustus 1924
bij notawisseling de handelsbetrekkingen voorloopig geregeld. Nederlandsche goederen worden bij rechtstreekschen invoer in Portugal belast
volgens het daar te lande geldende minimumtarief; een aantal met name
genoemde goederen van Nederlandschen of "Nederlandsch-kolonialen"
oorsprong genieten voorts meestbegunstiging inzake invoerrechten.
Portugeesche voortbrengselen genieten bij rechtstreekschen invoer in
Nederland meestbegunstiging, terwijl verder inzake indirecten invoer
alsook wat betreft uit-, door- en wederuitvoer wederzijdsche meestbegunstiging is vastgelegd. Nederlandsche schepen genieten in Portugeesche havens een reductie van 25% op de scheepvaartrechten en in de
Portugeesche koloniën meestbegunstiging, terwijl Nederland aan Portugal
voor de scheepvaart meestbegunstiging verleent. Merkwaardig is artikel
V, van den volgenden inhoud: "De Nederlandsche Regeering verbindt
"zich om gedurende den loop van deze overeenkomst de huidige grens
"van de alcoholsterkte van de in Nederland ingevoerde wijnen niet te
"verlagen, noch de Portugeesche wijnen door gemeentelijke of verbruiks"rechten te treffen, hooger dan die op soortgelijke wijnen, hetzij in"landsche, hetzij van andere herkomst." De overeenkomst is in werking
getreden I September 1924 en eindigde 31 Augustus 1925. Op 11 Juli
1925 werd ze voor een jaar verlengd. Op 5 Augustus 1926 werd zij
wederom voor een jaar verlengd maar met dien verstande, dat de
Nederlandsche Regeering zich verbond "gedurende den duur der overeenkomst geen wijziging te zullen brengen in het systeem van voorkeur,
in Nederland toegekend aan Port- en Madeirawijnen, welke het alcoholgehalte van 22% niet overschrijden en welke bij invoer in Nederland
vergezeld zijn van certificaten van oorsprong, afgegeven door de bevoegde Portugeesche autoriteiten". Bovendien werd wederkeerig voor
handelsreizigers meestbegunstiging overeengekomen. Op 2 Juni 1927 en
ten slotte nogmaals op 21 Juni 1928 werd de regeling, aldus gewijzigd
en aangevuld, voor een jaar verlengd, zoodat zij geldt tot 31 Augustus
1929. Formeel is het geen volledig meestbegunstigingsverdrag op douanegebied, maar practisch mag het, omdat alle in aanmerking komende
Nederlandsche artikelen in de genoemde lijst vermeld zijn, wel als zoodanig beschouwd worden.

*

*

*

De handelsbetrekkingen tusschen Nederland en Griekenland zijn met
name voor laatstgenoemd land van belang, vooral in verband met het
exportartikel krenten, ten aanzien waarvan het land zeer gevoelig is.
Voor krenten tracht Griekenland steeds verlaging van invoerrecht te
verkrijgen van het land, waarmede het een handelsverdrag sluit. Tegenover Nederland stelde het denzelfden eisch, maar de Nederlandsche
Regeering kon er op wijzen, dat het invoerrecht op krenten hier te lande
zonder reductie lager is dan de rechten van andere landen, nadat er door
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Griekenland verkregen reducties op zijn toegepast. De Grieksche Regeering erkende blijkbaar de waarde van het argument; zij heeft althans haar
eisch laten vallen, zoodat op 12 Mei 1926 een voor Nederland zeer
normaal verdrag kon worden gesloten. Het houdt wederzijdsche meestbegunstiging in voor onderdanen inzake vestiging en uitoefening van
beroep. Ook op het stuk van in- en uitvoerrechten en voor al wat verder
betreft in-, uit- en doorvoer, is wederzijdsche meestbegunstiging vastgesteld, terwijl voor de scheepvaart behandeling als van nationalen of,
zoo dit voor de andere partij gunstiger is, wederzijds meestbegunstiging
wordt voorgeschreven. Bepalingen omtrent vestiging en werking der
naamlooze vennootschappen en andere vereenigingen op het gebied van
handel, nijverheid, landbouw of financiën, - scheepvaart- en verzekeringsmaatschappijen daaronder begrepen - zijn opgenomen, terwijl hiervoor wederzijds meestbegunstiging is vastgesteld. Voor monsters is wederzijds tijdelijke vrijstelling van invoerrechten vastgelegd. Het verdrag is
niet toepasselijk op Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao; het bevat
een bepaling betreffende regeling van geschillen, waarbij het Permanente
Hof van Internationale Justitie als laatste instantie is gedacht. Van de
annexen is vermeldenswaard een onderteekeningsprotocol, waarbij bepaald wordt, dat van de teekening af tot de in werking treding toe de
meestbegunstiging in het verkeer tusschen beide landen zal gelden. De
in werking treding viel op 18 Maart 1927. Het verdrag blijft een jaar
van kracht met stilzwijgende verlenging voor eenzelfden tijdsduur met
een opzeggingstermijn van 6 maanden.
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Ten slotte, voor wat Europa betreft, nog een enkel woord over een
tweetal andere Balkanlanden. In de eerste plaats Bulgarije. De handelsbetrekkingen met dat land zijn geregeld bij notawisseling van 1 en 9
Maart 1922. Deze notawisseling is niet meer dan simpele briefwisseling:
op I Maart 1922 schrijft onze Gezant, de heer Domela Nieuwenhuis, aan
den Bulgaarschen Minister van Buitenlandsche Zaken een brief van 4
korte alinea's, waarop geantwoord werd met een nog korteren brief, van
9 Maart 1922, waarin o. a. gezegd wordt, dat de getroffen regeling op
denzelfden dag in werking zal treden. Goederen, maatschappijen en
onderdanen genieten wederzijds meestbegunstiging. De regeling draagt
een voorloopig karakter en is met 3 maanden opzegbaar. Men zou bijna
zeggen, dat het niet korter en eenvoudiger kan. Maar dat kan het wel,
blijkens de practijk. Op 2 April 1922 eindigde de werking van onze overeenkomst met Roemenië; van dien datum tot 17 Juni d. a. v. berustte
onze verhouding tot Roemenië op een brief van den Secretaris-Generaal
van het Roemeensche Ministerie van Buitenlandsche Zaken, daarna op
een algemeen besluit van de Roemeensche Regeering, meestbegunstiging
toekennen de. Op 18 December 1922 echter schrijft de Roemeensche
Minister van Buitenlandsche Zaken aan onzen Gezant te Boekarest,
A. St. 3-m. IJ
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Dr. Hendrik Muller, als volgt: "Comme suite à ma note No. 60659 du 26
"novembre dr. j'ai I'honneur d'informer Votre Excellence que Ie Gouverne"ment Royal accède à Ia proposition que Votre Excellence Lui a faite
"verbalement de Ia part du Gouvernement hollandais de régler les rela"tions commerciales entre la Roumanie et les Pays-Bas par un arrange"ment provisoire sur la base de l'application réciproque de la c1ause de
"Ia nation Ia plus favorisée, et avec I'obligation, pour les parties
"contractantes, de ne pouvoir dénoncer cet arrangement qu'après un
"préavis de trois mois.
"En portant cc qui précède à la connaissance de Votre Excellence, je
"saisis cette occasion pour Vous réitérer, Monsieur Ie Ministre, les assu"ranees de ma haute considération".
En de Gezant antwoordt den volgenden dag aldus: "Je remercie Votre
"Excellence de sa note du 18 décembre No. 66072, dans laquelle Votre
"Excellence a bi en voulu m'informer que Ie Gouvernement de Sa Majesté
"Ie Roi de Roumanie accède à la proposition que je lui ai faite verbale"ment de la part de mon Gouvernement de régler les relations commer"ciales entre les Pays-Bas et Ia Roumanie par un arrangement provisoire
"sur la base de l'application réciproque de la c1ause de la nation la
"plus favorïsée et avec I'obligation pour les parties contractantes de ne
"pouvoir dénoncer cet arrangement qu'après un préavis de trois moïs.
"Ne doutant pas que cet accord soit avantageux aux deux pays, je
"saisis cette occasion pour Vous réitérer, Monsieur Ie Ministre, les
"assurances de ma très haute considération".
Inderdaad, nog korter zal het wel niet kunnen.

* * *

We stappen van Europa af en gaan over naar Amerika en wel aller-·
eerst naar Canada. Het Britsche imperium kent het systeem van de drie
tarieven: 1°. het maximumtarief voor vreemde staten, met welke geen bijzondere regeling is overeengekomen; 2°. het tusschentarief voor vreemde
staten, met welke zulks wel is geschied; 3°. het minimumtarief voor andere
deelen van het imperium. De "Governor in Council" heeft de bevoegdheid om bij een "Order in council" de voordeelen van het "intermediate
ta riff" te verleen en "in consideration of benefits satisfactory to thc
Governor in Council". Dit was door een "Order in Council" van 7 Juni
1910 geschied ten opzichte van Nederland voor een IOO-tal tariefposten ;
bij een nieuwen "Order of Council" van 12 Maart 1924 is het intermediate
tariff aan Nederland over de geheele lijn toegestaan. In aansluiting
daaraan is met Canada op 11 Juli 1924 een verdrag gesloten. Op het
gebied van in- en uitvoerrechten en meer in het algemeen voor al wat
in-, uit- en doorvoer betreft, is wederzijdsche meestbegunstiging voorgeschreven. Doorvoerrechten zullen niet worden geheven. Alleen goederen
van Britsche herkomst genieten thans door het daarop van toepassing
zijnde "British Preferential Tariff" in het algemeen een meer gunstige

HANDELSVERDRAGEN EN HANDELSVERDRAGSPOLITIEK

347

behandeling dan Nederlandsche producten. Bij deze zuivere douaneovereenkomst, die met den term "Nederland" steeds mede bedoelt Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao, is vooral merkwaardig, dat ze
meestbegunstiging ook verleent op het gebied van invoerrechten en
-beperkingen, maar daarbij uitsluit van de werking der bepaling verboden van sanitairen aard of andere, als noodig erkend voor de bescherming van personen, vee en landbouwgewassen. Het verdrag is
28 October 1925 in werking getreden en heeft een geldigheidsduur van
4 jaar, terwijl de opzeggingstermijn 1 jaar bedraagt.

*
Wc komen thans tot Latijnsch Amerika. Slechts we1l11g Europeesche
staten hebben handelsverdragen met Latijnsch-Amerikaansche landen gesloten. Wel is cr een streven in Europa om tot vedragss!uiting met die
landen te komen. Ook voor Nederland, welks vlag nog steeds op alle
wateren waait en in alle havens gezien wordt, is er tot dat streven wel
aanleiding. Aanvankelijk heeft het reeds succes. Drie verdragen kunnen,
afgezien van die, welke voor den wereldoorlog reeds werden gesloten (met
Mexico en Columbia), worden genoemd. 1°. Met Venezuela waren in 1908
moeilijkheden gerezen, die tot verbreking der diplomatieke betrekkingen
leidden. Bij verdrag tusschen beide landen werd, tot tijd en wijle een handelsverdrag zal worden gesloten, wederzijdsche meestbegunstiging vastgelegd
voor wat betreft handel, nijverheid en scheepvaart. Wordt een concessie
aan een derde mogendheid toegekend onder een voorwaarde, dan kan deze
- of een evenredig voordeel - eveneens worden bedongen. Hier hebben
we een geval van zoogenaamde voorwaardelijke meestbegunstiging, voor
Nederland zeer zeldzaam. De bepaling geldt voor 5 jaar, maar wordt
eventueel stilzwijgend verlengd, telkens met 1 jaar en met een opzeggingstermijn van 3 maanden. Onderhandelingen over het sluiten van een
definitief handelsverdrag worden voorbereid. 2°. Op 7 September 1926
werd met Haïti een verdrag gesloten, dat 29 Januari 1928 in werking is
getreden. Het is een zeer eenvoudig, maar vrij volledig verdrag, naar
Nederlandsch model opgebouwd. Het voorziet wederzijdsche meestbegunstiging inzake handel, scheepvaart en nijverheid, rechten en
belastingen. Hetzelfde regime geldt den in- en uitvoer der voortbrengselen
van beide landen. Het verdrag, dat mede voor Nederlandsch-Indië,
Suriname en Curaçao geldt en de door Nederland steeds voorgestelde
bepaling inzake beslising van geschillen door het Permanente Hof van
Internationale Justitie bevat, heeft een onbepaalden geldigheidsduur en
is opzegbaar met een termijn van een jaar. 3°. Ook met Guatemala is
een verdrag gesloten en wel op 12 Mei 1927. Ook dit verdrag, geheel als
meestbegunstigingsverdrag gedacht, is hoewel wat uitvoeriger, 9 artikelen,
toch eenvoudig en vertoont evenals het verdrag met Haïti geheel de
trekken van het Nederlandsche model. Voor geschillen geldt wat van
Haïti gezegd is en even zoo voor onze overzeesche gebieden. Het verdrag
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is nog niet in werking kunnen treden, wijl de ratificaties nog niet werden
uitgewisseld.

I

!,
I

In Afrika is er maar één land, dat ons behoeft bezig te houden, n.1.
Abessynië. Het behoort niet tot de landen, waarmede Nederland reeds
een handelsverkeer van eenige beteekenis heeft, maar de mogelijkheid
is niet uitgesloten, dat het land in de toekomst voor Nederland van
belang kan worden. Enkele andere landen hebben er verdragen mede
gesloten en onderhouden er een officiëele vertegenwoordiging. Men zal
zich trouwens herinneren, dat Abessynië een paar jaar gelden door twee
landen tot object van "pénétration pacifique" gekozen, bij den Volkenbond protesteerde tegen een economisch verdeelingsverdrag, dat erover
gesloten zou zijn. Hoe dit zij, in het najaar van 1926 kwam het der
Nederlandsche Regeering gewenscht voor, een ambtenaar met tijdelijke
missie naar Adis Abeba, Ethiopië's hoofdstad, te zenden, èn om de
toestanden ter plaatse op te nemen, èn om zoo mogelijk een handelsverdrag te sluiten. Haar keuze viel op den bekwamen toenmaligen
consul te Djeddah, den heer Ch. O. van der Plas. Op 30 September
sloot deze inderdaad een verdrag, een der weinige, die door een consulair
ambtenaar zijn gesloten. Bij dit verdrag, dat in totaal slechts 3 artikelen
telt, is wederzijdsche meestbegunstiging vastgelegd voor onderdanen, ter
zake van vestiging en handel, terwijl voor voortbrengselen eenzelfde
regime geldt, met name inzake douaneaangelegenheden. In een bij dit
verdrag behoorende notawisseling van 2 October 1926 is, voor een eventueel in de toekomst in te stellen diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging, een regeling op voet van wederzijdsche meestbegunstiging
voorzien. Het verdrag is op 14 Mei 1928 in werking getreden en heeft een
geldigheidsduur van 5 jaar met stilzwijgende verlenging telkens voor
1 jaar, met een opzeggingstermijn van 1 jaar. De overeenkomst geldt
mede voor Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao. Een werkwaardigheid van dit verdrag is, dat het gesloten is in het Fransch en in de taal
van Abessynië, het Amhari. Dit is abnormaal: verdragen plegen te worden
gesloten Of in de diplomatieke taal, het Franseh, of in de twee landstalen.
In casu kon het niet in het Fransch alleen, omdat de wet van het land
eischt, dat verdragen in het Amhari gesteld worden, maar het kon ook
niet in het Nederlandsch en in het Amhari, omdat de Ethiopiërs het
Nederlandsch niet konden beoordeelen. Men deed het dus in het Fransch
en het Amhari, waarbij op den consul den plicht rustte, zoo goed mogelijk
te zorgen, resp. zich te overtuigen, dat het Fransch met het Amhari
overeenstemde.

* * *
Steken we thans naar Azië over en wel naar Angora, de hoofdstad
van het tegenwoordige Turkije. Onlangs heeft men in een opstel in het

HANDELSVERDRAGEN EN HANDELSVERDRAGSPOLITIEK

349

Algemeen Handelsblad kunnen lezen, dat we met Turkije juist 250 jaar
handelsbetrekkingen onderhouden. Na den wereldoorlog bleven ze, zooals
ze voor den oorlog geweest waren, n.1. vreedzaam en vriendschappelijk.
Maar op solide verdragsbasis berustten ze niet meer. Het op 16 Augustus
1924 tusschen Nederland en de Turksche Republiek gesloten verdrag van
vriendschap geeft uitdrukking aan de vriendschappelijke betrekkingen.
Het stelt o. a. het sluiten van verdragen tot het regelen van handels- en
andere betrekkingen in het vooruitzicht. Op grond daarvan hebben
tusschen Hr. Ms. Gezant, die nog steeds in Constantinopel zetelt, en de
Turksche Regeering allerlei besprekingen plaats gevonden, die echter
vooralsnog niet leidden tot bepaalde onderhandelingen. Hieruit ontstond
moeilijkheid toen op 12 December 1925 een Turksche wet tot stand kwam,
die, de landen, voor zooveel noodig, wiIlende dwingen met de Regeering
in onderhandeling over de sluiting van een handelsverdrag te treden,
strekte om te discrimineeren tegen die staten, welke geen verdrag hadden
gesloten; voor goederen uit die staten zouden de invoerrechten niet met
den coëfficient 5, maar met den coëfficient 8 verhoogd worden. Deze
maatregel, later eenigszins gemitigeerd, heeft hier te lande veel schrik
verspreid, maar is niet toegepast behoeven te worden op Nederlandsche
belangen, omdat op 1 I Februari 1926 een aanvang werd gemaakt met
onderhandelingen om te komen tot een regeling en op genoemden datum
tevens een schikking werd getroffen, welke tot 15 Augustus 1926 voor
Nederlandsche voortbrengselen een behandeling vastlegde, zooals bepaald bij het op 24 Juli 1923 te Lausanne geteekende handelsverdrag
voor de voortbrengselen der staten, die het hebben onderteekend, terwijl
Turksche voortbrengselen hier te lande meestbegunstiging zouden genieten. Dit regime werd bij notawisseling van 11 Augustus 1926, daarna
bij notawisseling van 27 Januari 1927 en ten derde male bij notawisseling
van 7 Juli 1927, telkens voor 6 maanden verlengd, zoodat de getroffen
regeling tot 15 Februari j.1. zou gelden. Toen was nog geen verdrag
gesloten, maar de onderhandelingen waren zeer ver gevorderd, zoodat
de sluiting van een verdrag spoedig verwacht kon worden. Nu scheen
aanvankelijk volgens de Turksche wetgeving een nieuwe, vierde, verlenging van de voorloopige overeenkomst niet mogelijk, maar, gezien den
stand der onderhandelingen is dit formeel bezwaar geen beletsel geweest
om het voorloopige regime bij eenigszins gewijzigde overeenkomst van
1 Februari 1928 wederom voor 6 maanden vast te leggen, t. w. tot 15
Augustus 1928 en ten slotte nog een maal bij notawisseling van 29 Juli
1928 tot 15 Februari 1929. Inmiddels kwam op 25 Juli 1928 het definitieve
verdrag van handel en scheepvaart met Turkije tot stand. Dit verdrag,
dat zoowel betrekking heeft op Nederlandsche goederen als op goederen
uit de overzeesche gebieden, is nog niet aan de Staten-Generaal toegezonden.
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Ten slotte nog een woord over het verdrag van vriendschap, handel
en scheepvaart, met bijbehoorend protocol betreffende de rechtsmacht
over Nederlandsche onderdanen in Siam, met dat land gesloten op 8 Juni
1925. De aard van het verdrag wordt o. a. gekenmerkt door vierderlei:
1°. de considerans zegt uitdrukkelijk, dat het gewenscht is, de oude verdragen tusschen beide landen (gebaseerd op de toenmaals niet-volwaardige positie van Siam) te herzien; 2°. de eerste alinea van artikel 1
constateert, dat er bestendige vrede en altijddurende vriendschap zal
bestaan tusschen Nederland en Siam; 3°. in artikel 6 erkent Nederland
"in beginsel" het zelfbeschikkingsrecht van Siam in douane- en fiscale
aangelegenheden; 4°. de rechtsmacht van Nederlands consulaire ambtenaren wordt niet dadelijk noch geheel afgeschaft. De oorsprong van
dit verdrag is niet economisch maar politiek; Siam's volkenrechtelijke
positie wordt, voor wat Nederland betreft, herzien. Tevens worden echter
de economische verhoudingen geregeld, maar dat maakt het verdrag
geen zuiver handelsverdrag en zeker niet tot een verdrag volgens
Nederlandsehen opzet. Het verdrag stipuleert voor onderdanen wederzijds
vrijheid van verblijf en reizen en van uitoefening van handel, landbouw
en nijverheid en scheepvaart, voor welke onderwerpen wederzijds een
behandeling als van nationalen of, zoo dit voor de andere partij gunstiger
is, meestbegunstiging is vastgelegd. Eenzelfde regime geldt op het stuk
van belastingen, inzake invoer-, uitvoer- en doorvoerrechten en voor
douanefaciliteiten. Op het stuk van de verkrijging van onroerende
goederen is een behandeling als van nationalen vastgelegd. Inzake consulairen dienst is wederzijdsche meestbegunstiging gestipuleerd, terwijl de
bevoegdheden der consulaire ambtenaren geregeld zijn. Het regime, van
kracht voor onderdanen, is ook van toepassing voor vennootschappen
en andere wettig bestaande vereenigingen, behalve op het stuk van belastingen, waarvoor alleen wederzijds meestbegunstiging is voorzien. Een
eenigszins opmerkelijke uitzondering op de meestbegunstiging is, dat
deze, voorzoover de behandeling van onderdanen inzake belastingen
betreft, beperkt is tot de natiën "niet in het genot van ontheffing van de
Siameesche rechtsmacht". Het verdrag geldt, met een enkele uitzondering,
ook voor Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao en bepaalt, dat geschillen aan het Permanente Hof van Internationale Justitie als hoogste
instantie zullen worden voorgelegd door partijen of een harer. Behalve
het hierboven reeds vermelde protocol betreffende de rechtsmacht behoort
bij het verdrag nog een ander protocol, dat verschillende materies regelt
en o. a. bepaalt, dat, als behandeling als eigen onderdanen of als meestbegunstigde natie wordt gestipuleerd, "de gunstigste van deze beide wijzen
van behandeling zal worden toegekend". Het verdrag, dat 24 Augustus
1926 in werking is getreden, is geldig voor een tijdsverloop van 10 jaar
met stilzwijgende verlenging en een opzeggingstermijn van 1 jaar.
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Resumeerende en aanvullende wat voorafgaat kan men het volgende
zeggen: 1°. Het sluiten resp. vernieuwen van handelsverdragen had in de
periode na den wereldoorlog een normaal verloop; met 23 landen werden
48 regelingen getroffen; een verdragslooze toestand trad tusschen N ederland en andere landen vrijwel nimmer in. 2°. De verdragen toonen veel
meer overeenkomst van opbouw dan vroeger het geval was, hetgeen verband houdt met de omstandigheid, dat zij gesloten werden in een kort
tijdsbestek en dat de leidende invloed veelszins van Nederland uitging;
de Nederlandsche opzet is veelal te herkennen en in meer dan een geval
zelfs zeer getrouw bewaard. 3°. De verdragen zijn, op een heel enkele
ui tzondering na, gebaseerd op het principe der meestbegunstiging,
meestal met zoovele woorden tot uiting gebracht, maar in andere gevallen practisch aanvaard, terwijl naast de meestbegunstiging als van
ouds aan de behandeling op voet van nationalen een plaats is ingeruimd.
4". Typisch is het zeer belangrijk geval van Duitschland, met welk land
de volledige meestbegunstiging werd overeengekomen, terwijl zij voorheen slechts zeer gedeeltelijk op verdragsbepalingen berustte. 5°. Als
voorheen werden op de meestbegunstiging territoriale restricties toegepast, terwijl in een enkel geval andere beperkingen werden gemaakt,
b.v. op sanitaire gronden. 6°. In verschillende gevallen worden bepalingen
(lvereengekomen, strekkende om te voorkomen, dat door te ver doorgev()erde specificaties in douanetarieven de werking der meestbegunstiging inbreuk zou lijden. 7°. Een enkele Nederlandsche tarieffixatie, in
een oud verdrag voorkomende, werd geëcarteerd en in een enkel geval
werden tariefreducties bedongen; beide punten betreffen hetzelfde land,
n.1. Duitschland. 8°. In meer dan een geval werd met toevallig binnen het
kader der bestaande politiek beschikbare concessies gewerkt, terwijl in
llet bekende geval van het bestaande crediet, aan Duitschland verleend,
cle Duitsche wensch naar verlenging van het crediet de Nederiandsche
verlangens naar taricfconcessies steunde; in geen dier gevallen werd inhrl'uk ,!';l'lllaakt op de Nederlandsche handelsverdragspolitiek. go. Sommige verdragen bevatten naast de speciale meestbegunstigingsbepalingen
ook nog l'en algemeene bepaling van dien aard voor alle niet voorziene
gevallen, onder welke bepaling soms ook de consulaire dienst wordt gebracht. JOo. De meeste verdragen zijn aangegaan mede voor NederlandschIndië, Suriname en Curaçao, een enkele maal naar verouderd spraakgebruik nog "koloniën" genoemd. 11°. In de meeste verdragen komt een
bepaling voor, dat het Permanente Hof van Internationale Justitie over
geschillen in hoogster instantie zal beslissen; een geijkte formule is daarbij
ongeveer deze, dat "elk geschil over den uitleg, de toepassing of de uitvoering van dit Verdrag, dat door de Hooge Verdragsluitende Partijen
niet langs c1iplomatieken weg zoude kunnen worden opgelost, zal onderworpen worden aan het Permanente Hof van Internationale Justitie".

(Slot volgt.)

_

__

.. __

__

... ______ .••

_

..., _______ ,'''

~

.M' ........ \...

~.au

~

t./~_~

I!

HET BOLSCHEWISME
DOOR
PROF. DR. P. A. DIEPENHORST.

I.
De belangstelling voor het Bolschewisme blijft aanhouden. De woorden
Bolschewiek en Bolschewisme, vóór 1917 slechts door een enkelen verstaan, hebben onbetwist burgerrecht verkregen. De literatuur, aan het
Bolschewisme gewijd, kreeg zóó benauwenden omvang en dijt nog dermate uit, dat de onderzoeker van dit geestesverschijnsel verward raakt
door het verbijsterend aantal bronnen, dat ten dienste staat 1). Warme
lofspraak op het nieuwe roode evangelie ontbreekt evenmin als bittere
aanklacht, gelijk die reeds tot uiting komt in den titel van het vlugschrift:
Seid verflucht, ihr, Bolschewiki! 2).
De belangstelling voor het Bolschewisme blijft aanhouden - ook al
werd het geloof aan zijn practische doorvoerbaarheid en zijn onweerstandelijken zegepraal geducht geschokt. Een glimlach wekt de profetie,
die, onder den indruk van het geweldig oorlogsgebeuren een tiental jaren
geleden, door SINOVJEF werd gegeven in het eerste nummer van Die
kommunistische Internationale, waar hij op stouten toon verzekert: "De
definitieve overwinning zal ondanks alles aan het roode Bolschewistische
vaandel toevallen. En dat wel in de eerste komende maanden, misschien
zelfs weken. De beweging gaat zoo duizelingwekkend vooruit, dat men
met zekerheid kan zeggen: na enkele jaren zullen wij reeds beginnen
te vergeten, dat er in Europa een strijd van het kommunisme geweest
is, want na een jaar zal Europa kommunistisch zijn".
De belangstelling voor het Bolschewisme blijft aanhouden - ten spijt
van het fiasco, dat het in zijn economisch beweeg maakte. Ten spijt van
zijn verwording, welke rasechte theoretici als Dr. GORTER, en Dr.
PANNEKOEK in De Nieuwe Tijd tot toornige uitvallen verleidde tegen de
Russische meesters, die de Marxistische geboden niet zuiver bewaarden.
Weinige dingen karakteriseeren zoo sterk de teleurstelling, die de
gang van zaken in Sovjet-Rusland bracht bij vurige adepten als de veranderde houding van Mevrouw ROLAND-HoLST. In blijde verrukking
heeft zij den nieuwen dageraad begroet. De eerste gedenkdag der sociale
revolutie in Rusland 3) brengt haar tot eenen mystieken jubelzang op
"den lang verwachten Messias", die in vervulling zal brengen het "Vrede
op aarde en den menschen een welbehagen". Dichterlijk is het proza
dezer zieneres als zij schrijft:
A. SI. 3-m. JI
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"Door geheel Oost-Europa trilt en schudt de grond onder het zware
gerommel der eerste revolutionaire uitbarstingen. Maar stompzinnig, met
starren blik, staart ook heden nog het grootste deel der arbeidersklasse
van West-Europa naar de proletarische revolutie in Rusland als ging
deze haar niet aan. En zij, die de theoretische en politieke leiders der
tweede Internationale waren: de Kautsky's, de Troelstra's, de Vliegen's,
de Branting's, de Turati's enz. volgen met afschuw de kristallisatie van
het eerste socialistische kristal dat op aarde ontstaat en trachten met
schoolmeesterachtige bekrompenheid te bewijzen, dat deze zich niet
volgens de vooruit vastgestelde regels voltrekt.
"Het eene is even tragisch als het andere. Hunkerend hebben de
árommen der arbeiders sedert een halve eeuw naar "den dageraad der
volksbevrijding" uitgezien. Somtijds scheen hij op te gaan over Europa,
maar ach, het was een valsche schemering en alles werd weer duister.
En nu de dageraad werkelijk opgaat aan de kimmen, nu erkennen zij
hem niet! De lucht is zoo vol walmen en hun oogen zijn zoo dof. De
leiders en theoretici echter, die tientallen jaren lang de geboorte van
het socialisme uit een ontzaglijke ekonomische of politieke krisis voorspeld hebben, - zij wenden vol weerzin het hoofd af, nu het uur dezer
geboorte geslagen heeft. Zij doen als een vader, die zich in walging zou
afwenden van het kind dat hij verwekt en waarnaar hij zoo vurig verlangd heeft, omdat het ter wereld komt, verontreinigd door drek en bloed.
"Wij echter, revolutionairen, herkennen en begroeten in dit kind den
lang verwachten Messias, die komt om de gefolterde menschheid te verlossen. En door de kreten heen van toorn en pijn, van woede en smart,
die het geworstel der strijdenden daarginds begeleiden, door het gehuil
der hartstochten, daemonisch oplaaiend in de worsteling, door het luide,
krakende scheuren heen, waarmee de oude maatschappij ineenstort, en
de ruw bonkende slagen waarmee haar bouwvallen en puinen meedoogenloos worden opgeruimd, door al die geluiden van haat en ontzetting,
van uiterste inspanning en wilde vertwijfeling heen, hoort ons hart in
een heldere verte den ouden engelenzang zoo liefelijk klinken: "Vrede
zij den menschen en op aarde een welbehagen".
"Eeuwenlang klonk die zang van uit hemelsche gewesten over de
aarde heen. Hij was de geprojekteerde verzuchting van het verlangende,
gefolterde menschenhart. Vrede en welbehagen bleven een ding van hopen
en gelooven, onverwezenlijkbaar, transcendentaal.
"Nu eindelijk trekt dit troostend gezang over onze eigen aarde, van
onze eigen aarde gaat het op.
"En hoe meer de geluiden van ontzeting naderen, hoe luider de kreten
van worsteling én pijn opstijgen, die de baring der nieuwe gemeenschap
begeleiden, hoe dreunender over alle landen gronden de Revolutie heenvaart in woeste davering - hoe voller en klankrijker en hoe meer nabij
door alles heen het troostende, verrukkende lied ons zal tegenklinken,
de heerlijke belofte, eindelijk tot zekerheid gerijpt:
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""Vrede op aarde en den mensch een welbehagen".
"Tot in lengte van tijden zal de komende menschheid de mannen en
vrouwen zegenen, die in de grauwe Novemberdagen van het eerste jaar
der volksbevrijding in vermetelen drang de oude machthebbers kroon en
scepter uit de bloedige handen rukten, om de aarde te verlossen van den
gruwel der Dienstbaarheid en den gruwel der Heerschappij."
Een jaar lang en nog langer is de verrukking gebleven. Dan schrijft
zij haar Parels en Diamanten, en zoete klanken als deze worden aan
"heilig Rusland" gewijd:
"Het feit der communistische wedergeboorte van het Russische volk
kan niet verdonkeremaand, noch voor de andere volken verduisterd
worden. Geen grenswacht kan de verbreiding der waarheid tegenhouden,
dat ginds in het Oosten de kiemen opkomen van nieuwe eigenschappen
en nieuwe daden in den mensch van een nieuw heerlijk gemeenschapsbesef, vol hoogen trots en vol zachte liefde. De mare der communistische
Zaterdagen is als een schitterende diamant, welks flonkering bewondering
wekt en eerbiedige liefde. Hoe! het is waar; het was geen droombeeld,
geen utopische waan, dat onder den invloed van nieuwe verhoudingen
de menschelijke natuur zich wijzigt. Zij bestaan reeds, de nieuwe
menschen, die uit gemeenschapsgevoel, uit liefde voor het groote geheel,
vrijwillig, zonder belooning, zwarigheden op zich nemend werk verrichtend, waartoe zij niet verplicht zijn. De nieuwe moraal van de broederlijke gezindheid, zich uitend in vrijwilIigen arbeid voor de gemeenschap,
is geen theorie meer maar werkelijkheid. Zingend gaan zij naar hun werk,
die nieuwe menschen, zingend keeren zij terug in den koelen avond,
in hen het zegevierend besef, de pioniers; eener betere samenleving
te zijn. Zacht als een parel is de glans om het aangezicht van heilig
Rusland, waar alléén van alle landen der wereld, de kinderen worden
behandeld met liefdevol inzicht, waar hun krachten en vermogens
worden gewekt door zorgvuldige handen, waar het kinderleven als
een stil, glanzig eiland van geluk ligt, door de maatschappelijke stormen
ongerept.
"De communistische Zaterdagen, de omzetting der Roode Legers in
arbeidslegers, de teedere verstandige zorg voor alle kinderen, de ontsluiting van de bronnen der kennis en der schoonheid voor millioenen
onwetenden, versmachtenden, - dat alles zijn de "parels en diamanten"
die Sovjet-Rusland uitstrooit over alle landen der wereld. Wie daarvan
spreekt tot de arbeiders, die hoort de stilte der groote aandacht vallen,
die voelt de communistische gedachte groeien in de hoofden en harten;
die weet: "dat de morgen daagt en de vrijheid nadert".
Dezelfde hooggestemde toon blijft klinken, als zij 1 Mei 1920, den
dag der eerste internationale staking gedenkt. Dan schildert zij aldus
de grootsche roeping van de Sowjet:
"Angstig-wild toetert de koperen klaroen der vrijheid over de landen,
haar antwoorden de vervloekingen der gekerkerde strijders, het gekreun
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der gemartelden, de zuchten der stervenden, het zwakke steunen der
hongerende scharen van Duitschland en Oostenrijk, van Polen, Hongarije,
Armenië, haar antwoordt het groote koor van allen, die strijden en
bloeden voor de Gerechtigheid.
"Maar hoort! een nieuw geluid klinkt door de klachten, de vervloekingen en strijdkreten henen; nieuwe stemmen zweven over de
aarde; storten, als van uit een gouden horen, troost en bemoediging over
de strijdenden en lijdenden uit. Zoo, als de dichter der Divina Comedia
op de Ommegangen van den Louteringsberg tusschen de zuchten en
snikken door der boetende zielen, hemelsche troostredenen hoorde klinken,
woorden van meedoogen en barmhartigheid opengaan, zoo is het nu
voor ons Communisten.
""In den slaaf is de mensch opgestaan", zingt een dier stemmen.
En een andere: "De werkers namen hun eigen lot in handen. Zij scheppen
een nieuwe wereld, waarin de Arbeid Koning is". Een derde ruischt
zacht: "Elk jong menschenkind begroet nu de gemeenschap als het hare,
liefde en inzicht vatten het zacht hij de hand". En een vierde juicht:
"De Vrouw treedt het openbare leven binnen; moedermildheid werkt door
in de wijde sfeer". Dan vereenigen zich allen tot eenen roep, luidend:
"Sowjet-Rusland leeft". De roovers hebben het niet kunnen uithalen,
het heilige nest van het Communisme; met snavel en vleugels sloeg de
moedervogel hen van haar jongen weg".
"Sowjet-Rusland leeft! dat is op dezen Meidag de groote vreugde
voor alle werkers. Het Communisme leeft, het boort zijn wortels dieper
in de aarde, het spreidt zijn takken wijder uit door de lucht. Onder alle
grenzen door boort het de wortels, over alle grenzen heen steekt het
die takken uit. Zichtbaar ver over zeeën en landen staat de nieuwe
levensboom; door zijn loover stroomt het jubellied der menschelijke opstanding en de gouden vruchten van kameraadschap, vredekennis en
schoonheid sterrefonkelen daar doorheen.
"De heerschers in hun angst hadden dichte nevelsluiters van leugen en
laster gespreid, om dat nieuwe groeisel op aard, dien wonderboom met
de wonderbare vruchten te verbergen voor de oogen der Volken. Tevergeefs ! De rook is vervlogen; de nevelgordijnen zijn verscheurd, de nieuwe
levensvruchten glinsteren ons toe; de jubelzang der opstanding dringt
ons hart binnen.
"Sowjet-Rusland straalt naar alle zijden zijn roep uit tot de scharen:
"Neemt uw lot in eigenhanden; volgt mij na I"
"De scharen zien; zij hooren; in hun hart begint het geloof te leven,
zelfvertrouwen klapwiekt, moed rijst als een vlam omhoog. De hersens
verwerken de nieuwe gedachte, de lippen vormen het nieuwe woord:
"Alle macht aan de organen der werkers; voorwaarts naar het broederlijk leven, over de diktatuur van het proletariaat".
"Voor één die het gisteren begreep en uitsprak, zijn er heden tientallen die het verkonden. Morgen, zullen het er duizenden zijn.
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"Dat wonder wrocht Sowjet-Rusland. Het deed het door zijn voorbeeld. Het wist het te zullen verrichten zoo het leefde, zoo het zich vermocht te handhaven tegen zijn belagers. Ook daarom, om anderen uit
den geestelijken dood te wekken, zond het zijn eigen zonen in den dood.
Om anderen te brengen de goede spijze, die hun hart zou sterken,
hongerden en dorstten zijn kinderen. Om anderen te bekleeden met de
heerlijkheid van moed en strijdwil, gingen zij in lompen gehuld. Niet
enkel voor hun eigen vrijheid streden de Russische arbeiders en jonge
boeren heldhaftig-volhardend. Zij wisten het: aan hun handen had de
geschiedenis een heilig pand toevertrouwd, een vat vol kostelijken inhoud.
Het was hun plicht zich te offeren, beseften zij, opdat die inhoud niet
verloren zou gaan voor de menschheid, opdat het werk niet weer, in
een ander land, van den grond af zou moeten worden herbegonnen.
Hun offer heeft vrucht gedragen.
In alle landen ontkiemen de zaden, door Sowjet-Rusland uitgestrooid."
Wel gefundeerd is het geloof dezer vurige communiste. Richten in
1921 GORTER 4) en PANNEKOEK 5) hun aanval op den nieuwen koers van
de Sowjet, die haar proletarisch revolutionair karakter heeft opgegeven
en heult met het Westersch Europeesch kapitalisme, dan blijft zij 6)
trouw aan de vurige geliefde en schrijft een sympathieke verdediging
van het bolschewistisch regime.
Dan echter gaat zij in het volgend jaar naar Rusland om persoonlijk
te beleven het blij gebeuren. Dan komt ook de keer. Van tegenslag en
teleurstelling overvol is haar verhaal Uit Sowjet-Rusland 7), met klachten
als deze: "Men behoeft maar een of twee sowjet-bureaux gezien te
hebben om te weten dat wáár is, wat "iedereen" over het uiterst sloome
arbeidstempo in deze broeiplaatsen van luiheid weet te vertellen. Er
is tijd te veel en werk te weinig; ook vaak een bedroevend gebrek aan
hart voor het werk, aan toewijding en gemeenschapszin. Honderdduizenden handen die productief werk konden en behoorden te verrichten,
doen niets als wat half noodig of onnoodig schrijfwerk, dat den bureaukratischen rompslomp nog vermeerdert en den ingewikkelden toestel der
administratie met nieuwe radertjes belast". Welsprekend is het droeve,
meewarige slotwoord: "Als alle oprechte communisten in en buiten
Rusland doorleef ik een brandend leed van teleurstelling, de bitterheid
ervan stijgt bij oogenblikken van mijn hart naar mijn oogen, mijn wangen,
mijn voorhoofd. Het communisme, dat even vlak bij scheen, wijkt weer
naar verdere verschieten; de objectieve en de subjectieve klachten der
geschiedenis roepen opnieuw den titanischen wil en de heroîsche zelfopoffering eener voorhoede een onverbiddelijk: "tot hiertoe en niet
verder" toe. De Communistische Internationale is als een organisme te
schielijk gegroeid, vol zwakke plekken en voosheden en tusschen het
fanfare-geschal der nieuwe namen en leuzen kan men al te veelvoudig
de bedachtzame influisteringen hooren van den ouden geest".
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Wel is onherroepelijk voorbij de gouden tijd der jonge liefde! Wel
wordt de schoone theorie door de harde practijk wreed verstoord!
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Over de theorie en practijk van het Bolschewisme gaan wij handelen
en meer bepaaldelijk voor wat betreft het economisch denken en leven.
Evenwel kunnen wij ons tot opzet en uitwerking van het economisch
stelsel niet beperken.
Het Bolschewisme is meer dan een economisch streven. Het Bolchewisme draagt ook een economisch karakter; zijn economische eischen
vormen een uitvloeisel van de theoretische levensopvatting, welke op
alle gebied haar regelen stelt.
Voor rechts- en staatsleven verkondigt het eigen normen, in het breede
standaardwerk over Das Recht Sowjef-Russlands 8) tot een systematisch
geheel verwerkt. De constitutie van de Sowjet-republiek is bezield van
bolschewistischen geest en vestigt de staatsorde op nieuwe fundamenteele
basis. Huwelijk en gezin trekken nieuwe levenssappen uit den bolschewistischen wortel; "de zachte glans van den nieuwen dag valt ook op
de wetten, die huwelijk en echtscheiding regelen" - verzekert Mevrouw
ROLAND HOLST 9) in blijde stemming. Het strafrecht, verlost van de oude
wraakgedachte, vervult meer bescheiden en eervol zijn plaats 10). De
kunst, geïnspireerd door bolschewistische idealen, verheft zich tot ongekende hoogte; schilderkunst en beeldhouwkunst vooral ontvangen gewijder aspect; bolschewistisch tooneel en dans zijn grootsche oorspronkelijke scheppingen. Wetenschap en onderwijs werden met nieuwen
luister omhuld; eene machtige organisatie, meer dan 300.000 leden
tellend, verbreidt de schatten, die in de "Prolet-cult" besloten liggen 11).
Tegen de kerk en haar verouderden godsdienst staat het Bolschewisme
als eene nieuwe religie, met eigen indrukwekkend ceremonieel.
Verstaan zal worden, dat alvorens meer bijzonder wordt onderzocht
wat het Bolschewisme op stoffelijk maatschappelijk gebied begeert en
wrocht, het Bolschewisme als stelsel in zijn geheel wordt bezien. Eerst
wordt geboden eenig feitelijk materiaal, dan de leer van het Bolschewisme
ontleed en ten slotte nagegaan hoe de toepassing van die leer op verschillend levensterrein in Rusland wordt gezocht, waarbij dan op het
economisch experiment de meeste nadruk valt.

* * *

Over het feitelijke handelen wij slechts kort; alleen wordt aangestipt
hetgeen voor recht verstand van het vervolg onzer schets gewenscht is 12).
Evenals in andere landen, openbaarden zich ook in Rusland binnen
den socialistischen kring partij twisten. Ook hier werkte de tegenstelling
van de meer revisionistische richting die op dadelijke hervormingen den
nadruk legt, meer aansluiting zoekt bij de bestaande orde en langs
evolutionairen weg de verwezenlijking van het socialistisch ideaal na-
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van de bestaande orde onvermijdelijk acht.
In dien strijd speelt LENIN een beslissende rol. Binnen Rusland zelf
kon hij aanvankelijk zijn werkzaamheid niet ontplooien. Al vroeg was
deze in 1870 in het Wol ga-gebied geboren VLADIMIR 11 'IC ULJANOV met
revolutionairen geest gedrenkt; als gymnasiast speelde hij reeds zijn
opstandige rol en diepe revolutionaire voeg kwam in zijn optreden, toen
in 1887 een oudere broer om zijn deelname aan een aanslag op den
Czaar het leven liet op het schavot. Niet lang daarna moest ook hij
voor zijn opstandigheid boeten.
Nadat hij in 1895 zijn werkstakings-propaganda reeds met aanhouding
door de politie had moeten bekoopen, werd hij begin 1897 om zijn belangrijk aandeel aan de groote werkstaking voor drie jaren naar Siberië
verbannen. Komt hij in 1900 uit Siberië terug, dan is zijn vrijheid slechts
van korten duur; een saamkomst met vooraanstaande partijgenooten
kwam der Russische politie zoo verdacht voor, dat hij besluit in het
buitenland zijn arbeid voort te zetten; in München, in Londen, in Zwitserland vindt hij een woonplaats.
Aan de redactie van de Iskra, de Vonk, wijdde hij zijn kracht. Onder
het motto: "Uit de vonk zal een vlam oplaaien" verscheen dit tijdschrift,
welks doel was: "stabiliseering van de revolutionair-marxistische theorieën in de arbeidersbeweging van Rusland en de consolideering van
de Russische groepen, die deze theorieën aanhangen, tot ééne organisatie
onder strenge centrale leiding".
Het jaar 1903, van revolutionaire woelingen overvol, beteekende ook
voor het Russische socialisme een keerpunt. Het program en het organisatie-statuut, door LENIN ontworpen, kwamen aan de orde op het tweede
congres der sociaal-democratische arbeiderspartij in Rusland, in Augustus
1903 te Londen gehouden. In den scherpen strij d der meeningen behielden
LENIN en de zijnen de meerderheid tegenover de opportunisten-minderheid.
Daar kwam eene partij van de aanhangers der meerderheid, van de
Bolschistwo, die de revolutionaire actie op den voorgrond stelden,
tegenover de aanhangers der minderheid, van de Menschistwo, die het
gematigd revisionistisch standpunt innamen. Boischewiki en Menschewiki
stonden tegenover elkander oorspronkelijk in de beteekenis van meerderlzeids- en minderheidspartij ; onjuist is sommiger meening, alsof de
benaming slaat op den inhoud van het program, al naar gelang daarin
meer of minder gevraagd werd. Naar die foutieve voorstelling zou de
tegenstelling van Bolschewiki en Menschewiki er eene zijn van maximalisten en minimalisten.
Voortdurend botste het tusschen deze twee richtingen: vooral de
houding tegenover de liberalen werd een belangrijk geschilpunt. Pogingen
tot verzoening, aangewend door de leiders van het internationaal socialisme, faalden. Als het eerste congres der Bolschewiki in 1905 te Londen
plaats vond, schreef BEBEL aan deze samenkomst zijn bekenden brief,
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waarin hij op vereeniging van Bolschewiki en Menschewiki aandrong.
Zelfbewust wijst LENIN het verzoeningspogen af met de uitspraak: "Wij
hebben voor Bebel de grootste achting, maar wanneer het gaat om de
beslissing hoe in Rusland het Czarisme en de bourgeoisie moeten worden
bestreden, dan moet men ons vrij laten daarover onze eigen meening
te hebben".
Eenige toenadering bewerkte de Russisch-Japansche oorlog met zijn
dramatische momenten als de moord op Minister PLEVE, de val van
Porth-Arthur, het schrikkelijke bloedbad, op den bloedigen Zondag, onder
de door den pope GAPON verzamelde menigte. Met allerhande opstandige
bewegingen, die tot de stichting Van de eerste Sovjet van Arbeidersafgevaardigden te St. Petersburg leidden, ging dit drama gepaard.
Hoe weinig werkelijke eenheid echter dit geweldige beweeg met zijn
druk en opwinding bracht, blijkt wel uit het feit, dat 3 Juli 1907 LENIN
wegens laster tegen partijgenooten voor een partijgerecht gedaagd werd.
Het standpunt, dat tegenover de Duma betaamde, deed het vuur van
den partijstrijd weer hoog oplaaien. Wilden de revolutionairen alle gemeenschap met dit Czaristisch instituut verbreken, de gematigden
meenden dat door deelname aan zijn arbeid gewenschte hervormingen
konden worden bereikt. In den strijd der geesten, hierdoor ontketend,
bleek nu eens de eene, dan weer de andere richting in de meerderheid.
Ook al verloren de revolutionairen het, toch bleven zij Bolschewiki, leden
der meerderheid, heeten en de revisionistische elementen, die triomfeerden,
behielden den naam van Menschewiki, leden der minderheid. De beteekenis der namen wisselde door het gebruik: Bolschewiki was identiek
met revolutionairen, ook al vormden zij niet de meerderheid en M enschewiki heetten de gematigden, al was van minderheid geen sprake.
De tegenstelling tusschen Menschewiki en Bolschewiki werd op zijn
sterkst gespannen, toen de wereldoorlog kwam. De Mensclzewiki hieven
mee hun spreuk op tegen het Duitsche barbaren dom, dat het Russische
volk zocht te knechten; den nationalen strijd van Rusland tegen de
Centrale rijken streden ook zij met opgewektheid. Anders was het met
de Bolschewiki; "de wapenen neer" was hun leuze; staande voor de
noodzakelijke keuze "tusschen den oorlog in permanentie" of "de revolutie" kiezen zij het laatste. LENIN stond ook in de internationale beweging, op de conferentie van Kienfhal, vooraan onder degenen, die
alle oorlogscrediet, alle deelname aan militaire actie wilden weigeren,
die vorderden sabotage en gewapenden opstand.
Het standpunt, door hem aanstonds bij het uitbreken van het krijgsrumoer gekozen, bleef hij getrouw. Het Oorlogsmanifest der Bolschewiki
van I November 1914 geeft dat standpunt aldus weer: "Het is de taak
der sociaal-democratie, allereerst de werkelijke beteekenis van den oorlog
vast te stellen en zonder eenig voorbehoud te ontmaskeren de leugens,
sophismen en patriottische phrasen, die door de regeerende klassen, de
bourgeoisie en de jonkers, ter verdediging van den oorlog gebruikt
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worden. Geen enkele van de oorlogvoerende partijen is aan den roof,
aan de misdaad van den oorlog minder schuldig dan de andere. De
opportunisten hebben al sinds lang den val van de Tweede Internationale
voorbereid, doordien ze àe sociale revolutie verloochenden door de afwijzing van de fundamenteele, in het Communistisch Manifest uitgesproken waarheid, dat de arbeiders geen vaderland hebben. Zij hebben
dat gedaan, doordien zij het gepaste gebruik van het burgerlijk parlementarisme en van de burgerlijke legaliteit lieten ontaarden in eene
aanbidding van de wettelijke orde en vergaten den plicht om in het
tijdperk van politieke crisis geheime organisaties te vormen en geheime
agitatie te drijven. Hoe meer offers de oorlog eischt, des te duidelijker
zal voor de arbeidersmassa's de noodzakelijkheid worden om tegen de
regeering en de bourgeoisie van ieder land de wapens te grijpen. De
omzetting van den huidigen imperialistischen oorlog in den burgerkrijg,
dat is de eenige ware proletarische oplossing".
De zware verliezen, die Rusland in den wereldoorlog leed, verscherpten
ondertusschen het verzet tegen het Czaristisch regime, waaraan de
rampen werden geweten. In Maart 1917 kwam het tot een uitbarsting;
een Raad van arbeiders en soldaten, een Sowjet, werd gevormd; de opstandige elementen dreven al meer naar de uitroeping der republiek.
En de republiek werd uitgeroepen; de afstand van de kroon door den
Czaar aan zijn broeder MICHAËL was een ongenoegzaam offer; alle
herinnering aan de czaristische heerschappij moest worden weggevaagd.
Een volksregeering trad op en in het Voorloopig Bewind nam KERENSKI,
de leidsman der Menschewiki, der gematigde socialisten, heerschende
positie in.
Naar den wensch der Boischewiki was deze gang van zaken niet. Met
verbeten woede keerden zij tegen de "sociaal-patriotten", die den oorlog
bleven voortzetten, tegen de handlangers van het kapitaal, die bleven
heulen met de bourgeoisie. Hoe weinig sympathie de nieuwe regeering,
uit de Maart-revolutie voortgekomen, wekte in onvervalscht revolutionairen kring, leeren deze booze woorden, nog tijdens haar bestaan geschreven door Dr. PANNEKOEK in De Nieuwe Tijd 13): "Hier herhaalde
zich dus hetzelfde verschijnsel als in tal van vroegere revoluties: terwijl
de volksmassa's het werk doen, treedt een komitee van bourgeoispolitiekers als regeering op, dat zich, door eenige bekende woordvoerders
van deze volksmassa's mee op te nemen, een populair karakter geeft.
Maar wat bij vroegere revoluties in West-Europa nooit voorgekomen
was - waar de saamgestroomde massa's direkt na de aktie weer in
atomen uiteenvielen en machteloos werden - vertoonde zich hier als
blijk van de verder voortgeschreden ontwikkeling: de revolutionaire
massa's vormden een eigen krachtige organisatie".
Ondertusschen had LENIN niet stil gezeten; vanuit Zürich, waar hij
zijn revolutionaire actie dreef, onderhield hij nauwe gemeenschap met de
revolutionaire makkers in Rusland; "alle macht aan de Sovjets" - werd
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het parool dat hij in Pravda en in particuliere geschriften uitdroeg. Door
Duitschlands bemoeien wordt hem een gemakkelijke doorreis over
Scandinavië naar zijn geboorteland mogelijk gemaakt, en op den 16den
April 1917 doet hij met enkele getrouwen zijn intrede in Petersburg,
waar hij aan het Finsche station door een arbeidersmassa feestelijk
werd ingehaald.
Harde dagen van strijd werden het voor LENIN en de zijnen; het paleis
Ksessinskaja werd het hoofdkwartier der Bolschewiki. De revolutionaire
massa's roerden zich duchtig en bezorgden kwade dagen aan KERENSKY'S
regeering, die zich door de mislukking van het offensief en allerlei
economisch ongerief in onbehaaglijke positie bevond. In Juni 1917 werd
een systematisch verzet geboden, dat echter op een neerlaag van LENIN'S
volgelingen uitliep. De leider van de opstandige beweging, LENIN, moest
naar Finland de vlucht nemen, waar hij zijn vermaard geschrift "Staat
en revolutie" saam stelde.
Het verzet vrat verder voort; de Sowjets keerden zich al sterker tegen
KERENSKY, "den contra-revolutionair"; de leuze "alle macht aan de
sowjets" vond ook ingang bij de door het lang dralen der agrarische
hervormingen teleurgestelde boeren. Op 6 November barstte de bom;
het was gedaan met KERENSKY en de zijnen; de revolutie vaagde zijn
ministerie weg, hij alleen van de ministers wist door de vlucht zich aan
gevangenschap te onttrekken.
Het woord en de daad was LENIN en de Bolschewiki voelden zich weer
meerderheidspartij.
Het program was klaar. Daags na zijn aankomst te Petersburg, nog
in de dagen van KERENSKY'S heerschappij, had LENIN zijn credo in deze
hoofdstellingen saamgevat:
"I. Over den Oorlog. De oorlog is een product van het kapitalisme,
daarom is met betrekking tot den oorlog alle vergelijk uitgesloten. Tegenover den oorlog past eene absolute onverzoenlijkheid. Tot iederen prijs
en zonder reserves vredesluiting. Agitatie voor deze gedachte onder de
massa's.
11. Verandering van de revolutie in eene sociale revolutie. Wij moeten
een nieuw platvorm voor onzen arbeid vinden en dat van de massa's
leeren. De eerste phase van den revolutionairen oorlog is voorbij, hij
wordt nu voortgezet onder deze condities:
a. De staatsmacht gaat over in handen van het proletariaat en de
armere boeren.
b. Van alle annexaties wordt afgezien.
c. In practijk wordt gebracht een radicaal breken met de belangen
van het kapitaal.
lIl. Regeering en bestuur.
a. De tegenwoordige voorloopige regeering mag op geenerlei wijze
gesteund worden, daarentegen moet de Arbeiders- en Soldatenraad het
gezag in handen nemen.
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b. Ons doel is niet een parlementaire republiek, maar een republiek
van Arbeiders- en Soldatenraden.
IV. Het practischc optreden.
a. Dictatuur van het proletariaat. Wij moeten de macht in onze
handen nemen en feitelijk alle staatsgezag leiden; dit mag niet worde;!
verschoven tot het optreden eener constitueerende vergadering. De raden
der arbeiders, der Knechten en der Soldaten moeten zich van het staatsgezag meester maken. In plaats van de bezoedelde sociaal-democratische
partij is daartoe eene nieuwe communistische partij noodig.
b. Landbouwvraagstuk. Over den bouwgrond zullen de raden der
Landarbeiders en van de armere boeren de beschikking hebben. Het
geheele grondbezit moet geconfisceerd worden. Alle landerijen worden
onteigend.
c. Actie tegen de banken. Met de banken moet eerst begonnen worden.
Hier loopen alle draden samen. Alle banken moeten tot een nationale
grootbank worden vereenigd en onder de controle van Arbeiders- en
Soldatenraden gebracht worden.
d. Hervorming der samenleving. Afschaffing der politie, van het
leger, van het tegenwoordige beambten dom. Alle beambten moeten door
verkiezing worden aangesteld en afzetbaar wezen. Hun bezoldiging mag
het gemiddelde loon van een goeden arbeider niet overschrijden.

* * *

De man van dit program werd de groote regent van den nieuwen
Bolsjewistischen staat. Hij had zijn bekwame helpers: TROTSKI, den
vlammenden redenaar en grooten organisator, die door de africhting en
mobiliseering van het roode leger zich verdienstelijk maakte en RAD EK,
een ietwat duistere persoonlijkheid met diplomatieke talenten. Veel meer
dan eenig ander drukte echter LENIN zijn persoonlijk stempel op het
Russische bestuur; zoo sterk deed hij het, dat Bolschewisme en Lenisme
als identieke begrippen werden aangemerkt.
Koel berekenbaar was deze taaie werker, van wien MAXIM GORKI
in Die neue Rundschau van 1924 zoo sympathieke schets heeft ontworpen.
Met enkele scherpe trekken heeft OSCAR BLUM in zijn Russische
Köpfe 14) geteekend het beeld van "den nuchteren rekenmeester in de
rijen van het hedendaagsch socialisme" van wien het heet:
"Lenin ist der nüchtere Rechner in den Reihen des zeitgenössischen
Sozialismus. Er beschliesst die Reihe europäischer Staatsmänner, die
etwa mit Gambetta oder Bismarck beginnt, und ist der vollkommenste
Abschluss dieser Reihe. Alle anderen brachten in die Politik persönliche
Vorurteile, individuelle Leidenschaften mit. Er ist der Einzige, der sie
als ein vollkommen objektives Problem auffasst. Sein politisches Denken
vollzieht sich mit der automatischen Sicherheit einer Rechenmaschine.
Es ist das vollständig unpersönliche Denken eines beseelten und wundervoll organisierten Mechanismus, der sich in den Dienst einer bestimmten
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Partei gestellt hat. Er kennt kein Skrupel, keine Gewissenbisse, keine
Regungen, überhaupt keine psychischen Hemmungen. Er ist die reinste
und endgültige Verkörperung des politischen Menschen der Gegenwart.
"Was Hegel von dem griechischen Philosophen Anaxagoras sagt: dass
er der erste Nüchterne unter Betrunkenen gewesen sei, das kann man
mit ebenso gutem Fuge auch auf Lenin anwenden. Er war der einzige
Wachende unter so vielen Schlafwandlern der Revolution. Fast alle waren
sie durch Phrasen und Illusionen, durch Prinzipien und Leitsätze gebunden. Lenin betrachtte die Wirklichkeit mit dem nüchternen Auge des
Experimentators, und sie breitete sich vollkommen geheimnislos vor
ihm aus.
"Er sah, dass er sich fast nicht anzustrengen brauche : denn sie selbst
arbeitete für ihn. Je weiter die wirtschaftliche Auflössung Russlands
fortschritt, je kriegsmüder das Volk wurde, je landhungriger der Bauer,
umso näher rückte die Stunde heran, da er, wie Hamiet, dem Maulwurf
der Geschichte zurufen konnte: "Du wühlst gut" ! Er hatte nur ein spöttisches Lächeln für die Bemühungen der gemässigten Parteien, den Durst
der Revolution mit der Milch frommer Denkart zu stillen. Er musste sich
durchsetzen, weil er die rohe Empirie der Revolution mit vollständig entschleierten Auge betrachte te.
"Als er nach dem verunglückten und missgeborenen Aufstand vom
3. Juli 1917 sich verstecken musste, urn nicht den Schergen Kerenskis
in die Hände zu fallen, verschwand er vom öffentlichen Schauplatz der
Begebenheiten. Wie so oH früher, was er be reit, ein unterirdisches Dasein
zu führen, während oben sich alles einer scheinbaren Existenzfreudigkeit
.i l
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"V on seinem finnländischen Versteck aus belehrte Lenin die Parteileitung täglich über die Unvermeidlichkeit des kommenden Zusammenbruch, bei dem man die Macht in die Hände bekommen würde. Zweimal
wöchentlich schrieb er in der Pravda Artikel uber die bevorstehende
Diktatur der Arbeiter und der Dorfarmut. Zwei Wochen vor dem Oktoberumsturz erschien seine Broschüre: "Werden die Boschewiki die Macht
behaupten können?" Seine eigenen Anhänger, - mit wenigen Ausnahmen, _ schwankten noch, die Gegner wähnten sich immer noch im
besitze der Gewalt, - er arbeitete schon das Regierungsprogram aus,
und seine Leute suchten mit unermüdlichem Eeifer Fabriken und Werkstätten, Kasernen und Unterstände auf, wo sie sein Evangelium predigten.
"Am Abend des 26. Oktober konnte er als Vorsitzender des Rates der
Volkskommissäre, als faktischer Diktator Petersburgs und künftiger Beherrscher Russlands im weissen Saai des Smolnji ercheinen. In seiner
Aktentasche lagen zwei Dekrete - "Allen, allen, allen!" - über den
Krieg und über das Land. Der Maulwurf wühlte gut".
"Hij is de heerscher over Rusland geworden" - zoo zegt dezelfde
fijne essayist - niet omdat in dien Octobernacht dronken soldaten en
klasse-bewuste arbeiders het winterpaleis bezetten en Kerenski uit het land
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joegen maar omdat hij de meest onpersoonlijke en meest konsekwent doorgedachte belichaming van de laatste fase der Russische geschiedenis was,
omdat hij de eenige was, die de buitensporigheid der dronkenschap en de
draagkracht van dat klassebewustzijn door en door nauwkeurig berekende."
Alles berekende LENIN, alles kwam uit. Maar de vooruit berekenende
wereldrevolutie kwam niet. De Sovjetrepubliek in Hongarije en Beieren,
de opstand in Duitschland, - het mislukte alles. De hoofdpost in de
rekening sloot niet. En de wonderbare rekenmachine van de revolutie
weigerde plotseling haar dienst. Toeval is het niet, dat daardoor dit voortreffelijk georganiseerde hersenstel omsluierd werd. Op 54-jarigen leeftijd
stierf de Sovjet-dictator, wiens heengaan met aangrijpend ceremonieel
door zijn duizenden getrouwen werd betreurd.
Ontzaggelijk veel is door hem gearbeid; practische arbeid als bolschewistisch regeerder; theoretische arbeid als bolschewistisch geleerde. Hoe
LENIN zich als schrijver roerde, leert al de "Sammelband" van Ausgewählte Werke, die in 1925 te Weenen verscheen en bijna 800 bladzijden omvat. De indruk door deze bloemlezing gewekt, wordt versterkt
door de kapitale uitgave in de Duitsche taal van zijn Sämtliche Werke
door het Lenin-instituut te Moscou. In deze volumineuze encyc10paedie
verschijnen niet slechts strijdschriften van licht kaliber maar ook zwaar
gebouwde wijsgeerige vertoogen als het vijf honderd bladzijden vullende
dertiende deel der Lenin-werke, handelend over Materialismus und
Empiriokritizismus.
De man, die in 1893 voor zijn eerste verhandeling, De nieuwe economische bewegingen in het boerenleven, geen plaats in een tijdschrift
kon vinden en over wiens geschrift Wie zijn de vrienden van het volk
en hoe strijden zij tegen de sOCIaal-democratie? zich geen uitgever wilde
ontfermen naam schitterend revanche.
De theorie van dien man nu, van LENIN, de theorie van het Bolschewisme, komt het eerst aan de orde.

* * *

Geen nieuwe leer is het. Boischewisme en Marxisme zijn in wezen één.
Bolschewisme is het speciaal voor de Russische toestanden passende
en zich bij de Russische volksziel aansluitende marxisme. De geest van
KARL MARX overschaduwt het bolschewistisch denken.
Naar waarheid is het opgemerkt: "Geen enkele van de Duitsche geleerden speelde zoo groote rol in het geestelijke en sociale leven van het
Russische intellect als Karl Marx." 15) Eveneens naar waarheid is getuigd in het breede werk over Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart 16):
"Daar is in het theoretisch systeem van MARX geen stelling, waarvan de
Russische socialisten niet de kern hebben overgenomen; en tevens zal
het moeilijk zijn daarin eene idee te vinden, die in de Russische literatuur
niet zóó of anders uitgewerkt is, 't zij dan dat zij nieuw gefundeerd of
verder ontwikkeld, aangevuld of begrensd is".
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Van Marxistischen geest is alle bolschewistische levensuiting doortrokken, elk blad van het bolschewisme draagt het Marxistische watermerk 17).
Weerspraak vindt die beschouwing bij degenen, die den band met
den marxistischen gedachtenbouw veel slapper voorstellen of wel wezenlijk geestesgemeenschap loochenen.
Slechts flauwelijk wordt de verwantschap erkend in eene teekening van
het Bolschewisme als "de onwetige zoon van het Marxisme en het
anarchisme, die zijn beide ouders doodelijke smart heeft berokkend en
nog berokkenen za1." 18)
Radicaal wordt alle principiëele eenheid geloochend vooral in socialistischen kring, waar men zich uit verontwaardiging over de daden
der Bolschewiki beijvert om de theorie, uit wier toepassing deze misdragingen voortvloeiden, als eene negatie van het Marxisme te diskwalificeeren. Zoo deed Dr WILHELM MAUTNER, eerst in zijn in Schmollers
jahrbuch 19) geplaatste opstellen over Boischewismus und Marxismus,
later in zijn boek Der Bolschewismus. Voraussetzungen, Oeschichte,
Theorie, Zugleich eine Untersuchllng seines Verhältnisses Zllm Marxismus. Zoo deed ]OHN SPARGO in zijn Bolshevism. Tlze enemy of political
and industrial democracy 20): als "a social democrat and internationalist
of many years' standing" brengt hij zijn protest uit tegen het Bolschewisme, dat is "the negation of Marxian socialism".
Zoo deed ten onzent Prof. BONGER in zijn kras opstel Evolutie en
revolutie 21), waarin hij en de zijnen zich van alle bolschewistische
smetten zoekt te bevrijden door deze ongezouten taal: "Toen de Peloponnesische oorlog tusschen Sparta en Athene met de overwinning van
Sparta geëindigd was, doch beide staten uitgeput waren, werden de
beteekenisvolle woorden uitgesproken: als Athene weent, behoeft Sparta
nog niet te juichen! Ik beveel den diepen zin dezer woorden ter overdenking aan. Onze tegenstanders zijn doodelijk bevreesd voor het Bolsjewisme - zij hebben er reden voor. Laat dit echter geen reden zijn voor
sociaal-democraten om iets voor de Russische leer en practijk te gevoelen.
Er zijn sociaal-democraten die meenen, dat het socialisme eene zóó
sterke leer is, dat zelfs gezien door het brein van heel- of halfkranken
zij nog stand houdt. Ze vergissen zich: zelfs het schoonste beeldhouwwerk, gezien in een gebogen spiegel, doet zich voor als een gedrocht.
ZÓÓ is het bolsjewisme. Alles wat sociaal democraten tot nu toe heilig
was, hebben zijn adepten vertreden, zij hebben geen vooruitgang aan
de arbeidende klasse gebracht, doch slechts naamlooze vermeerdering
van ellende. Het is een ziekte, het is de Russische pest! Als de bourgeoisie
weent, behoeft het proletariaat nog niet te juichen".
Zoo deed ten onzent Dr. ]. C. VAN DILLEN in zijn De theorie van het
Bolsjewisme 22), waar de scheidingslijn tusschen Marxisme en Bolschewisme in deze krachtige termen wordt getrokken:
"De bolsjewiek is een fanaticus d. w. z. iemand, die zóó sterk overtuigd
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is van de juistheid van zijn eigen meening, dat hij iedereen, die het niet
met hem eens is, beschouwt als een misdadiger of - op zijn zachtst _
als een stommeling. Lenin overstelpt dan ook menschen als Bernstein
en Kautsky, die een andere opvatting van het socialisme hebben, met de
meest beleedigende scheldwoorden. Onverdraagzaam is de bolsjewiek
in de hoogste mate. Eerbied voor de persoonlijkheid van anderen is hem
onbekend. Hij deinst dan ook voor geen geweld terug en is bereid om _
uit pure menschenliefde! - iederen tegenstander de keel af te snijden,
wanneer deze hem belemmert in zijn plannen, die immers aan de menschheid het ware heil zullen brengen! Inzicht in de betrekkelijkheid van alle
menschelijke kennis - dat hem tot bescheidenheid en voorzichtigheid
van eigen oordeelvellingen zou moeten stemmen - bezit een bolsjewiek
natuurlijk niet.
"Marx heeft ons geleerd, dat machtsvorming een zeer belangrijk element
is in de maatschappelijke ontwikkeling. Dat was een groote vooruitgang
tegenover de utopisten, die het socialisme verwachten van overreding
en harten-verteedering. Iedere stelling, die ovrdreven wordt, vrkeert echter
in het gevaar tot een ongerijmdheid te worden. De machtsvorming sluit
toch niet uit, dat tevens een beroep tot het verstand en het algemeenmenschelijk gevoel worde gedaan. Het is m. i. in dezen tijd een plicht
van socialistische leiders om hun volgelingen duidelijk te maken, dat met
geweld alleen niet alles te bereiken valt, ja, dat zelfs door aanwending
van al te ruw geweld, veel bedorven kan worden. Het bolsjewisme nu
verwacht alles van den sterksten vorm van machts-uitoefening, n.l. van
wapengeweld - een bolsjewiek is eigenlijk een zeer konsekwente militarist! - en heeft daarmee het marxisme verwrongen tot een onherkenbaar
caricatuur".
Zoo laten de sociaal-democraten geen poging achterwege tot vestiging
van indruk, dat het Bolschewisme den Marxistischen geest niet dient en
verheldert, maar misvormt en onderdrukt. Ook een enkele buiten den
sociaal-democratischen kring wraakt de vereenzelviging van Marxisme en
Bolschewisme. KARL DIEHL in zijn Diktatur des Proletariats und das
Rätesystem 23) neemt een afwijkende positie in, wanneer hij het beroep
der bolschewisten op MARX afweert en het bolschewisme teekent als een
mixtuur van syndicalistische, anarchistische en aan BLANQUI en OWEN
'Ontleende denkbeelden.
De uitnemende kenner van de Marxistische gedachtenwereld KARL
VORLÄNDER, heeft in zijn instructief werk Von MachiaveLU bis Lenin 24)
die voorstelling van DIEHL bestreden met de opmerking: "Alle diese
Elemente fin den sich in ihm. Gleichwohl möchten wir demgegenüber
sagen, dass uns die theoretischen Grundsätze des Bolschewismus bei allen
ihren Schwächen den Eindruck eines solchen aus allen Ecken herbeigeholten
Sammelsuriurns nicht machen, sondern uns eher die Konsequenz einer
bestimmten, einseitigen Auffassung des Marxismus darzustellen scheinen,
in welchem letzteren ebem alle Elemente auch schon enthalten sind".
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Zijn opmerking schijnt ons even juist als die van SHIELD NICHOLSON,
die in The Revival of Marxism 25), constateert: "Marx is the Mad Mullah
of socialists. Marxism in practice on a national scale becomes Leninism".
:1

* * *

'i

Voor die meening pleit niet maar zekere uitwendige vereering, zich
openbarend in de kwistige wijze, waarop de beeltenis van MAR X in de
kringen van het Russische volk verbreid wordt. Monumentale beeldhouwwerken dienen tot hooghouding van den Marx-cultus gelijkelijk als eenvoudige figuren van den grooten meester op de voortbrengselen van de
staats-porceleinfabriek.
Voor die meening pleit meer dan het feit, dat de Centrale Raad der
Unie van Sovjet-republieken in December 1920 stichtte het MarxEngels-instituut in Moscou. Leider van die instelling werd de groote
Russische MARx-kenner D. RIAZANOV, onder wiens auspiciën tal van
Marxistische geschriften werden uitgegeven, reeds vormend een aanzienlijke bibliotheek. Dat de hoofdarbeid van dit instituut bestaat in de verbreiding eener nieuwe uitgave van MARX en ENGELS is even teekenend
als dat het doet verschijnen twee tijdschriften van verschillenden inhoud,
maar door denzelfden geest bezield: het Marx-Engels-instituut in de
Duitsche en het Archiv K. Marxa, F. Engeisa in de Russische taal. 26)
Voor die meening pleit zelfs niet het meest het gestaag appèl, dat in
de bolschewistische literatuur gedaan wordt op de leidslieden MARX en
ENGELS. Aan zijn geschrift over Staat en revolutie gaf LENIN het bijschrift: "De leer van het Marxisme over den staat en over de taak van
het proletariaat in de revolutie." De eer kan hem niet worden onthouden,
dat hij met een verbluffend aantal citaten uit den Marxistischen geschriften- en boeken schat het goed recht der bolschewistische leer en
practijk zoekt te verdedigen.
Het is al MARX en Marxisme, wat de bolschewistische klok slaat. Zoo
is het bij BUCHARIN, die zijn Program der Kommunisten (Bolschewiki) 27)
fundeert op de leer van "die edlen Greise", MARX en ENGELS, en besluit
met als het evangelie van het Bolschewisme aan te prijzen de slotwoorden van het Communistische Manifest: "Dat de heerschende klassen
voor eene communistische revolutie sidderen. De proletariërs hebben
bij haar niets te verliezen als hun ketens. Zij hebben een wereld te winnen.
Proletariërs van alle landen vereenigt u!"
Zoo is het bij BELA KUN, die in zijn Op de bres voor het communisme 28) de bolschewistische richting aldus omschrijft:
"Haar weg is in geenen deele nieuw, haar strijdwijze is niet onbeproefd,
en ook de naam van dit strijdbare, revolutionaire deel van het proletariaat is niet nieuw: het is de Communistische Partij. Iets nieuws
beteekent zij slechts tegenover de door verraders vervalschte sociaaldemocratie.
"Overigens beteekent zij slechts een terugkeer tot de tradities der revo-
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lutionaire arbeidsbeweging, terugkeer tot datgene, wat de groote leermeesters van het proletariaat, de pioniers der proletarische revolutie:
Kar! Marx en Friedrich Engels, verkondigd hebben in het "Communistisch
Manifest", doch wat zij, die zich de erfgenamen noemen van hunne
leeringen, vergeten hebben, n.l. dit:
"De Communisten verachten het hunne meeningen en bedoelingen te
verheimelijken. Zij verklaren openlijk, dat wat zij beoogen slechts te bereiken is door gewelddadige omverwerping der geheele thans bestaande
maatschappelijke orde. De heerschende klassen mogen voor de communistische revolutie sidderen. De proletariërs hebben niets te verliezen dan
hunne ketenen. Zij hebben een wereld te winnen". Proletariërs aller
landen, vereenigt u!"
Hoe sterke aanwijzing dit alles ook vormt, beslissend is het niet. Het
ware mogelijk, dat dit alles slechts beduidde een eere met de lippen,
terwijl het hart verre was. Edoch, het hart van Marxisme en Bolschewisme
is één. Nadere vergelijking van beider uitingen toont dit aan.

*

'"
blijft

*

Het Communistisch Manifest
het klasieke document, dat ons in
kort bestek de Marxistische leerstellingen geeft. Daar wordt het gezegd:
Alle geschiedenis is de geschiedenis van klassenstrijden. Vrije en
slaaf, patriciër en plebejer, baron en lijfeigene, gildemeester en gezel, in
het kort, onderdrukkers en onderdrukten stonden steeds lijnrecht tegenover elkander, vormden een onafgebroken, nu eens bedekten, dan weer
openlijken krijg, een krijg, die telkens eindigde met eene revolutionaire
vervorming der maatschappij of met den g~meenschappelijken ondergang
der strijdende klasse. Welnu, niet slechts in de grijze oudheid openbaarde
zich die strijd, maar ook thans zien wij hem voor onze oogen. Een strijd
op leven en dood wordt nu gevoerd door de bourgeoisie, de kapitalisten
eenerzijds en het proletariaat, dat zijn de menschen, die niets anders
bezitten dan hun proles, hun kroost, anderzijds. Ja, de worsteling, die
thans gevoerd wordt, is veel heviger dan die van vroegere tijden. Ze
draagt een gansch bijzonder karakter. In vroegere tijdvakken der geschiedenis toch vinden wij steeds eene volledige splitsing der maatschappij in verschillende standen, een trapsgewijze opklimming der verschillende maatschappelijke rangen. In het oude Rome bestonden patriciërs, ridders, plebejers en slaven; in de middeleeuwen leenheeren,
vazallen, gildemeester, gezellen, lijfeigenen - kortom de meest verschillende klassen en in· die klassen weer onderscheidene graden. En
nu is van die veelzijdigheid in de tegenwoordige kapitalistische maatschappij geen sprake meer. De klassentegenstellingen vereenvoudigen
zich meer en meer, de tusschengeledingen vallen weg en de geheele
maatschappij splitst zich hoe langer hoe sterker in twee groote vijandelijke
legers, die een strijd op leven en dood aangaan; de kapitalisten en de
proletaren. En niet slechts, dat die klassentegenstelling zich vereenA. St. 3-m. II
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voudigt, maar zij verscherpt ook bij den dag. Immers de bourgeoisie, ze
laat tusschen mensch en mensch geen anderen band over dan het naakte
belang, dan de gevoellooze "contante betaling". Alle banden heeft zij
verscheurd. Zij verheft de openlijke, onbeschaamde uitzuiging ten troon.
De kapitalisten zoeken zich al rijker en rijker te maken, de mannen
houden zij zooveel mogelijk uit hunne zaak en vervangen de dure mannelijke arbeidskrachten door de goedkoopere van vrouwen en kinderen.
Door de teugellooze productie ontstaan er op gezette tijden telkens
crisissen, die allerlei ellende met zich brengen. Honderden arbeiders
worden daardoor op straat geworpen en er ontstaat een geheel "industriëel reserve-armee", dat slechts in tijden van buitengewone drukte kan
dienst doen. Het klein- en middenbedrijf kan zich niet staande houden
en 't is een onverbiddelijke wet, dat het onder gaat ten koste van het
grootbedrijf. Voor onze oogen zien we het, hoe al meer en meer de
rijkdom in handen van eenige enkelen zich ophoopt. De kleine middenstand verdwijnt geheel en wordt door het groot kapitaal opgeslokt. De
kleine industriëelen, kooplieden en renteniers, de handwerkslieden en
boeren, al deze klassen dalen af in het proletariaat. Zoo wordt het
proletariaat uit alle klassen der bevolking gerecruteerd.
Eenerzijds heeft dus vermeerdering van kapitaal, maar onderzijds
even sterke vermeerdering van de ellende plaats. Het aantal proletaren
vermeerdert bij den dag en deze arbeiders, die zich stuksgewijs moeten
verkoopen, zijn een waar, evenals elk ander handelsartikel en daarom
ook blootgesteld aan al de schommelingen van de markt. De toestand
van het proletariaat wordt steeds onzekerder. Dit nu grieft hen en zij
slaan de handen ineen om aan dien schandelijken toestand een einde
te maken. Zij vormen vereenigingen tegen de bourgeoisie en hier en
daar breken reeds revoluties uit. Maar al die bewegingen waren tot nu
toe slechts bewegingen van minderheden of in het belang van minderheden. Wanneer echter het proletariaat in zijn geheel zal opstaan, dan
is het de zelfstandige beweging van de overgroote meerderheid. En
dan zal die opstand, die groote, laatste strijd, van het proletariaat tegen
de bourgeoisie, hierin zich onderscheiden van alle vroegere kampen:
wanneer voorheen het zwaard weer in de schede werd gestoken, dan
kon men toch niet met volle tevredenheid op het verloop van den strijd
terugzien. Nog altijd bleef men beklemd met een gevoel van onvoldaanheid; immers de volle vrede was nog niet verkregen; slechts een wapenstilstand trad in; de gehate kapitalistenklasse bleef bestaan, het vuur
van den haat smeulde nog en straks kon de rosse gloed weer uitslaan
om in nog banger worsteling de aartsvijanden te benauwen. De klassentegenstellingen bleven bestaan. Maar als de groote dag zal zijn aangebroken, waarop de dictatuur van het proletariaat zal worden ingeluid dan wordt de beslissende slag geslagen. Dan zullen de kapitalisten
worden onttroond, de onteigenaars onteigend en het doodsuur der
bourgeoisie is dan onverbiddelijk geslagen.
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Immers wie den tegenwoordigen stand der maatschappij onbevooroordeeld gadeslaat, moet erkennen, dat het eind der kapitalistische
maatschappij en der klassentegenstellingen nabij is. Om toch een klasse
te kunnen onderdrukken, moeten hare levensvoorwaarden verzekerd zijn,
binnen welke zij ten minste haar slaafsch bestaan kan rekken. De lijfeigene heeft zich tot poorter gemaakt in de lijfeigenschap, evenals de
kleine burger tot bourgeois. De moderne arbeider daarentegen, in plaats
van zich met den vooruitgang der industrie te verheffen, zinkt steeds
dieper onder de levensvoorwaarden zijner eigene klasse. De arbeider
wordt tot pauper en het pauperisme ontwikkelt zich nog sneller dan
bevolking en rijkdom. Hieruit blijkt duidelijk, dat de bourgeoisie niet bij
machte is, langer de heerschende klasse in de maatschappij te blijven,
want zij is niet meer in staat de proletaren te onderhouden. Haar ondergang en de zegepraal van het proletariaat zijn onvermijdelijk. De dag
komt zeker en gewis, waarop het proletariaat als de wrekende Nemesis
recht zal doen, waarop de weinige bezitters die zich met het goed van
de arbeiders hebben verrijkt, weer van de bezittingen zullen worden
beroofd en de productiemiddelen, het kapitaal, het gemeenschappelijk
eigendom van allen zullen wezen en er slechts ééne klasse, de klasse
der arbeiders zal bestaan. Het "gewogen en te Jicht bevonden" is te
lezen op de wanden van het gansche maatschappelijke gebouwen aan
het einde van het Manifest flikkert nogmaals de dolk, die aan de bourgeoisie het leven zal benemen, als het in vurig ophitsende taal besluit:
"De communisten versmaden het, hun overtuiging en hun bedoelingen
te verheimelijken. Zij verklaren het openlijk, dat hun doel slechts bereikt
kan worden door de gewelddadige omverwerping van alle tot nu toe
heerschende maatschappelijke orde. Dat de heerschende klassen sidderen
voor eene communistische omwenteling. De proletariërs hebben bij haar
niets te verliezen dan hunne ketenen. Zij hebben eene wereld te winnen.
"Proletariërs aller landen, vereenigt u!"

* * *

Dit Communistisch Manifest nu, de geloofsbelijdenis van het Marxisme,
vormt ook het onaantastbare credo van het bolschewisme.
Aan naam en wezen van dit Marxistisch leerstuk wordt alle achting
betoond.
Aan den naam. Toen MAR X en ENGELS in 1847 hun glorieus stuk
opstelden, was de naam "socialisme" in discrediet geraakt door allerhande kwakzalvers, aanhangers van OWEN en FOURIER, die met hun
idealistische droomen de werkelijkheid van den harden klassenstrijd omnevelden. Om zich van deze utopisten te onderscheiden werd de naam
socialisme gemeden en van Communistisch manifest en communisten
gesproken. Opnieuw is de naam van het socialisme door degenen besmeurd, die heulen met de kapitalisten-klasse; opnieuw beteekent socialisme eene bourgeois-beweging, communisme eene arbeiders-beweging.
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Opnieuw dient in den naam te worden getuigd van diepen afkeer tegen
het verbasterde opportunistisch-socialisme onzer dagen door degenen,
die op den grondslag van het historisch-materialisme een radicale
omverwerping der bestaande maatschappelijke orde bepleiten.
De revolutionaire klassenstrijdsleer wordt door het bolschewisme in
ongerepten luister hersteld en uiteraard wordt ook de trouw hernieuwd
met het fundamenteele leerstuk, waarop het klassenstrijdsdogma is
gebouwd. De historisch-materialistische beschouwing beheerscht alle
bolschewistisch streven: het stoffelijk maatschappelijke is het primaire,
alle geestelijke verschijnselen vormen eene weerspiegeling van de
stoffelijk-maatschappelijke verhoudingen.
Daarom schreef ook BUCHARIN zijn Theorie des historischen Materialismus. Oemeinverständliches Lehrbuch der Marxistische Soziologie, met
de bedoeling om tegenover het "gecastreerde Marxisme", tegenover de
"verraders" van het Marxisme als BERNSTEIN en KAUTSKY, weer te doen
schitteren "de traditie van de meest orthodoxe, materialistische en revolutionaire beschouwing van Marx" .
Daarom vergast TROTZKI in zijn toespraak De Sowjet-macht en het
internationale Imperialisme 29) de "kameraden" op deze materialistische
klanken:
"De kommunistiese of socialistiese leer beschouwt het als haar belangrijkste taak, op onze oude zondige aarde een toestand te scheppen,
waarin de mensen zullen ophouden op elkaar te schieten. Een van de
hoge doeleinden van het socialisme of kommunisme is het scheppen van
een orde van zaken, waarbij de mens voor 't eerst zijn naam waardig
zal zijn. In het woord "mens" ligt voor ons iets fiers. Door Gorki is
het gezegd: "De mens - dat klinkt fier". In werkelijkheid echter, wanneer
men ziet naar deze drie en drie kwart jaar van het bloedigste moorden,
zou men willen uitroepen: "De mens - dat klinkt schandelik, schandelik" .
"Welnu, het scheppen van zulk een vorm, zulk een orde, waar geen
wederzijdsche vernietiging van de volken meer zal zijn - dat is de eenvoudigste en duidelike taak, die het kommunisme ons voor oogen stelt.
En toch, makkers, ziet ge tevens, hoe de kommunistiese partij, waartoe
ik behoor - de partij, die deze vergadering heeft belegd, de partij der
kommunisten-bolsjewiki - de rode garde oproept, om zich te organiseeren en te wapenen. Hier is, op 't eerste gezicht, een grote tegenstrijdigheid. Eenerzijds zijn wij voor het scheppen van verhoudingen,
waaronder de ene mens den ander zijn kostbaarst bezit, d. i. het leven,
niet mag ontnemen; dat is de voornaamste taak, een der meest belangrijke van onze partij, de internationale wereldpartij der arbeidersklasse.
Anderzijds roepen we u in de rode garde; we zeggen: "Wapent u, verenigt u, leert schieten en leert het ijverig en goed, om niet mis te
schieten" ...
"Op 't eerste gezicht is hier een tegenstrijdigheid. Op 't eerste gezicht
schijnt hier iets niet in orde te zijn. En inderdaad, er zijn kommunisten
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geweest, die andere middelen aanwendden, die, in plaats van zich tot
de onderdrukten te wenden met de vlammende woorden: "Verenigt u,
wapent u!", zich met zalvende woorden tot de onderdrukkers, uitbuiters
en machthebbers wendden en zeiden: "Ontwapent u, houdt op met uw
gelijken te vernietigen, houdt op te onderdrukken". Zij wendden zich
tot de wolven met de aanmaning, hun wolfstanden af te leggen. Dat is
de prediking der utopisten, d. w. z. naïeve socialisten-kommunisten, wier
opvatting een dwaling was. Hun streven was bij uitstek edel. Het doet
denken aan de groote utopist Leo Nikolajewitsj Tolstoï, die eveneens
streefde naar een betere orde op aarde, die echter geloofde, dat men
deze bereiken kon langs den weg van de innerlike wedergeboorte der
onderdrukkers. Intussen echter worden de onderdrukkersmeningen, gevoelens en neigingen van geslacht tot geslacht op de onderdrukkers
overgeërfd; ze zuigen met de moedermelk 't streven naar macht, onderdrukking en heerschappij, in en geloven, dat alle overige mensen, de
arbeidende massa's, geschapen zijn om als steun en grondslag voor de
heerschappij van die kleine groep te dienen - van die bevoorrechte
stand, die, bij wijze van spreken, met sporen aan de voeten ter wereld
komt, om zich schrijling op de nek van het arbeidende volk te zetten".
Trouw aan het Marxistisch gebod blijft het bolschewisme ook in zijn
strenge doorvoering van het revolutionair beginsel. In het aanprijzen van
de geweldstaktiek hebben MAUTNER c. s. het groote geschilpunt gezien,
dat scheiding maakt tusschen bolschewisme en Marxisme.
Ten onrechte evenwel. Het Marxisme is in zijn wezen revolutionair.
De bolschewist strijdt met de wapenen aan het Marxistische tuighuis
ontleend, en hóe weet LENIN in zijn Staat en revolutie die wapenen te
vinden.
Immer stond het socialisme zwak, wanneer binnen zijn kring een
strooming aan de heerschende richting verweet niet met voldoende kracht
het revolutionair beginsel te handhaven. De actie der Alemanisten in
Frankrijk vond in de Marxistische beginseltrouw haar sterkte. Niet te
vergeefs beriepen zich de drie L's in Duitschland op den grondlegger
van het socialisme ter verdediging van hun revolutionair drijven.
Dr. FRIEDEBERG, die al vóór den oorlog met een schaar principiëele
Marxisten de socialistische partij verliet, werd niet moede om de ontrouw
aan het revolutionaire vaandel als een rechtmatige grief tegen de
officiëele partij in te brengen.
Zij, evenals de Bolschewisten van thans, staan sterk als zij het
Marxistisch getuigenis in het geding brengen.
Wij herinnerden reeds aan de slotwoorden van het Communistisch
Manifest. We herinneren aan het woord van Marx: "Daar is maar één
middel om de moorddadige doodsweeën der oude maatschappij, de
bloedige geboorteweeën der nieuwe te verkorten, te vereenvoudigen, te
concentreeren, maar één middel - het revolutionair terrorisme". Bekend
is ook de vermaarde uitspraak van MARX: "het wapen der critiek sluit
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de critiek der wapenen niet uit". Zeer sterk is wat WILHELM LIEBKNECHT
schreef in zijn Ueber die politische Stellung der Socialdemokratie (1869):
"Het socialisme is geen vraag der theorie meer, maar eenvoudig een
machtsvraag, die in geen parlement, die slechts op de straat, op het
slagveld te beslissen is, gelijk elke andere machtsvraag" . Leerzaam is
ook, wat door ENRICO FERRI, vroeger een der gezaghebbende Italiaansche
meesters, in zijn Die revolutionaire Methode en door KAUTSKY in zijn
belangrijke artikelenreeks Allerhand revolutionäres 30) werd geschreven.
Wie de uitvoerig gedocumenteerde artikelen leest van EDUARD DAVID
in de Sozialistische Monatshefte over Die Eroberung der politischen
Macht 31), komt aanstonds onder den indruk van de groote beslistheid,
waarmee vooral in vroeger jaren dat revolutionair standpunt werd verdedigd.
Vooral in vroeger jaren, maar ook thans nog komt, waar de echte
Marxistische geest zich kan openbaren, het revolutionair beginsel tot
uiting. In wezen is het socialisme revolutionair; vandaar in fel bewogen
dagen zijn in het gevlei komen van het revolutionair sentiment.
Bijzonder leerzaam was in Nederland November 1918. Zelfs toen dit
heftige moment voorbij was, trof in sociaal-democratischen kring nog
een sterk coketteeren met het revolutionair verzet. Toen nam de afdeeling
Leeuwarden der S.D.A.P. onderstaande motie aan:
"De afdeeling Leeuwarden der S.D.A.P., overtuigd, dat de omzetting
van de kapitalistische maatschappij in een socialistische, waarschijnlijk
zich niet zal voltrekken langs volkomen wettigen weg,
van oordeel, dat een organisatie, die bedoelt deze omzetting te bewerkstelligen - i. c. de S.D.A.P. - dan zal moeten overgaan tot daden
in strijd met de wetten des lands,
verklaart ten zeerste te betreuren en af te keuren de uitingen van
partijgenoot Jansonius in een brief aan den Commissaris der Koningin
in Friesland bij gelegenheid van een sollicitatie naar de betrekking van
burgemeester van Leeuwarderadee1."
Toen was het Arnhemsche congres zoo pijnlijk leerzaam met zijn
resolutie:
"Voor het geval dat revolutionaire situaties de Partij voor de vraag
mochten plaatsen met andere dan wettige middelen de politieke macht
te veroveren, zal zij vóór alles hebben te overwegen, of zij hiervoor
voldoenden steun vindt in de arbeidersklasse en daar buiten".
Hier vermeide zich de leider, Mr. TROELSTRA, in grollen over het
boetekleed, dat hij uittrok en de werkjas, die de soepjas verving. Hij
was de held, die zich vast aan de schare verbonden wist, terwijl voor
SCHAPER, die in de Kamer voor Mr. TROELSTRA de vuile wasch beredderde, nauwelijks een vriendelijk woord overbleef.
En deze zelfde leider dreef op den len Mei de revolutionaire frase
zoo ver, dat hij uitriep: "Als de sociale revolutie komt aan de poorten
van ons land zullen wij haar begroeten als het groote historische moment
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op den weg naar de bevrijding der arbeiders. Terwijl wij de fouten
erkennen van de revolutie in Duitschland, begroeten wij haar aan onze
grenzen met blijdschap en hoop".
De komst van de revolutie, die Mr. TROELSTRA aldus in verrukking
brengt, leidt den sociaal-democraat KUYPER in zijn brochure Gereed voor
de socialistische revolutie 32) tot een zelfde gemoedsstemming.
Zeer nuchter zet hij aldus den strijd der meeningen binnen de S.D.A.P.
uiteen:
"De meest gematigde acht eigenlijk den tijd voor de systematische
omvorming van de maatschappij in socialistische richting nog niet gekomen, wil vóór alles aan het proletariaat matiging prediken en verwerpt
onwettige en ondemocratische middelen, tenzij in zeer onwaarschijnlijke
en kortstondige uitzonderingsgevallen. De meest radicale strooming in
onze partij acht de socialistische revolutie, zoo al niet begonnen, dan
toch aanstaande. Zij is van deze meening, dat het. kapitalisme onhoudbaar
is geworden, dat uitbuiting en verspilling van productieve kracht niet
geduld kunnen en niet geduld zullen worden in een maatschappij, die
voor vele jaren tot armoede gedoemd is, terwijl meer dan ooit de wereldoorlog heeft bewezen, wat organisatie, gemeenschapsingrijpen op economisch gebied vermag. En zij grondt niet alleen op de sociale bewegingen
in Rusland, Duitschland en Oostenrijk-Hongarije, maar niet het minst
op het enorm versterkte machts-bewustzijn der proletariërs, b.v. in
Engeland, waar machtige arbeiderskombinaties met het kapitalisme onvereenigbare eischen beginnen te stellen, de verblijdende hoop op de
groote gebeurtenissen, die vermoedelijk zullen komen. De radikale
strooming in onze rijen erkent het gevaar van onwettig en vooral van
ondemokratisch optreden voor onze partij. Toch acht zij het zeer wel
mogelijk, dat de sociaal-demokratie, hoe ongaarne ook, tot deze middelen
moet overgaan. De kapitalistische wet kan den weg voor de parlementaire
demokratie versperren en zal dan moeten worden verbroken. Zelfs waar
een volkomen parlementaire demokratie bestaat, daar is het niet mogelijk
dat zij, door het misbruik, dat de heerschende klasse van haar financiëele
macht (0. a. persverleugening) en van traditioneele vooroordeelen maakt,
nog niet het wezenlijke willen van de volksmeerderheid tot uiting brengt.
Op zoo'n nog niet in meerderheid sociaal-demokratisch stemmende massa
kan men natuurlijk geen socialistische politiek bouwen. Maar wij hebben
rekening te houden met de mogelijkheid, dat een belangrijk deel van
het proletariaat, door de onhoudbaarheid van kapitalistische toestanden,
niet rustig zal blijven totdat de parlementaire meerderheid door de
sociaal-demokratie zal zijn bereikt. In zoo'n geval zal de sociaaldemokratie, juist om een maatschappelijken chaos te voorkomen, de
leiding wel moeten nemen, en dan is het allerminst uitgesloten, dat, in
zoo'n tijd van snelle psychische veranderingen, zij een bewuste meerderheid verkrijgt. Ook kan de situatie zóó worden, dat een meerderheidsbewind onmogelijk is, wijl daarvoor compromissen noodig zijn, waarbij
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de eischen van militante arbeidersmassa's niet bevredigd kunnen worden
en de rust in de maatschappij niet kan worden hersteld; extra-parlementaire regeeringen van geheel anderen aard dan onder het burgerlijke
parlementaire stelsel zulIen dan misschien als eenige uitkomst onvermijdelijk worden in een tijd, waarin het kapitalisme bankroet wordt, het
socialisme naar verwerkelijking dringt en de meerderheid van de bevolking nog niet bewust, door het stembiljet, voor het socialisme partij
kiest. Dat de partij in zoo'n geval een zeer sterke minderheid van de
bevolking achter zich moet hebben, behoeft wel geen nader betoog. Dit
is immers het verschil tusschen de radicale stroomingen in onze partij
en het Bolsjewisme en Spartakisme. De overeenkomst met deze groepen
is het benutten van een bepaald psychologisch moment en het zoo noodig
daarbij gebruik maken van alle dienstige middelen".
Die gemeenschap voor Marxisme en Bolschewisme openbaart zich ook
in de achting, die beide gelijkelijk koesteren voor de Commune van
Parijs. AI kon - naar LENIN betoogt - niet dezelfde weg worden ingeslagen dien de strijdende Communards in 1870 bewandelden, toch is de
wezenseenheid tusschen het revolutionair beweeg, dat toen MARX in verrukking bracht, en de Russische omwenteling niet te loochenen 33).
En eindelijk is aan beide richtingen gemeen: het opkomen voor de
dictatuur van het proletariaat. Zooals in den kapitalistischen staat de
bourgeoisie heerscht, dient nu allereerst de overheersching van het proletariaat te worden bevochten. Hier put het bolschewisme zijn levenskracht
uit de vermaarde woorden van MARX in de kritiek op het Gothaër
program: "Tusschen de kapitalistische en de communistische maatschappij ligt de periode van revolutionairen overgang van de eene in
de andere. In die periode heerscht de revolutionaire dictatuur van het
proletariaat" .
Die dictatuur van het proletariaat, door het Bolschewisme thans in
Rusland gevestigd, is geen blijvende toestand, maar is slechts eene
tusschenfase, ophoudend als de sociale revolutie in alle onderdeelen is
doorgezet.
Met horrible consequentie wordt in de bolschewistische literatuur die
eisch van de dict,atuur van het proletariaat ontwikkeld 34). BUCHARIN
spreekt in het Program der Kommunisten aldus:
"Dictatuur beteekent de ijzeren macht, een macht, die haar vijanden
niet ontziet. Dictatuur van de arbeidersklasse beteekent de staatsmacht
van de arbeidersklasse die de bourgeoisie en de goederen-bezitters
worgt. Deze macht der arbeiders kan slechts uit de socialistische revolutie
der arbeiders ontstaan, die den burgerlijken staat en de burgerlijke macht
verwoest en op haar puinhoopen een nieuwe macht vestigt, de macht van
het proletariaat zelf en van de arme volksklassen, die het ondersteunen."
Geweld kan niet ontbeerd worden, maar dit geweld is revolutionair
geweld. Voor alles gelooven immers de communisten, dat de arbeidersklasse door overreding van de kapitalisten nooit iets bereiken zal. De
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arbeidersklasse kan de bevrijding niet anders bereiken dan door de revolutie, d. w. z. door afschudding van de macht van het kapitaal, door
verwoesting van den burgerlijken staat. Iedere revolutie is geweld tegen
de vroegere heeren, en zoodanig geweld is niet slecht, maar heilig.
De arbeidersklasse moet nu ook tegen de bourgeoisie geweld uitoefenen, nadat ze deze nedergeworpen heeft. Zelfs dan wanneer de
arbeidersklasse den staat van de bourgeoisie verwoest heeft, houdt deze
immers niet op te bestaan als klasse. Ze verdwijnt in het algemeen niet
ineens. Ze blijft hoop koesteren op terugkeer van de oude orde en is
daarom bereid met ieder, die maar wil, tegen de overwinnende arbeidersklasse een verbond te sluiten.
"Op het program staat daarom een nieuwe hoogere vorm van den
strijd tegen de bourgeoisie, de overgang van de eenvoudigste taak van
de verdere onteigening der kapitalisten tot de zeer gecompliceerde en
moeilijke taak om zulke voorwaarden te scheppen, waaronder de bourgeoisie noch bestaan, noch opnieuw ontstaan kan."
Diezelfde BUCHARIN schrijft: "Daar wij nu eene dictatuur van arbeiders
hebben, wier doel het is de bourgeoisie volledig te worgen, aan de bourgeoisie iedere lust te ontnemen pogingen te ondernemen om de burgerlijke
macht te herstellen, zoo is het ook duidelijk, dat er geen sprake kan
zijn van groote vrijheden der bourgeoisie, evenmin als van het bestaan
van het kiesrecht of ook van den overgang van de macht. van raden op
het burgerlijk-republikeinsche parlement. Dit is noodzakelijk, omdat men
in den revolutietijd, wanneer de strijd op leven en dood gevoerd wordt,
den vijand zijne wapenen moet afnemen".
Het is niet moeilijk, zoo betoogt LENIN in Die Nächsten Aufgaben,
zich te overtuigen, dat iedere overgang van het kapitalisme tot het
socialisme de dictatuur op twee hoofdgronden of in twee hoofdrichtingen
noodzakelijk is. "In de eerste plaats kan men het kapitalisme niet overwinnen en uitroeien zonder den tegenstand van de uitbuiters zonder
erbarmen te onderdrukken, wien niet opeens hunne rijkdommen, de voordeelen van hun organisatie en kennis ontnomen kunnen worden, en die
daarom in den loop van een tamelijk lang tijdperk onvermijdelijk zullen
trachten de gehate macht van de legers af te schudden. In de tweede
plaats is iedere groote revolutie in het bijzonder echter de socialistische,
zelfs waneer er geen buitenlandsche oorlog geweest was, ondenkbaar
zonder een inwendige oorlog, d. w. z. een burgeroorlog, die een nog
grooter ontreddering beteekent dan een buitenlandsche oorlog, die duizenden en miIIioenen gevallen van onvastheid en van overloopen van de eene
partij naar de andere aantoont, die een toestand van de grootste onzekerheid, van de chaos beteekent. En het spreekt van zelf dat steeds alle
elementen van ontbinding der oude maatschappij, die onvermijdelijk
zeer talrijk en met het kleinburgerdom verbonden zijn (want iedere
revolutie en crisis ruïneert het en richt het te gronde) bij een zoo grondige
omwenteling te voorschijn komen. En de elementen der ontbinding
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kunnen zich niet anders toonen dan door vermeerdering van misdaden en
dergelijke soort van afschuwelijkheden. Om het daarmede klaar te spelen,
heeft men tijd noodig, en een ijzeren hand".
De partij der communisten "vordert dan ook, dat men altijd bereid is
de burgerlijke pers te schorsen, de vereenigingen op te heffen, dat men
hen verbiedt te liegen en te lasteren en paniek te verwekken en meedoogenloos alle pogingen tot terugkeer naar de macht onderdrukt. Daarin
bestaat juist de dictatuur van het proletariaat".
"Waneer voor de bourgeoisie en alle vijanden van het proletariaat
en van de armste boeren een toom noodig is, zoo is aan het proletariaat
en de boeren volledige vrijheid van het woord, van vereeniging, van de
pers en andere gegarandeerd, en dat niet slechts in woorden, maar
inderdaad. Nooit, in geen enkele staatsorde waren er zooveel arbeidersen boerenorganisaties dan nu onder de macht der raden. Nooit hielp een
staat zoozeer de talrijke arbeiders- en boerenorganisaties als in onze
dagen de macht der raden. Dat geschiedt op den enkelen grond, dat
de macht der raden de macht der arbeiders en boeren is".
"Daarom moet nu de arbeidersklasse, die in den naam van de bevrijding der geheele menschheid van de gruwelijkheden en verschrikkingen
van het kapitalisme werkzaam is, met vaste beslistheid deze zaak ten
einde brengen: geen er lei inschikkelijkheid voor de bourgeoisie. Volledige
vrijheid en de mogelijkheid om deze vrijheid te verwerkelijken, voor de
arbeidersklasse en de armste boeren".
Uit een en ander is duidelijk geworden, dat de communisten niet voor
den oorlog schrikken, dien zelfs noodzakelijk achten. De oorlog wordt
door hen dan ook niet als zoodanig veroordeeld, maar alleen voor
zoover hij lage, kapitalistische doeleinden nastreeft. De oorlog van de
revolutionaire arbeiders tegen hun uitbuiters, de kapitalisten, is gerechtvaardigd. In zijn bekenden brief aan de Amerikaansche arbeiders schrijft
LENIN: "Toen wij arbeiders en werkende boeren de staatsmacht grepen,
was het onze plicht den tegenstand der uitbuiters er onder te houden,
wij zijn er trotsch op, dat wij het deden en dat wij het doen. Wij betreuren
slechts het niet voldoende en vastberaden te hebben gedaan."
Om de macht van het proletariaat te kunnen bevestigen, hebben de
Communisten een orgaan noodig. Dit is het roode leger. "Wij weten",
aldus BUCHARIN, "het oude is in bederf overgegaan, maar het moest
noodzakelijkerwijze bederven, en zonder dat zouden de arbeiders en arme
boeren de staatsmacht niet in handen hebben kunnen nemen. Er komt
echter iets nieuws, hoogers; in de plaats van het oude leger wordt het
roode leger van het socialisme gevormd. Zoolang de macht in handen
van de bourgeoisie is, zoolang het vaderland het vaderland van bankiers,
kooplieden, gendarmen, koningen en presidenten is, zoolang is de
arbeidersklasse op geenerlei wijze bij het behoud van deze gemeene
machine van het voordeel geïnteresseerd. Het roode leger wordt gevormd, niet tot roof, maar ter verdediging van het socialisme; niet ter
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verdediging van het vaderland der woekeraars, waar het kapitaal en
de landheeren alles in handen hielden, maar ter verdediging van het
socialistisch vaderland, waar alles in handen der arbeiders overgaat, niet
tot verbrokkeling en tot roof van vreemde landen, maar tot hulp van
de internationale communistische revolutie. Men begrijpt, dat dit leger
op andere grondslagen dan het oude gebouwd wordt. Het roode leger,
zeggen wij, moet het bewapende volk naast de ontwapende bourgeoisie
zijn. Het moet het klasse-leger van de proletariërs en de arme boeren
zijn. Het is immers in zijn wezen tegen de bourgeoisie van de geheele
wereld gericht, daaronder ook tegen de eigen bourgeoisie. Daarom kan
het geen gewapende burgerlijke elementen bevatten. De bourgeoisie in
het leger laten zou beteekenen, ze wapenen; dat zou beteekenen binnen
het roode leger een witte garde vormen ... De bourgeoisie niet te wapenen,
maar ze te ontwapenen, haar de laatste browning af te nemen, dat is
onze taak".

* * *
Het bolschewisme trekt zijn levenssappen uit de leer van MARX; het
bolschewisme is Marxisme. De overeenstemming in fundamenteel uitgangspunt brengt uiteraard niet met zich, dat de uitwerking van alle
leerstukken op dezelfde wijze geschiedt als door den man van Das
Kapital, die met de verhoudingen van zijn tijd tot grondslag, zijn gedachtensysteem ontwikkelde. Het Marxisme heeft niet bij MAR X zijn
laatste afronding gevonden, het Marxisme is niet een petrefact beginsel;
beter Marxist dan MARX te zijn is geen onbereikbaar ideaal.
Bij diepgaande overeenstemming zijn in het bolschewisme ook elementen
van afwijking van MARX' meeningen te vinden; verloochening van het
Marxisme is dat uiteraard niet. Twee afwijkingen noemt IWANTZOFF,
de uitnemende kenner van Der gegenwärtige Stand der ökonomischen
Theorie des Sozialismus in Russland 3ö), met name.
De eene betreft de theorie van de agrarische ontwikkeling, waarin
omtrent den gang en de positie van den landbouw meeningen worden
verkondigd, lijnrecht ingaande tegen hetgeen door MARX werd verkondigd. Wanneer in ons tweede gedeelte wordt stilgestaan bij hetgeen
door de bolschewistische meesters op agrarisch terrein wordt gewrocht,
opent zich vanzelf gelegenheid op dit onderdeel nader in te gaan.
Als van meer algemeen karakter behoort hier wel kort te worden
gewezen op een tweede afwijking; omtrent den overgang van het kapitalisme tot socialisme staat het bolschewisme eigen beschouwing voor,
die niet geheel wordt gedekt door de uitspraken van MARX.
Naar luid van de oude Marxistische beschouwing was het kapitalisme
rijp voor den overgang tot socialisme, als het kapitaal was opeengehoopt
in weinige handen. Eerst als die graad van kapitalistische rijpheid bereikt
was, kon de ineenstorting van de kapitalistische orde, de sprong van
duisternis tot licht volgens MARX worden verwacht. Ging deze theorie
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onvoorwaardelijk op, dan zou dus in een weinig ontwikkeld kapitalistisch
land als Rusland eene revolutionaire omwenteling in afzienbaren tijd
onmogelijk zijn, omdat het proletariaat niet de meerderheid van het volk
uitmaakt.
Welnu, daartegenover stellen de bolschewistische leidslieden de opmerking, dat het socialisme thans in den schoot van het kapitalisme
niet "ausreift" en niet "ausreifen" kan in denzelfden zin, als dit in den
schoot der feodale orde mogelijk was. RADEK in Die Enlwicklung des
Sozialismus von der Wissenschafl zur Tal zegt dan ook: Het proletariaat
behoeft niet te verwachten, tot de geconcentreerde vorm van kapitalisme
het geheele land beheerscht. De konsekwentie van eene dergelijke beschouwing zou wezen, dat de doorvoering van het socialisme eerst
mogelijk zou zijn op het oogenblik, dat - naar het woord van Bernhard
Shaw - een tot hersenloozen aap ontaarde kapitalistische mijnheer door
den druk op een knop millioenen tot slaven gedegradeerde arbeiders in
beweging kon brengen.
Neen, voldoende is het, dat de gewichtigste takken van industrie,
krediet en verkeer, zich in handen van kapitalistische, geconcentreerde
groepen bevinden. De overgang van kapitalisme tot socialisme kan dan
beginnen, als de kapitalistische orde over het volk dergelijk lijden gebracht heeft, dat het breekt met den rustigen gang des levens en in
opstand komt tegen de heerschappij van het kapitaal, als de massa's
de door het kapitalisme geschapen wantoestanden niet langer verdragen
kunnen.
Het proletariaat kan niet wachten tot het aan een gedekte tafel kan
plaats nemen. Door den oorlog was zoo groote ellende over Rusland
gekomen en de revolutionaire bereidwilligheid dermate gegroeid, dat de
arbeiders en verarmde boeren moesten grijpen naar de macht, moesten
vestigen de dictatuur van het proletariaat.

* * *

Russische verhoudingen gaven aan het Russische Marxisme, het Bolschewisme, een eigen gestalte, niettemin blijft het Marxisme, ontwikkeld
naar den vorm van bepaalde plaats en tijd.
Dat Russisch karakter openbaart zich ook in den ijver, dien zich de
Bolschewisten geven, om hun leer als een nieuwe religie den volke welgevallig te maken. DIEHL, breed uitmetend de verschillen tusschen Bolschewisme en Marxisme, gewaagt van zekeren chiliastischen trek, die
door het bolschewisme loopt. Het is een hebbelijkheid van de bolschewistische schrijvers, om een parallel te trekken tusschen het Christendom
en hun stelsel, dat ook een blijde boodschap aan de geheele wereld
brengt. "Diese halbreligiöse Schwärmerei ist so unmarxistisch wie
möglich" 36) - laat DIEHL dan volgen.
Onjuist is het in dit. opzicht Marxisme en bolschewisme tegenover
elkander te stellen; de uitwendige religieuse tint is aan beide gemeen,
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zoowel de eene als de andere wordt door niet weinigen als eene heilsleer
van aardsche verlossing gepredikt. Als FRITZ GERLICH geeft zijn mooi
boek Der Kommunismus als Lehre vom tausendjährigen Reich 37), dan
behandelt hij onder dien sprekenden titel niet slechts het bolschewisme,
maar het orthodox Marxisme in het algemeen, omdat in beide schuilt
zekere chiliastische trek, omdat beide zijn verlossings-religies van aardsche
gelukzaligheid.
Toegegeven kan echter worden, dat specifieke Russische verhoudingen
aan dat zoogenaamd religieus karakter van het socialisme gaven
scherperen tint. Daarin stemmen alle kenners overeen, dat de ziel van
het Russische volk zich onderscheidt door zekere onbewuste religiositeit;
de zucht naar het absolute, naar zekere heilsleer, die het geheele leven
omvat, is een drijvende kracht. DOSTOIEWSKI, in zijn Politische
Schriften 38) teekent terloops dien psychologischen trek, die in het geschrift van Prof. Dr. F. HAASE, Die religiöse psyche des Russischen
Volkes en in het uitvoerige werk van KARL KRAMAR, Die Russische
Krisis 40) breeder ontleding vindt.
Waarlijk, het is niet zekere zucht naar sensatie, die FÜLOP MILLER 41)
bewoog in den titel van zijn jongste geschrift LENIN en GHANDI saam te
voegen tot typeering van het mystiek-religieuse element, dat het bolschewisme beheerscht. Voor de kerk en haar orthodoxe leer werd geschapen
een nieuwe roode eeredienst, met eigen Bijbel, met eigen heiligen, met
eigen ritus, met eigen ceremoniën. LENiN'S hersenen worden als een
heilige reliquie in gouden urn bewaard. De bolschewistische doop kreeg
droeve vermaardheid; de formule waarmee de roode doop, door den
arbeidsraad in plechtige zitting, waarbij een kapel de internationale
speelt, wordt voltrokken, is in de doopoorkonde aldus omschreven: "Wij
ondergeteekenden bevestigen hiermee, dat in de orde der socialistische
Sovjet-republiek is opgenomen een nieuwe burgerin, die wij geven den
naam...... ter eere van...... Wij begroeten in u eene toekomstige
arbeidster en verdedigster van de communistische maatschappij. Mogen
de idealen van het communisme den inhoud van uw lange leven vormen.
Moge gij een dergenen worden, die de groote zaak van het proletariaat
tot overwinning brengen. Gij zult u scharen onder de roode banier!
De nieuwe revolutionaire burgeresse leve!" 42)
Als een nieuw geloof wordt het bolschewisme gepredikt!

* * *

T

i

It

Ook daarin onderscheidt het zich niet van het Marxisme, niet van
het socialisme in het algemeen.
Het socialisme was en is voor breede scharen een geloof, een soort
nieuwe religie.
Dit gold zeer sterk voor het oude utopistische socialisme, dat in den
Fransehen GRAAF DE SAINT SIMON, een zijner luisterrijkste vertegenwoordigers vond. Van hem vooral stamt het pogen om de socialistische
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boodschap als een nieuwe religie ingang in de harten der bedrukten te
doen vinden. Van hem kwam dan ook tegen het eind van zijn leven
het breede werk Nouveau Chrisfianisme, Hef nieuwe Christendom, waarin
de eeredienst van den arbeid als een nieuwe religie, die de christlijke zal
vervangen, wordt ingeluid.
De school van jongeren, die zich naar SAINT SIMON noemde, hulde
dat religieus streven in een waas van phantastische vormen en symbolen,
dreef dat mystieke element zelfs tot een voor de eerbaarheid gevaarlijke
hoogte. Zij v"ormden een soort kerk, die zich welbewust tegenover de
christelijke kerk stelde. Zoo werd de Simonistische religie een der merkwaardigste geestelijke openbaringen, welke tot breede bespreking aanleiding gaf. Geen wonder, dat in het academisch proefschrift, in 1926
aan de gemeentelijke Universiteit van Amsterdam verdedigd door Dr. C. L.
DE LIEFDE over Le Saint-Sinzonisme dans la poésie française entre
1825-1865, ook aan "la religion saint-simonisme", de "saint-simonistische religie", een breede plaats wordt ingeruimd.
Zonderling was de eeredienst, waartoe deze secte haar aanhangers
opriep. Haar symbolen maken ietwat belachelijken indruk; zoo kreeg
zekere vermaardheid "Ie gilet fraternel", "het saint-simonistische vest".
Een kleedingstuk was het van zoo ingewikkeld maaksel, dat men het
onmogelijk zelf alleen kon aandoen of uittrekken; anderer hulp was voor
het gebruik van dit vest noodzakelijk en door die afhankelijkheid werd
sterk gekarakteriseerd de solidariteit van het menschelijk geslacht, die
niemand vergunde alleen door het leven te gaan.

** *

Dat wild fantastische is in het moderne socialisme afgelegd, maar
toch ook dit was en is voor breede scharen een geloof, een soort nieuwe
religie.
Een der vooraanstaande marxistische leiders in Engeland, BELFORT
BAX, schreef zijn The Religion of socialism 43), waarin hij de socialistische religie beschrijft als een, die een andere, een hoogere wereld
verwacht en haar ideaal vindt in een harmonische inrichting van het
maatschappelijk leven.
De beroemde Fransche psycholoog GUSTAVE LE BON 44), die zoo
waardevolle bijdragen leverde voor "de ontleding van de zielkunde "der
menigte", deed verschijnen een breed werk over de Psychologie van het
socialisme, waarin hij de sterkte van het socialisme zoekt niet in zijn
wetenschappelijke praestaties, maar in de wondere geloofskracht,
waarmee het talrijken bezielt.
Wel zeer sterk komt die religieuse vorm tot openbaring in de zes
kanselreden, die de arbeider-wijsgeer JOSEF DIETZGEN 45) uitgaf en
waarin, zelfs wat betreft de uiterlijke gedaante, gepoogd wordt de kerkelijke stijl na te bootsen. Daar vangt hij al in de eerste preek aan zijn
"Geliefde medeburgers" aldus voor de nieuwe religie te winnen:
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"De godsdienst, zeer in het algemeen genomen, heeft ten doel, het bedrukte menschelijke hart te verlossen van den jammer van het aardsche
leven. Zij heeft dit nog toe slechts op een ideale, droomerige wijze vermogen te doen, door aanroeping van een onzichtbaren God en van een
rijk, dat slechts met dooden is bevolkt. Het Evangelie van den tegenwoordigen tijd, belooft ons jammerdal eindelijk op werkelijke, tastbare
wijze te doen verlossen. God, dat is het Goede, Schoone en Heilige, zal
mensch worden; van uit den hemel naar de aarde komen; maar niet gelijk
eenmaal op religieuse, wonderbaarlijke wijze, maar langs natuurlijken
en aardschen weg.
Wij verlangen naar den Heiland, wij verlangen dat ons Evangelie,
dat woord Gods, dat dit vleesch wordt. Doch niet in een individu, niet
in een bepaalde persoon zal het zich voor ons moeten belichamen, maar
wij allen willen het volk, willen zoon Gods zijn.
De godsdienst was tot-nog-toe de zaak van het proletariaat. Nu, omgekeerd vangt de zaak van het proletariaat aan religieus te worden,
d. w. z. een zaak, die haar geloovigen vervult met hun gansche hart, met
hun gansche ziel en met hun gansche gemoed.
In het oude geloof diende de mensch het Evangelie; in het nieuwe is
het Evangelie er om de menschheid te dienen".

* * *

Twee veel besproken boeken uit den jongsten tijd h-ebben het religieus
karakter van het socialisme scherp belicht. Het eene is het allermerkwaardigste boek van HENDRIK DE MAN, Zur Psychologie des Socialismus 46), waarin verrassende bijzonderheden over den socialistischen
cultus, met zijn roode heiligen en ceremoniën, zijn helden en martelaren
worden meegedeeld.
Het andere is het veel besproken werk van den socialistischen predikant
W. BANNING, dat in 1926 onder den titel Om de groei der gemeenschap 47)
verscheen.
Hier treffen uitspraken als deze:
"Er is meer dan eens op gewezen, dat het Marxisme zulke fanatieke
aanhangers heeft, en dat een streng wetenschappelijke theorie en fanatisme toch niet bij elkaar hooren - hoe kan men zich zoo warm maken
voor vraagstukken van kapitaal - concentratie, trustvorming, meerwaarde enz.
Men vergeet één ding: dat het Marxisme voor het geestelijk ontwortelde
en door allerlei invloeden ongodsdienstig geworden proletariaat niet een
louter wetenschappelijke theorie was, maar dat het de rol van een godsdienst heeft vervuld.
De godsdienst spreekt van een God, die de wereld bestuurt naar zijn
almachtigen raad, die het onrecht straft en de verlossing der wereld
bedoelt, waardoor hij den Messias zendt - het socialisme predikt de
Evolutie, die naar onverbiddelijke noodwendigheid het kapitalistische
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onrecht doet verkeeren tot socialistisch recht, die de verlossing van het
proletariaat brengen zal, waarvoor de Revolutie de eindstrijd zal inluiden.
Wat voor velen in den godsdienst het Koninkrijk Gods heette, het
heerlijke einde van alle aardsche kommer, heet in het socialisme de
heilstaat.
Hier ligt dus de wereldhistorische daad van het Marxisme; dat het
de wetenschappelijke uitdrukking gegeven heeft voor de zielkundige
werkelijkheid van het in het kapitalisme in wanhoop verzonken, maar
naar bevrijding hunkerend proletariaat".
"Evenals de godsdienstige mensch, in den diepsten nood en ellende
van het leven, in de diepste duisternis veroorzaakt door de duivelsche
krachten van het kwaad staande blijft en strijdende blijft in de zekerheid:
God overwint - zoo draagt de overtuigde socialist nederlagen en tegenslagen in de door het Marxisme wetenschappelijk bewezen geachte zekerheid: het socialisme komt.
De prediking van deze zekerheid gaat vergezeld van de wekroep tot
organisatie - en wanneer in het beslissende oogenblik van den grooten
eindstrijd, die door de maatschappij zelve wordt voorbereid, de georganiseerde arbeidersmassa naar de macht grijpt, dan breekt de dag der
vrijheid aan.
Zoo is gesproken, met vurige woorden: zoo is er gezongen in menig
hartstochtelijk geloofslied; voor dit geloof is men met vlaggen en banieren
de straat op en den strijd ingegaan - en deze drie groote middelen:
het gesproken woord, dat organisatie eischte, het lied en de betooging alle gedragen door het socialistische ideaal, hebben de socialistische
massa te voorschijn getooverd uit de diep rampzalige proletarische groote
hoop van voor honderd jaar. De socialistische gedachte tot geloofswaarheid omgeschapen, is het organiseerend beginsel der massa geworden".
Een nieuw geloof alzoo I
Een nieuw geloof. Dat verklaart de fanatieke kracht, waarmee ook
voor de verbreiding van dit geloof geleden en gestreden wordt. Dat verklaart, waarom de trage handen en de slappe knieën worden opgericht,
waarom het oog flikkert van vreugde, wanneer men met al de gloed
van een misleid geloof de schare zoekt te winnen voor hetgeen men tot
haar geluk en vrede onontbeerlijk acht.
Ee nieuw geloof, dat verklaart de hebbelijkheid in socialistischen kring
om de christelijke feestdagen, waarop de christenen herdenken de
schatten, die verworven zijn door de geboorte, het lijden en sterven,
de opstanding van Gods Zoon, op te eischen tot versterking der nieuwe
religie. Daarom roept telken jare de S.D.A.P. haar geloovigen op om
te hooren naar de Kerstreden die een der voorgangers zal uitspreken.
Daarom vergastte Het Volk eens bij de herdenking van het Pinksterfeest
op dezen Pinksterzang:
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Op alle hoofden blinkt een vlam;
Er klinkt in alle talen:
Hosannah! Onze Heiland kwam!
't Is Pinksterfeest
Gods Heilige Geest
Kwam op ons nederdalen.
Mijn volk, dat lag in schande en pijn;
Het wil niet langer lijden;
Mijn volk, zal eigen Heiland zijn;
Het zal in nood
Van strijd en dood
Zichzelf ter redding leiden.
Staat op! mijn volk is opgestaan,
Uit zijnen smaad herrezen,
Maar nooit zal zijn verlangen gaan
Naar hemelvaart,
Het wil op aard'
Verlost en zalig wezen.
Een nieuw geloof. Dat verklaart de uitroeping van nieuwe heilige
dagen voor de socialistische orde. Daarom trekt men op den 18en Maart
het feestkleed aan om te herdenken de martelaren van de commune
van 1871. Daarom werd de Ie Mei, eens in 1899 door het Internationaal Congres bestemd als de propagandadag voor den achturendag,
allengs het groote festijn, waarop het proletariaat zijn religieuze wijding
ontvangt.
Een nieuw geloof. Dat verklaart waarom het socialisme zijn eigen
heiligen en ceremonieën, zijn eigen helden en martelaren heeft. Hoe ver
die heiligenvereering gaat, blijkt uit het gebruik van Italiaansche socialisten om hun kinderen een naam te geven met socialistische symboliek.
De voor- en familienaam van roode heiligen wordt daarbij vervormd,
zoodat verschillende Lasallo's en Marxima's worden aangetroffen; zelfs
draagt een roode maagd den schoonen naam van BebeIIina Marxima.
De zoete naam Primo Maggio (Eerste Mei) siert een socialist je, terwijl
ook een volijverig partijgenoot zijn spruit den naam Maggioranza socialista (socialistische meerderheid) op den levensweg meegaf.
Een nieuw geloof. Dat verklaart, waarom het socialisme eigen regelen
stelt van fatsoen en kunstleer, eigen dichters bezielt tot het zingen van
liederen Hammaäloth, eigen profeten aanwijst, eigen uitverkorenen telt,
die eenmaal den eigen hemel zullen binnentreden. Dat verklaart, waarom
het socialisme zijn eigen geloofsworsteling kent, die zich openbaart in den
klassenstrijd. Dat verklaart, waarom Het Volk 16 December 1912 durfde
schrijven: "Wat de klassenstrijd is in het armelijk-Ieege bestaan van
den ontwaakten arbeider, dat peilt niemand, die deze goddelijke openharing niet van aangezicht tot aangezicht gezien heeft!
A. St. 3-m. Il
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Een nieuw geloof alzoo is het socialisme, een nieuw geloof is het
bolschewisme.
Maar een goddeloos geloof. Een geloof, dat naar God niet vraagt.
Met God niet rekent en tot het verzinsel is gekomen van zekere godsdienstigheid, maar zonder God, ja tegen God. Hier is een heilsleer,
die bezieling aan het leven zoekt te schenken door alle heugenis aan
het waarachtige Christendom weg te cijferen. Zij steekt de christelijke
religie naar de kroon en eischt voor zichzelve op de eereplaats, eeuwen
lang door deze ingenomen. Naar waarheid getuigt Or. FRANK in zijne
keurige verhandeling over Werden und Wesen des Bolschewismus 48) :
"Es ist eine Art von negativen religiösen Wahn, der sich der russischen
Volksseele bemächtigt hat, als sie ihnen festen Zusammenhalt in dem
Glauben an die alte religiöse Wahrheit verloren hat". "Es ist ein Versuch, das Leben auf göttlicher Grundlage und in engster Beziehung zur
Gott durch das Prinzip der Souveränität des Menschen und seines selbstherrlichen Willens zu ersetzen".
Met gruwzame konsekwentie streden LENIN en de .zijnen hun verbitterden kamp tegen het Gods-geloof. MAXIM GORKI, die zekere toegeeflijkheid tegenover de kerk en de christelijke religie wilde betrachten, werd
door LENIN ongenadig tot de orde geroepen. Het woord van MARX, dat
op het Kremlin prijkt: "Godsdienst is de opium des volks" moest meer
zijn dan eene klinkende phrase. Hemeltergend zijn de blasphemiëen,
die een der bolschewistische grooten, BUCHARIN in zijn Das Programm
der Communisten opneemt; als beulen, gendarmen, en speurhonden, die
betaald worden voor het vergift dat zij onder de volksmassa's verspreiden, worden de geestelijken gehoond. Hemeltergend zijn de blasphemiëen, die de clubs der "goddeloozen" door de autoriteiten gesteund,
in hun processies en anti-godsdienstige practijken durfden bestaan.
"Laat ons hunne banden verscheuren en hunne touwen van ons
werpen" - die opstandige kreet tegen den Heere en Zijn gezalfde is
het ware bolschewistische devies. Hoe openbaarde zich echter in de lotgeval1en van het bolschewistisch regime, wier beschrijving thans wordt
aangevangen, de goddelijke kracht van de goddelijke ironie: "Die in
den hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten".
1) De Führer durch die bolschewistische und anti-bolschewistische Literatur,
in 1919 door het "Generalsekretariat zum Studium des Bolschewismus" te
Berlijn uitgegeven, vermeldt reeds honderden verhandelingen. Daarna kwam
de hooge vloed pas opzetten; eene oordeelkundige schifting van het belangrijkste en goede rubriceering gaf ERNST DRAHN in de Bibliografie des Bolschewismus, opgenomen in de uitgave van het Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie, onder den titel Der Staat, das Recht und die Wirtschaft des
Bolschewismus, Berlijn, 1925.
2) Aldus het opschrift van den Offener Brief an die Bolschewiki, dien
V. L. BURZEV 1918 te Bern liet verschijnen.
3) Opgenomen in De Nieuwe Tijd, 23e jaarg. 1918, blz. 643 en vlg. Haar
overspannen verwachting blijkt ook in den Open Brief aan Maxim Gorki in
denzelfden jaargang van De nieuwe Tijd, blz. 409 e. v. In den daarop volgenden
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jaargang, den 24en, 1919, komt een reeks bewonderende artikelen over De
daden der Bolsjewiki, die ook als afzonderlijk geschrift zijn verschenen. Dan
volgt in jaargang 25, 1920, blz. 134 e.v. haar Van paarlen en diamanten,
terwijl op blz. 289 en v. het niet minder opgetogen 1 Mei 1920 een plaats vindt.
4) De Internationale van Moscou in De Nieuwe Tijd, jaarg. 26, 1921; blz.

507 en vlgg. Zie ook blz. 369 en vlg.
5) Sovjet-Rusland en het West-Europeesche Kommunisme in De Nieuwe tijd,
jaarg. 26, 1921, blz. 436 en vlgg.
ü) Mevrouw ROLAND HOLST antwoordde op deze aanvallen in haar De
nieuwste aanval op Sovjet-Rusland in De nieuwe Tijd, jrg. 26, 1921, blz. 524
en vlgg. PANNEOEK antwoordde in denzelfden jaargang blz. 640 en vlgg., hetgeen weer op blz. 661 en vlgg. repliek van Mevrouw ROLAND HOLST uitlokte.
7) Rotterdam, z. j. blz. 40 en blz. 132.
8) MAKLEZOW, TIMASCHEW, ALEZE]EW, en SAWADSKY, Das Recht SowjetRuslands, Tübingen, 1925. Een mooie beredeneerde bibliografie geven Prof. Or.
E. KELMAN en Or. H. FREUND, Die juristische Literatur der Sowjet-Union,
Entwicklung und Bibliografie, Berlijn, 1926.
9) De daden der Bolsjewiki, De nieuwe tijd, 1919, blz. 240.
10) Belangrijk in dit opzicht N. PASCHE-OSERSKI, Das neue Strafrecht der
Sowjetunion in Ost-Europa, 3e jrg. 1928, blz. 469 en vlgg. en bI. 539 en vlgg.
11) Veel over al deze levensuitingen in het breede standaardwerk van RENÉ
FÜLÖP-MILLER, Geist und Gesicht des Bolschcwismus, Darstellung und Kritik
des Kulturellen Lebens in Sow jet-Russland, Zürich 1926.
Zie ook V ALERIAN POLIANSKI, Onder de roode vaan van Proletcult, De nieuwe
tijd, 1921, blz. 727 en vlgg.
12) Voor deze schets benutten wij: Or. J. G. VAN DILLEN: De Russische
revolutie, Amsterdam, 1919. N. E. VEROW, Die grosse russische Revolution,
Berlijn, 1917; ETIENNE BUISSON, Les Bolscheviki (1917-1919), Faits Documents Commentaires, Parijs, 1919; WILHELM MAUTNER, Der Bolschewismus,
Berlijn, Stuttgart, Leipzig, 1920; KARL NÖTZEL, Die soziale Bewegung in
Russland, Berlijn en Leipzig, 1923; ERNST DRAHN, Lenin, 2e druk, Berlijn, 1925;
J. WELDERS, Rusland en de revolutie, Baarn, 1918.
13) De Russische revolutie in De nieuwe tijd, jrg. 22, 1917, blz. 438 en vlgg.
H) Berlijn, Leipzig, Ween en en Bern, 1923, blz. 77 en vlgg.
15) Zie het opstel Von Marx bis Lenin, door ALEXANDER ISGO]EFF in Sonder-

ausgabe von Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie over Der Staat,
das Recht und die Wirtschaft des Bolschewismus, t. a. p. blz. 591 en vlgg.
Hl) 4e band, Weenen 1928, blz. 345 en vlgg., waar DYMITRI N. IWANTZOFF
geeft zijn belangrijke verhandeling over Der gegenwärtige Stand der ökono-

mischen Theorie des Sozialismus in Russland.

t

17) Duidelijk wordt dit verband uiteengezet in het in 1921 aan de Vrije Universiteit verdedigde proefschrift van Mr. S. L. VAN DER VEGTE, Het Bolsjewisme.
Ook is te vergelijken de in hetzelfde jaar verschenen dissertatie van Mr. J. H.
CARP, Het Bolsjewisme.
Voor den nauwen saamhang tusschen Marxisme en bolschewisme levert
wijders een pleidooi Dr. MAX HIRSCHBERG, Bolschewismus, München en Leipzig
1919. Vooral van belang zijn de voortreffelijke artikelen in het extra-nummer
van het Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie, t. a. p. Wij noemen: Or.
S. FRANK, Werden und Wesen des Bolschewismus, t. a. p. blz. 529 en vlgg.; Or.
A. S. STEINBERG, Die Weltanschauung des Bolschewismus, t. a. p. blz. 545 en
vlg.; ALEXANDER ISGO]EFF, Von Marx bis Lenin, t. a. p. blz. 594 en vlgg. Van
de tijdschriftenleduur verdient evenzeer vermelding HIRSCHBERG, Bolschewismus, Versuch einer principiellen Kritik des Revolutionärcn Sozialismus, in:
Archiv fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 48e band, 1920, blz. 1 en vlgg.
18) Zie Mr. J. H. CARP, Het Bolsjewisme, t. a. p. blz. 67.
19) 44e jaargang, 1920, blz. 29 en vlgg.
20) Londen, 1919.
21) De socialistische Gids, 4e jaarg. 1919, blz. 321 en vlgg.
22) De socialistische Gids, 4e jaarg. 1919, blz. 496 en vlgg.
23) 2e druk, Jena, 1924.
24) Leipzig, 1926.
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Londen, 1920.
Vergelijk de mededeelingen in Archiv für die Geschichte des Sozialismus
und der Arbeiterbewegung, 12e jaarg. 1926, blz. 463 en vlgg.
27) Berlijn, 1919.
28) De Hollandsche vertaling van W. NUTTERS, in Amsterdam, 1918 uitgekomen, benutten wij.
29) Wij citeeren uit de vertaling van Mevr. G. BURIKS, die in 1918 te Amsterdam verscheen.
30) Die neue Z eit, 22e jaarg. af!. 19-23.
31) Zij werden opgenomen in de eerste drie nummers van Sozialistische
Monatshefte, 1904.
32) Dezelfde auteur laat zich in zijn opstel Doel en middelen der sociaaldemocratie in De socialistische Gids, 4e jaarg. 1919, op blz. 269 aldus uit:
"Indien de wet aan de bevordering van het socialisme in den weg staat, dan
hebben wij, zoo mogelijk en noodig, de wet te verbreken en als een door misdadigers geworden regeerders beschreven vodje papier aan flarden te scheuren.
De wet is middel en geen doel op zich zelf. En hetzelfde geldt ook voor het
beginsel der democratie. Wij hebben het altijd erkend, omdat wij het, bewust
of onbewust, beschouwden als bevorderlijk o. a. voor de spoedige komst van
het socialisme. Maar mocht blijken, dat op ondemocratische wijze het socialisme
beter zou kunnen worden gediend, dan: weg met de democratie! In de veranderde maatschappelijke verhoudingen kan het zedelijke tot onzedelijkheid, de
weldaad tot plaag worden."
33) Zie naast LENIN'S Staat en revolutie ook de artikelen van WOLDA, Het
roode Rusland en het roode Parijs, in De nieuwe tijd, 24e jaarg. blz.767 en vlgg.
34) Vergelijk de goede uiteenzetting bij Mr. S. L. VAN DER VEGTE, Het bolsjewisme, t. a. p. blz. 79 en vlgg.
35) Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart, t. a. p. d!. 4, blz. 345 en vlgg.
36) Die Diktatur des Proletariats und das Rätesystem, t. a. p. blz. 61.
37) München, 1920. Vooral is van belang het 2e deel, blz. 81 en vlgg., handelende over Der marxistische Chiliasmus in der Praxis. In denzelfden geest
gesteld is ook de verhandeling van Prof. L. P. KARSAWIN, Das religiöse Wesen
des Boischewismus in Der Staat, das Recht und die Wirtschaft des Boischewismus, t. a. p. blz. 365 en vlgg.
3R) Zij vormen de 13e band van de door VON MOELLER en VAN DEN BRUCK
te Berlijn uitgegeven Sämtliche Werke. Op blz. 311 en vlgg. handelt hij over
het Russische socialisme "dessen Ziel es ist, die Kirche aller Völker zu werden,
wie weit die Erde diese Kirche auch nur verwirklichen kann".
39) Leipzig en Berlijn, 1921. Op blz. 156 en vlgg. wordt gesproken over Die
Stellung des russischen Sozialismus und Boischewismus zu Religion und I<irche.
40) München en Leipzig, 1925. Vooral is van beteekenis deel 2 op blz. 24~i
en vlgg., handelend over Revolution und Boischewismus.
41) De Hollandsche vertaling Lenin en Gandhi, door P. VAN SCHILFGAARDE
kwam in 1928 te Utrecht uit.
42) RENÉ FÜLOP-MILLER, Geist und Gesicht des Boischewismus, t. a. p. blz.
257 en vlgg.
43) Zie ook van hem Essays in socialism new and old, Londen 1916.
44) PSYChologie du socialisme, 2e dr. 1926, Parijs. Zie ook EDOUARD
DOLLÉANS, Le caractère religieux du socialisme, Parijs 1906.
45) Het Evangelie van de sociaal-democratie. Zes toespraken voor arbeiders,
bewerkt door Jos. LOOPUIT, Amsterdam z. j.
46) Jena, 1926.
47) Arnhem, 1926.
48) Der Staat, das Recht und die Wirtschaft des Bolsclzewismus, t. a. p.
blz. 535.
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BEROEPSMISDAAD EN STRAFVERGELDING
IN tT LICHT DER WETSIDEE
EEN BIJDRAGE TOT DE DOGMATIEK VAN DE BEROEPSMISDAAD DE LEGE FERENDA
DOOR
PROF. DR. H. DOOYEWEERD.
11. (Slot)

Keeren wij thans tot ons uitgangspunt terug: de verhouding van schulden onrechtmatigheidsvraag ten aanzien van het beroepsmisdrijf.
De heerschende opvatting ziet in het beroepsdelict, gelijk we zagen,
slechts een hoogstens gequalificeerd en verticaal gericht gelegenheidsvergrijp. Bij het starre verticale karakter van het heerschend onrechtmatigheidsbegrip, kan dan 't verschil tusschen beide alleen gradueel worden gevat en
SAUER trekt slechts de consequentie uit dezen geheelen gedachten gang,
wanneer hij alleen in de schuldvraag het beslissend kriterium ziet. De
beroepskwalificatie wordt dan niets anders dan een "Schuldvertypung",
een positiveering van het individualiseerend strafrechtelijk schuldbeginsel 1 ). Gezien voorts het verband, waarin de schuldvormen tot het
onrechtmatigheidselement worden gesteld, moet dan de verdere consequentie deze zijn, dat het kriterium voor dezen delictsvorm wordt gelegd
in de "begeleidende omstandigheden" van het vergrijp, in de z.g.n.
motievenschuld, m. a. w. in het kritieke punt van de klassieke schuldleer,
waarin het conflict, de onoplosbare antinomie tusschen het humanistische
onrechtmatigheids- en schuldbegrip in verscherpten vorm terugkeert!
Het door de moderne richting naar voren gebracht verband tusschen
chronische criminaliteit eenerzijds en het misdadig sociaal milieu, de
economische levensomstandigheden, erfelijkheidsfactoren en pathologische
afwijkingen anderzijds, brengt dan de neo-klassieke richting, die de
resultaten van het onderzoek der moderne school voor het eigenlijk
strafrecht slechts in het kader der klassiek-humanistische schuldleer
kan verwerken, in de nieuwe impasse, dat eigenlijk volgens 't adagium:
straf naar schuld, een groot aantal beroeps- en gewoontemisdadigers eer
lichter dan zwaarder zou moeten bestraft worden, dan vele gelegenheidsmisdadigers 2).
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Het valt toch niet meer te ontkennen, dat vele chronische misdadigers
uit een vergiftigd sociaal milieu stammen en in meerdere of mindere
mate psycho-pathische afwijkingen vertoonen.
Volkomen terecht vreesde Minister DONNER het gevaar, dat bij invoering
der psychopathenwet een groot aantal beroeps- en gewoontemisdadigers
naar den maatstaf van het heerschend klassieke schuldbegrip als
Z.g. verminderd toerekeningsvatbaren zouden worden behandeld en dat
op deze wijze aan deze wet een uitbreiding zou worden gegeven,
verre buiten hare strekking. Ook bij verwerping van de door hem
gegeven oplossing, waardeer ik toch gaarne zijn poging, om den eisch
der straffende gerechtigheid zuiver te houden.
Niet tegen den wetgever, die tenslotte op de strafrechtsdogmatiek moet
steunen, maar tegen de heerschende dogmatiek zelve, moet het verwijt
worden gericht, dat zij den juridischen zin van beroeps- en bedrijfsmisdaad
niet gevat heeft. De moralistische schuldleer der humanistische strafrechtsdogmatiek is noch moraliter, noch rechtens voor ons te aanvaarden.
Rechtens niet, wijl ze met den zin eener wezenlijk organisch gevatte
strafrechtelijke vergelding niet valt te vereenigen, wijl ze met schending
van het beginsel der souvereiniteit in eigen kring, de grondslagen der
onrechtmatigheidsleer ondergraaft. Moraliter niet, omdat de moraal in
organisch verband op den rechtskring rust en een afgetrokken "Gesinnungsethik" de zedelijke gezindheid isoleert uit den wetssamenhang,
waarin God's wil het zedelijk leven gevoegd heeft.

Schuldvorm, schuldtype en schuldgraad bij het beroepsdelicl.
Hoe lost zich nu de tegenstrijdigheid, die op humanistisch standpunt
zich noodwendig in het strafrechtelijk schuldbegrip moet openbaren, in
onzen gedachtengang op?
Wij gaan weder uit van den schuldvorm als eerste onderscheidingsbeginsel in de leer der strafrechtelijke schuld. Evenals nu de onrechtmatigheid slechts bij de materieele opvatting haar vergeldingszin kan
ontplooien, zoo kan ook de schuldvorm zijn strafrechtelijken zin eerst
in materiëele gedaante openbaren. Gelijk de onrechtmatigheid naar haar
vergeldingszin zich in typen concretiseert, zoo ook de schuldvorm.
Die schuldtypen ontvangen hun materiëelen zin in de eerste plaats
uit de onrechtmatigheidstypen, doch ze verdiepen dien zin in benadering
der zedelijke gezindheid van den dader. Die verdieping heeft plaats
in de schuldgraden, waarin het schuldtype zijn bewegelijk karakter ontvouwt, In die schuldgraden worden de onrechtmatige, d. i. in de daad
geobjectiveerde motieven van den dader gewogen in hun beteekenis
van manifestatie tegen de heiligheid der rechtsorde. Maar gelijk de
onrechtmatigheid zelve door het individualiseerend schuldbeginsel uit
haar starheid wordt uitgeheven, doordat de aantasting van het concrete
rechtsbeginsel nu in het licht wordt gezien van verzachtende of verzwarende omstandigheden, doordat m. a. w. het vergrijp uit zijn statische
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begrenzing wordt bevrijd en in den universeelen, in verdiepten zin gevatten vergeldingssamenhang wordt beschouwd 3), zoo wordt ook door
de schuldgratie het betrekkelijk nog starre schuldtype uit de begrensdheid zijner toespitsing op het statisch onrechtmatigheidstype uitgeheven
en in het licht van den universeelen vergeldingssamenhang gesteld.
Voor de afweging van de ideëele schade, welke het vergrijp toebrengt
aan den eerbied voor de goddelijke rechtsbeginselen, gelijk ze in de
positieve rechtsorde zijn belichaamd, kan een dieper-peilende maatstaf,
gelijk hij op hooger kultuurpeil van een volk behoort te worden aangelegd,
niet volstaan, met het oog alleen te richten op den statischen schuldvorm,
geobjectiveerd in het starre feit, maar ze moet die schuld beschouwen
in 't licht van een, den universeelen vergeldingssamenhang in verdiepten
zin weerspiegelend levensverband.
Het schuldtype wint diepte tegen den achtergrond van het levensbeeld.
Doch zoo min in een schilderij de bijfiguren een zelfstandige beteekenis
hebben tegenover de hoofdfiguren, doch alleen dienen om de laatste in
het juiste milieu te stellen, zoomin kunnen de schuldgraden het schuldtype en den schuldvorm doorbreken. Terwijl dus in het dualistisch schuldbegrip der moderne humanistische schuldleer de z.g. "begeleidende
omstandigheden" een voortdurende bedreiging opleveren voor schuldtype
en schuldvorm beide, is in onze opvatting dit dualisme verzoend in een
diepere, harmonische opvatting van het strafrechtelijk schuldbegrip.
Bij het beroepsmisdrijf is de schuldvorm noodwendig de zwaarste t. w.
het opzet. Het schuldtype ontvangt primair zijn materiëelen zin uit het
uiterst zware onrechtmatigheidstype der beroepsmisdaad, het draagt
evenals dit laatste een horizontaal karakter, omvat als opzet het geheele
horizontale gevaarsverband met al zijn natuurlijke uitingen en dit type
kan door geen enkele verdere individualiseering meer worden doorbroken.
De verdere gradatie van dit type heft slechts de beroepsmisdaad uit
haar juridisch isolement en werpt over haar het verdiepend licht van het
levensverband.
De verdiepte vergeldingsmaatstaf vraagt in het concrete schuldoordeel
naar de levensomstandigheden van den dader, naar zijn milieu, zijn
karakter, zijn voorleven etc. etc., maar hij blijft een maatstaf der vergelding, hij vraagt immer naar de vergeldingsfunctie van dit levensverband, zijn doel is immer het vergrijp zelve in scherper licht te stellen
voor het forum der gerechtigheid.
En gelijk moord, moord blijft, ook al laat het individualiseerend schuldoordeel den schuldgraad nog zoo klein worden, wijl het schuld- en
onrechtmatigheidstype beide hun vaste lijnen behouden, zoo blijft de
beroepsmisdaad staan in de volle zwartheid van haar zonde tegen God's
heilige rechtsordinantie, ook al vertoont het beeld schakeering onder het
licht van den schuldgraad.
De moderne schuldbeschouwing aarzelt niet, den moordenaar vrij te
spreken, wanneer "de begeleidende omstandigheden" van het vergrijp
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zijn daad "begrijpelijk" maken voor het forum der moderne zedelijkheidsopvatting. De ongerechtigheden van vele uitspraken van Fransche gezworenen in geruchtmakende moordzaken liggen ons nog versch in
't geheugen.
Tegen het continuïteitsbeginsel, dat de grenzen verflauwt, het beginsel
der souvereiniteit in eigen kring! Dat is het eenig parool, dat het Calvinisme in den modernen tijd tegenover zulke schuldbeschouwingen kan
stellen.
De omvang van hef opzet bij hef beroepsmisdrijf.

I

!. Ii

Op het misdadig beroep als zoo danig moet het opzet zijn gericht.
Sluit dit nu inderdaad in, gelijk we hierboven aannamen, dat dit opzet
mede moet omvatten het geheele horizontale onrechtmatigheids- en oorzakelijkheidsverband van het beroepsmisdrijf gelijk we dat in onze
constructie van dit misdrijf als gevaarsdelict hebben geëischt?
Moet m. a. w. de beroepsinbreker, die op heeterdaad bij een nachtelijken
inbraak betrapt wordt, tegelijk zijn opzet gericht hebben op alle feiten,
die in natuurlijk verband tot zijn misdadig beroep staan, om als beroepsinbreker te kunnen worden veroordeeld? Men ziet hoe bij de dogmatiek
van het beroepsmisdrijf vragen rijzen, welke de klassieke dogmatiek
niet kent, maar die noodwendig moeten worden beantwoord, zal onze
constructie zich kunnen handhaven.
De heerschende psychologische schuldopvatting vindt nergens beter
keursteen voor haar onhoudbaarheid dan in de constructie van het beroepsmisdrijf.
Het vergeldingsbeginsel eischt de bestraffing van den beroepsmisdadiger als zoodanig, d. w. z. voor de uitoefening van zijn horizontaal
gericht misdadig bedrijf, doch de heerschende schuldleer schiet te kort,
als het er op aankomt het beroepsopzet in onzen zin aan te toon en.
De voorstellingstheorie zou hier moeten eischen voortdurende voor-stelling van het geheele horizontale oorzakelijkheidsverband, in het
psychisch bewustzijn van den dader. En op welk tijdstip zou die gecompliceerde voorstellingsreeks aanwezig moeten zijn? Het beroepsmisdrijf is immers, gelijk we zagen een "toestandsdelict". Bij iedere daad
van uitoefening van zijn bedrijf - een andere oplossing is in 't kader
dezer theorie wel niet mogelijk - zou de geheele voorstellingsreeks van
het beroeps delict bij den dader aanwijsbaar moeten zijn! Quod absurdum!
De beroepsinbreker, die met zijn handlangers een inbraak pleegt, heeft
bij 't plegen van die daad wel wat anders te doen, dan zich te binnen
te gaan brengen, wat voor wegen alzoo voor 't bepaalde type van zijn
beroepsmisdrijf openstaan. Dat hij misschien over een maand met zijn
kameraden gaat vagebondeeren, of afpersingsbrieven rondzenden, dat is
iets, wat hem op het oogenblik, dat hij zijn slag moet slaan, natuurlijk
niet aangaat. Het is althans een toevalligheid te noemen, wanneer hij
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zich op het bewuste oogenblik in zijn gedachten met die toekomst zou
bezig houden. Maar is dit een reden, om de aanwezigheid van beroepsopzet in den horizontalen zin des woords te loochenen?
De wilsleer anderzijds is, in haar verpsychologiseerden vorm, even
onbruikbaar voor de constructie van het beroepsopzet.
In haar beste formuleering, die van V. HIPPEL 4), neemt zij opzet aan
wanneer "dem Täter... der Eintritt des erstrebten Erfolges und des
rechtswidrigen Erfolges zusammen lieber (ist) als der Verzicht auf seine
Interessen" .
Zal hier echter van een reëele psychische situatie sprake zijn, dan
moet de dader ook bij ieder vergrijp de voorstellingsreeks in zijn bewustzijn hebben, op de toevalligheid waarvan we reeds wezen.
De geheele opvatting van de schuld als een psychische relatie ontbindt
zich zelve, wegens haar schending van 't beginsel der souvereiniteit in
eigen kring, in tegenstrijdigheden.
In een schuldleer, die geheel en al aan den zin der vergelding is georiënteerd, omvat noodwendigerwijs het op het misdadig beroep als
zoodanig gerichte opzet het geheele causaliteits- en onrechtmatigheidsverband van het beroepsmisdrijf. Dit geheele horizontale verband geldt
in rechtszin als opzettelijk gewild, in tegenstelling tot het onopzettelijk,
nalatig willen in juridischen zin, dat wij aannemen bij hem, die de rechts··
eischen van zorgvuldigheid bij zijn handelen niet in acht heeft genomen
en zich nu ook de gevolgen van zijn daad tot zijn wil ziet toegerekend.
Maar opzet in strafrechtelijke beteekenis eischt niet noodwendig zijn
psychisch substraat in een voorstellingsreeks van alle gevolgen der
onrechtmatige gedraging. Niet psychische feiten beslissen over de al of
niet aanwezigheid van opzet, maar de eisch der vergelding, schoon in
organisch verband met de psychische orde.
Dit is het ,wat BINDING intuitief heeft gevoeld, toen hij zijn van
psychologisch standpunt bezien ongerijmde stelling neerschreef, dat men
ook het niet-voorgestelde kan willen. Van psychologisch standpunt ongerijmd inderdaad, maar wij merkten reeds herhaaldelijk op, dat de wil
als wezenlijk normatieve subjectseenheid in den psychischen kring slechts
substraatsfuncties bezit en dus van psychologisch standpunt niet te vatten
is. Waar nu alle schuld onloochenbaar l1Iilsschuld is, kan ook het wezen
der schuld nimmer langs beschrijvend-psychologischen weg worden gevat, dus ook niet dat van het strafrechtelijk opzet.
Op geen enkellevensterrein komt de verpsychologiseerde wilsleer uit.
Zou b.V. de koopman niet bij iedere daad van koophandel, die hij
verricht, den wil en het opzet hebben zijn "bedrijf" uit te oefenen, op
grond van de omstandigheid, dat hij niet bij iedere individueele handeling
de voorsteIIingsreeks in zijn bewustzijn heeft van al datgene, wat noodwendig tot de uitoefening van zijn bedrijf behoort?
Het maatschappelijk leven heeft, in zijn voorwetenschappelijke begripsvorming vaak beter inzicht in den reëelen stand van zaken, dan de
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vooringenomen theorie, die zweert bij de psychologische beschouwingswijze. Het weet althans, dat de wil niet een natuurlijk iets is, maar in
zijn specifieken zin moet worden geduid naar maatstaven van behoorlijkheid.

Beroepsmisdaad en toerekeningsvatbaarheid.
De grondslag voor het schuldoordeel vormt de toerekeningsvatbaarheid. Deze toerekeningsvatbaarheid is, gelijk door hen, die haar niet
slechts in naam willen vasthouden, algemeen erkend wordt, vatbaarheid voor schuld in rechtszin en niet bloot vatbaarheid voor straf 5).
In deze toespitsing van de strafrechtelijke toerekeningsvatbaarheid
op de strafrechtelijke schuld openbaart zich haar onderscheid met
de burgerrechtelijke toerekeningsvatbaarheid, die vereischt is voor de
handelingsbevoegdheid. Toerekeningsvatbaarheid in strafrechtelijken zin
wil zeggen, dat des daders rechts-subjectiviteit zulke vereischten bezit,
dat hem voor zijn gedraging een verwijt in vergeldingszin kan treffen
dat zijn gedraging uit schuldoogpunt den zin kan hebben van een
manifestatie tegen de heiligheid der rechtsorde, 't zij in den lichteren
vorm van gebrek aan eerbied voor het recht (nalatigheid), 't zij in den
zwaarderen vorm van opstandigheid tegen het recht (opzet). De strafrechtelijke toerekeningsvatbaarheid is dus immer toerekeningsvatbaarheid in verband met concrete rechtsgedragingen, wil men, een
toerekeningsvatbaarheid ad hoc in den zin van BINDING 6). Het gaat
immer om vaststelling van den concreten vergeldingszin van onrechtmatige handelingen op grond van den concreten geestestoestand van
den dader.
De vraag is nu, wanneer de toerekeningsvatbaarheid in dezen zin
uitgesloten moet worden geacht, met 't oog op den beroepsmisdadiger
met name, of de bij hem veel voorkomende moreele afstomping grond
kan opleveren, om met v. LISZT zijn toerekeningsvatbaarheid te loochenen
of althans slechts in zeer verminderden graad te laten gelden.
VON LISZT 7) en op zijn voetspoor v. LILIENTHAL 8), FINGER, MEYERALLFELD, OLSHAUSEN e. a. hebben de toerekeningsvatbaarheid opgevat in
den zin van "normale Bestimmbarkeit durch Motive".
Men heeft tegen deze definitie opgemerkt, dat volgens haar alle misdadigers ontoerekeningsvatbaar moeten worden geacht, wijl immers ieder
vergrijp in concreto het gebrek aan zulk een "normale Bestimmbarkeit"
zou bewijzen. Deze kritiek doet den zin der definitie geen recht, daar
deze laatste een algemeenen toestand van den dader bij zijn gedraging
en niet een geesteshouding van geval tot geval wil aanduiden.
Juister heeft v. HIPPEL haar onhoudbaarheid aangetoond door er op
te wijzen, dat v. Uszt's definitie iederen maatstaf onthoudt ter beoordeeling van wat onder "normaal" verstaan wordt en FRANK merkt in zijn
kommentaar op het Duitsche Strafwetboek tercht op, dat zij een bloot
formeele definitie is zonder reëelen inhoud 8).
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VON LISZT heeft zelf de vaagheid van het begrip "normale Bestimmbarkeit" toegegeven. Hij vereenzelvigt het met "Empfänglichkeit für die
durch die Strafe bezweckte Motivsetzung".
En nu oppert hij zelf twee kritische bedenkingen tegen de bruikbaarheid van zijn begrip,
1° Wat is een normale reactie? Waar vinden we den maatstaf, waarmede hier gemeten zal worden? "Der Begriff des Normalen schlieszt einen
gewissen Spielraum mit logischer Notwendigkeit in sich; aber wie uferlos
weit müssen die Grenze des "normalen" Seelenzustandes gespannt werden,
sollen sie alle die Spielarten mit umschlieszen, auf deren Bestrafung zu
verzichten wir heute noch mit allen Kräften uns sträuben!"
2° Wanneer toerekeningsvatbaarheid inderdaad gelijk is aan ontvankelijkheid voor door de straf beoogde motiveering, hoe dan nog toerekeningsvatbaarheid aan te nemen ten aanzien van hen, die door hun
ingewortelde neiging tot misdadigheid hun overbeterlijkheid getoond
hebben?
De klassieke dogmatiek heeft zich tegen de steeds heftiger wordende
aanvallen der tegenstanders verschanst in het begrip der "verminderde
toerekeningsvatbaarheid". Juist in dit begrip ziet v. Liszt echter het beste
bewijs voor de onhoudbaarheid van vaste grenzen tusschen al of niet
toerekeningsvatbaarheid 10).
Hij geeft het in het leerboek van KRAFFT-EBING terug te vinden voorbeeld van een twaalfjarige moordenares, die als kindermeisje het aan
haar zorgen toevertrouwde driejarig kind in koelen bloede vermoordt
om het de eenvoudige oorringen te ontnemen. Ze ontkent niet en toont
geen berouw. De roofmoord is bewezen. Haar ethische stompzinnigheid
geeft aanleiding de vraag der toerekeningsvatbaarheid te stellen. De
artsen beweren, dat hier een geval van "moralischen Irrsinn" aanwezig
is. Maar de rechters laten zich door de bedenkingen der psychiaters niet
op een dwaalspoor brengen. Zij veroordeelen tot straf, maar wegens
verminderde toerekeningsvatbaarheid tot een lichtere.
Volgens v. Liszt had hier ontoerekeningsvatbaarheid moeten zijn uitgesproken. Uit alles blijkt, dat v. Liszt den maatstaf voor de toerekeningsvatbaarheid tenslotte geheel aan de psychatrie wil overlaten en dus
principieel het juridisch begrip der toerekeningsvatbaarheid verwerpt.
Gelijk hij aan het slot van zijn voordracht over de strafrechtelijke toerekeningsvatbaarheid de bekende en beruchte uitspraak doet: "Die begriffIiche Scheidewand zwischen Verbrechen und Wahnsinn weicht und fälItund mit ihr die starre Herrschaft desjenigen juristischen Begriffs, über
den ich heute zu Ihnen zu sprechen die Ehre hatte: der strafrechtlichen
Zurechnungsfähigkeit 11). M. a. w. v. Liszt's begrip der toerekeningsvatbaarheid is geen strafrechtelijk begrip en mist daarmede alle beteekenis
voor de strafrechtsdogmatiek.
VON HIPPEL geeft deze definitie 13) :"Unzurechnungsfähigkeit liegt vor,
wenn Bewusztseinsstärung, krankhafte Störung der Geistestätigkeit oder
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mangelnde Verstandesreife entscheidend für die Vornahme der Handlung
waren; wirkten jene Momente zwar nicht entscheidend, aber wesentlich
beförderend, so ist verminderle Zurechnungsfähigkeit gegeben".
Van beslissende beteekenis is dan het geestelijk defect voor de daad,
wanneer het den dader 't zij van het intellectueel inzicht in haar beteekenis als onrecht beroofde of wel hem ongeschikt maakte, zijn wil
overeenkomstig dit inzicht te bepalen.
Tegen deze definitie moet ik mijnerzijds het bezwaar opperen, dat,
hoezeer zij meer houvast biedt dan die van v. Liszt, zij den juridischen
zin, den vergeldingszin der strafrechtelijke toerekeningsvatbaarheid niet
voldoende tot uitdrukking brengt.
Hier schijnt de toerekeningsvatbaarheid in de lijn van een zeer verbreide
meening 14) schier geheel tot een psychologische vraag te zijn geworden.
De rechter heeft voor het vaststellen van de juridische laakbaarheid
der daad slechts de logische conclusie te trekken uit de praemissen,
die hem door den psychiater worden aangeboden.
Gelijk v. HIPPEL zelf zijn gedachtengang nader uiteenzet:
"Diese Definition ergibt zunächst richtig, dasz die Zurechnungsfähigkeit in concreto zu prüfen ist; denn nicht darum handelt es sich, ob
dem Täter irgendwelche anderen verbrecherischen Handlungen zum Vorwurf gemacht werden könnten, sondern ob und inwieweit ein Vorwurf
gegenüber der wirklich begangenen Tat möglich ist. Dieser Vorwurf ist
in voUem Masze gegeben, wenn uns in der Tat die Persönlichkeit des
Taters, frei von den genannten inneren Hemmungen entgegentritt. Der
Vorwurf mindert sich in dem Masze, wie jene Hemmungen wachsen. Er
kommt in Wegfall in dem Augenblick, wo sie entscheidende Bedeutung
erlangen, d. h. wo die Tat ohne den betr. Defekt voraussichtlich nicht
begangen wäre; denn dann findet sie in jenem ihre volle kausale Erklärung. Die Handlung ist dann, medizinisch ausgedrückt, Symptom eines
mangelhaft funktionierenden Gehirns; psychologisch gesprochen, entstanden aus Motiven, die in seelischen Defekten ihren Ursprung hatten.
Sie erscheint damit ihrer geistigen Herkunft nach nicht als antisozial,
sondern als entschuldigt". (Ik cursiveer in den laatsten zin).
In 't vervolg van zijn betoog komt Von Hippel trouwens zelve tot een
redeneering, die ten duidelijkste bewijst, dat het vraagstuk der strafrechtelijke toerekeningsvatbaarheid buiten den zin der strafrechtelijke
vergelding niet is te vatten.
FRANK had n.1. tegen zijn definitie aangevoerd, dat ook de lege Iata
reeds bij het in zeer belangrijke mate voorhanden zijn der bedoelde
defecten ontoerekeningsvatbaarheid moet worden aangenomen 15), dus
niet eerst bij beslissende beteekenis dezer factoren voor 't begaan der
handeling. Von Hippel geeft dit laatste toe, ontkent echter, dat daarmede
iets tegen de bruikbaarheid zijner definitie zou zijn bewezen. Immers:
wanneer inderdaad de psychiater een zeer belangrijken graad van psychische defecten bij den dader heeft aangetoond, zonder dat hij daarom

·.

___

. ' __ 0

__

~

•••

~

____

...

•

•

•

BEROEPSMISDAAD EN STRAFVERGELDING

..

397

zou durven beweren, dat zonder de aanwezigheid dezer defecten de daad
achterwege zou zijn gebleven, geldt het bekende rechtsbeginsel: in dubio
pro reo.
Daarmede is echter tegelijk bewezen, dat de strafrechtelijke toerekeningsvatbaarheid slechts naar vergeldingsnzaatstaf kan worden vastgesteld. Het rechtsbeginsel spreekt het laatste woord en niet de psychiatrie
of de medische wetenschap 16).
Of, gelijk LACASSAGNE het treffend uitdrukte: "Le médecin doit démontrer que eet état mental est anormal, de nature pathologique, et
capable d'annuler Ie libre arbitre. Le juge appréciera."
Maar tegelijk stellen we vast, dat met het begrip der strafrechtelijke
toerekeningsvatbaarheid wij ons bewegen in specifiek-psychische en
logische analogieën-sferen des rechts, die buiten verband tot de desbetreffende substraatskringen niet zijn te vatten. Slechts in levensverband
kan de zin der juridische analogie worden vastgesteld; slechts in levensverband komt de vergeldingszin der strafrechtelijke toerekeningsvatbaarheid tot zijn recht.
Gelijk bekend, wordt ter vaststelling van de geestesdefecten, welke het
sclJuldverwijt in concreto uitsluiten, in de verschillende strafwetboeken
drieërlei methode gevolgd, die men in de wetenschap in zeer oneigenlijken
zin de biologische, de psychologische en de gemengde genoemd heeft.
De eerste methode tracht de oorzaken aan te geven waaruit de bedoelde defecten voortspruiten (b.v. art. 64 Code pénal: 11 n'y a ni crime,
ni délit, lorsque Ie prévenu était en démence au moment de l'action, ou
lorsqu'il al été contraint par une force a laquelle il n'a pu résister).
De tweede methode tracht, zonder de oorzaken dezer defecten aan
te geven, de bedoelde geestesdefecten zelve te omschrijven (vgl. Teil II
tit. 20 par. 16, Preus. Landrecht: ontbreken van vrije wilsbepaling,
evenzoo par. 46 van Entwurf I van het R. Stro g. B. ; par. 38 van het
Strafwetboek van Lübeck van 1863: gemis aan het bewustzijn der strafbaarheid van de daad).
Bij toepassing der gemengde methode eindelijk worden zij voor ontoerekeningsvatbaar verklaard, bij wie door bepaalde oorzaken bepaalde
geestelijke defecten aanwezig zijn.
Geen dezer methoden kan echter, voorzoover zij inderdaad op medisch
en psychologisch gebied blijven, den maatstaf aangeven, waarnaar de
toerekeningsvatbaarheid moet worden aangenomen of ontkend.
Want het gaat hier ter laatste instantie om nadere bepaling van
den rechtstoestand van het individu in de vergeldingsgemeenschap en
alleen de vergeldingsmaatstaf is in staat te bepalen, bij welken graad
van geestelijke defecten de toerekeningsvatbaarheid uitgesloten en bij
welken graad zij slechts in zgn. "verminderde mate" aanwezig mag
worden geacht.
Slechts den psychischen, niet den beslissenden vergeldingsgraad kan de
psychiater vaststellen. Wij kunnen v. Hippel's definitie dus slechts aan-
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vaarden onder toevoeging van het essentieel kriterium "uit vergeldingsgezichtspunt". Vatten wij nu in 't bijzonder de toerekeningsvatbaarheid
van den beroepsmisdadiger in het oog, dan komt primair alles aan op
de vraag, of de uitoefening van het bepaalde type van beroepsmisdaad
hem in materiëelen zin kan worden toegerekend, of hij m.a. w. niet aan
zulk een, ter laatste instantie naar vergeldingsgezichtspunt te bepalen
mate van geestesstoring of geestelijke gebrekkigheid lijdt, dat zijn gedraging niet als beroepsmisdaad kan worden bestempeld.
Daar de beroepsmisdaad een toestandsmisdrijf is, zal ook de toerekeningsvatbaarheid zich over den toestand moeten uitstrekken, waarin
de crimineele gedraging bestaat. Het spreekt van zelf, dat in onzen
gedachtengang incidenteele acute geestesstoringen hier niet in aanmerking kunnen komen. Ook bewustzijnsstoringen, die bij de bepaling van
de al of niet toerekeningsvatbaarheid ten aanzien van gelegenheidsvergrijpen een rol kunnen spelen, zijn uiteraard bij het beroepsmisdrijf,
wegens zijn bijzonder karakter, zonder beteekenis.
Blijve·n dus slechts over: de chronische ziekelijke storing der geestvermogens en de gebrekkige verstandelijke ontwikkeling.

I

De zgn. moreele krankzinnigheid.
Ten aanzien van deze vraag nu viel in de radicale, haar grenzen
overschrijdende richting in de psychiatrische wetenschap een toenemende
neiging waar te nemen, om bij de zgn. "onverbeterlijke misdadigers"
- en dit zijn natuurlijk met name de beroeps- en gewoontedelinquenten in algemeenen zin "moreele krankzinnigheid" aan te nemen. P AUL
DUBUISSON heeft in een belangwekkend opstel in de Archives de l'anthropologie criminelle et des sciences pénales 1.7) den ontwikkelingsgang in
dit opzicht ons scherp geteekend. In 't begin der I ge eeuw maakte de
heerschende richting een scherpe onderscheiding tusschen de krankzinnigen en de misdadigers en aanvaardde ontoerekeningsvatbaarheid op
grond van krankzinnigheid slechts bij uitzondering. Men moest volslagen
gek zijn, om ontoerekeningsvatbaar te worden verklaard. Het terrein van
de misdaad was dus groot en scherp omlijnd, dat der ontoerekeningsvatbaarheid zeer klein.
De eerste vooruitgang door de psychiaters gemaakt, was de uitbreiding
van de ontoerekeningsvatbaarheid tot die ongelukkigen, die door een
zgn. partieele krankzinnigheid waren bezocht, door op hen de leer de
monomanieen toe te passen (ESQUIROL c. s.).
De tweede werd voorbereid door de prijsgeving van de leer der monomanieën, waarvoor een theorie in de plaats werd gesteld, die oneindig
gunstiger was voor de misdadigers, daar zij toeliet, den grond voor
ontoerekeningsvatbaarheid buiten het geïncrimineerde feit om te zoeken
en anderzijds, door geen gradatie in de ontoerekeningsvatbaarheid te
aanvaarden, den onverbrekelijken samenhang tusschen krankzinnigheid
en de ontoerekeningsvatbaarheid te poneeren.
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Vervolgens heeft de psychiatrie, immer verder gaande, het begrip der
moreele krankzinnigheid ("moral insanity", insania moralis ) ingevoerd
en daarmede de grenzen tusschen misdaad en krankzinnigheid verflauwd.
Was langen tijd dit begrip wegens gemis aan somatische kenmerken
precair, het kreeg een vaste basis, sinds de beroemde MOREL het type
der erfelijk belaste gedegeneerden ontdekte, dat wel degelijk ook somatische afwijkingen vertoonde.
Tenslotte hebben dan de radicale psychiaters het werk voltooid door
de grenzen tusschen misdaad en krankzinnigheid geheel te doorbreken,
waar zij in de misdaad een bloote varieteit der krankzinnigheid aannamen 18).
Het ligt buiten onze bevoegdheid, te beweren dat nimmer het begrip
der moreele krankzinnigheid, waarbij geen ziekelijke storing der verstandelijke vermogens, doch slechts een volkomen moreele afgestomptheid
kan worden geconstateerd, als zoodanig een boven alle bedenking verheven bestaansrecht zou kunnen verwerven.
Doch wèl wenschen we hier de aandacht te vestigen op het oordeel
van een bekend psychiater hier te lande, Dr. ]. VAN DER TORREN,
dat, waar bij de moral insanity nog nooit standvastige ziekelijke orgaanveranderingen zijn aangetoond, evenmin als volkomen nieuwe, de norm
vreemd zijnde psychische phenomenen, maar alles gaat om een meer of
minder van normale psychische eigenschappen, men ook niet het recht
heeft van biologisch standpunt een geval van moral insanity, een continuen, niet of bijna niet voor verbetering vatbaren toestand, zonder meer
ziekelijk te noemen.
En dan is zeer merkwaardig de volgende uitspraak: "Nu is echter de
medische wetenschap niet opgesloten gebleven in fraaie gebouwen, maar
zij is de maatschappij binnen getreden, deze laatste hare diensten aanbiedend en zich in aansluiting aan haar zelfs verder ontwikkelend.
Daarmede moet zij echter ook menigmaal en terecht, van haar streng
biologisch standpunt afstand doen en treden andere normen ter beoordeeling in de plaats. Dan treden waardeeringsoordeelen op als de
volgende: dat psychische eigenschappen dan als uiting van ziekte zijn
te beschouwen, indien zij het individu ten gevolge harer uitingen schade
toebrengen, zijn vermogen tot aanpassing verminderen, schadelijk zijn
voor de soort, voor de maatschappij. En dan herinnert de schrijver aan
de uitspraak van ]ASPERS: "Gegenüber der Grenze zwischen Pathologischem und Normalem, die immer auf irgend einer Bewerfung beruht,
gibt es sachlich nur eine Scheidelinie psychologischer Untersuchungen,
die Linie zwischen der Untersuchung allgemeiner und individuelI variierender psychologischer Zusammenhänge. Unsere Wissenschaft (die
aIIgemeine Psychopathologie-Ref.) beginnt sachlich im Gebiet des
"Normalen" mit der Psychologie der individuellen Differenzen und der
Charakterologie. Dem entspricht es, dasz in der ärtzlichen Sprechstunde
und in der Irrenanstalt zahlreiche Menschen "behandelt" werden, die nicht

-~

....

..

400

,I

I,

PROF. DR. H. DOOYEWEERD

an irgend einem Krankheitsprozess, sondern nur an einer irgendwie
ungünstigen Variation ihrer Anlage, an ihrem "Charakter" u. a. leiden."
(K. JASPERS, Allgemeine Psychopathologie Ie Aufl. S. 3) 19).
Wanneer echter voor de zgn. "moreele krankzinnigheid" geen medische
kriteria kunnen worden aangegeven en zich hier veeleer sociale maatstaven van ongunstige variaties in het karakter gaan inschuiven, dan
meen ik vanuit mijn standpunt der souvereiniteit in eigen kring het recht
te hebben, bij den huidigen stand der psychiatrische wetenschap het
begrip der moreele krankzinnigheid als zelfstandig ziektebeeld af te
wijzen.
Ik meen hierbij geen partij te kiezen in een zuiver psychiatrische vraag,
waartoe ik uiteraard volstrekt onbevoegd ben, doch kies slechts positie
tegen een ongeoorloofde grensoverschrijding van de psychiatrische
wetenschap.
En ik zou niet gaarne instemmen met de kritiek, geoefend op het
bekende arrest van het Hof te Arnhem dd. 28 Maart 1918 W 10244,
waarbij beslist werd, dat de aanvaarding van het begrip insania moralis
in de rechtspraak niet mogelijk is, daargelaten nu of de oplegging van
levenslange gevangenisstraf, ondanks den verkregen indruk van zeer
gebrekkige ontwikkeling der geestvermogens, uit vergeldingsoogpunt niet
een te zware straf moest worden geacht. Iets geheel anders is natuurlijk
een pathologische afwijking bij het misdadig individu, waarbij de moreele
afstomping slechts een onzelfstandig symptoom is van een algeheele
geestesstoring. Doch voor zulke gevallen komt het ons met den psychiater
NAECKE voor, dat de naam "moreele krankzinnigheid" een nonsens is. 20).
De psychiater KIRN merkt op, dat terwijl de Italiaansche school het
getal der "geboren" misdadigers op -+- 40 % van alle delinquenten
schatte, het onderzoek in de Duitsche strafgevangenissen uitwees, dat
zich onder haar bevolking slechts een klein getal bevond, dat verschijnselen van zgn. "moreele krankzinnigheid" vertoonde en dat deze toestand

geen zelfstandig ziektebeeld vormt, doch veeleer onder zeer verschillende
omstandigheden als begeleiding van menigvuldige storingen kan optreden
en ook eerst in latere levensjaren kan zijn verworven 21).
Deze uitspraak beteekent een verloochening zoowel van de "moreele
krankziningheid" als zelfstandig ziektebeeld, als van het generale verband, dat een zekere richting in de psychiatrische wetenschap tusschen
dit verschijnsel en de degeneratie als erfelijke belasting heeft gelegd.
En om tenslotte een deskundig oordeel van den jongsten datum te
releveeren van een psycholoog, die in 't algemeen de "moral insanity"
als zelfstandig ziektebeeld niet verwerpt, laten we hier de uitspraak
volgen van Prof. ROBERT SlDNEY ELLlS, hoogleeraar in de psychologie
aan het Colorado College, die ten aanzien van de "moral imbiciles" het
volgende opmerkt:
"There is, a priori, no particular reason why instinctive and emotional
variations should not occur in the same manner as intellectual variations
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are known to occur, but due to our defective methods of measuring the
emotions we have not yet reached the point where we can determine
satisfactorily these emotional differences" 22).
Een eerlijke erkentenis dus, dat bij den huidigen stand der psychiatrische
wetenschap het begrip "moreele krankzinnigheid" een uiterst precair
bestaan voert.
Toerekeningsvatbaarheid of niet, dat is geen vraag, die men in den
lijn der moderne richting, die de zgn. onverbeterlijke beroepsmisdadigers
maar generaliter op grond van "moral insanity" onvatbaar voor schuld
wil verklaren, a priori voor een geheele kategorie van misdadigers kan
stellen of beantwoorden. Ze kan slechts voor ieder concreet geval worden
opgeworpen.
En dan springt aanstonds in het oog, dat de eigenlijke moeilijkheid
hier niet kan schuilen in de beantwoording met ja of neen, maar veeleer
in wat men de graden van "verminderde toerekeningsvatbaarheid" heeft
genoemd.
De vraag: toerekeningsvatbaar of niet? is dan reeds in beginsel bevestigend beantwoord. De strafrechtelijke verantwoordelijkheid is in beginsel erkend en wat men "verminderde toerekeningsvatbaarheid" noemt,
behoort in wezen niet meer tot de vraag der toerekeningsvatbaarheid,
maar tot die der concrete schuld.
Nu wezen wij er reeds hierboven op, dat de radicale richting in de
psychiatrie de grenzen tusschen ontoerekeningsvatbaarheid en de zgn.
yerminderde toerekeningsvatbaarheid steeds meer heeft willen uitwisschen.
Doch tegen deze radicale richting komt in den jongsten tijd van
psychiatrische zijde zelve een steeds krachtiger wordend protest.
In zijn jongste studie Kriminalagische Orundlagen van Strate und
Sicherung (Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtsw. 1928 S. 171 fig.) schrijft
de Marburger hoogleeraar Dr. EDMUND MEZGER: "Denn es ist keine
Zweifel : jene Ausdehnung der Unzurechnungsfähigkeit auf das grosze
und weite Gebiet der Psychopathie schlankweg entspricht nicht mehr
unsern heutigen Anschauungen: hier hat sich bereits ein bemerkenswerter
Wandel vollzogen. Eine unverkennbare Tendenz der Psychiatrie geht
heute nach einer starken Einschränkung der Unzurechnungsfähigkeit in
dieser Richtung.
Die Psychopathen werden heute wieder in weiten Umfang durchaus
als zurechnungsfähig angesehen".
In dit oordeel wordt men bevestigd, wanneer men kennis neemt van
de nieuwe onderzoekingen op 't gebied van de psycho-pathische querulanten (zie RAECKE Der Querulantenwahn 1926) en der hysterie met
hare willekeurige reflexversterking (KRETSCHMER).
WILLMANNS heeft de inderdaad uit hef humanistisch wefenschapsideaal
en niet uit het wetenschappelijk onderzoek zelve ontsproten tendenzen
der radicaal psychiatrische richting op dit punt scherp doorschouwd,
wanneer hij in zijn studie Die sagenannte' verminderte zurechnungs.4.. St. 3-m. II
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fälzigkeit als zentrales Problem der Entwürfe zu einem deutsclzen Strafgesetzbuclz (1927, S. 228) spreekt van "jener Generation von Irrenvätern, in denen sich der Hochmut eines naturwissenschaftlichen Materialisrnus mit einer alle kriminalpolitischen Erwägungen ablehnenden
Humanität verband", waar zij "die Grenzen von Geisteskrankheit in
Strafsachen ganz ungebührlich weit ziehen lieszen".
En hij wijst op de uitspraak van een grondig kenner der psychopathische afwijkingen als BIRNBAUM, dat men "diesen psychopathisch
undisziplinierten Herrschaften zeigen müsse, dasz ihre pathologische
Undisziplinierbarkeit sie nicht völlig straffrei macht" en dat deze methode
"manchmal Wunderdinge" bewerkt.
Bij handhaving van de juiste grenzen kan men anderzijds natuurlijk
met pathologische afwijkingen bij de concrete vaststelling der schuld
ten volle rekening houden.
Nu kan ten aanzien van de gelegenheidsmisdaad deze zoogenaamde
"verminderde toerekeningsvatbaarheid" reeds een rol spelen bij vaststelling van den schuldvorm. Waar onder overigens gelijke omstandigheden bij een normaal mensch "opzet" zou moeten worden aangenomen,
kan b.v. bij een zeer achterlijk individu zeer wel slechts "nalatigheid"
aanwezig zijn (denk aan vergiftiging of brandstichting).
H et bijzonder karakter van de beroepsmisdaad sluit echter principiëel
alle beteekenis van de z.g. verminderde toerekeningsvatbaarheid ten
aanzien van schuldvorm en sclzuldtype uit. Slechts voor bepaling van
den schuldgraad kan zij beteekenis hebben.
En daarbij kunnen moreele afstomping of geringe verstandelijke ontwikkeling nimmer op zichzelve beteekenis hebben.
Zulk een "moreele afstomping" beteekent een geleidelijk verflauwen
van de stem van het geweten en voert tot hardheid en ongevoeligheid
tegenover den naaste. Maar dit is een oordeel Gods, dat de dader zich
door eigen schuld op den hals haalt en dat zijn schuld ten aanzien van
zijn daad eer verscherpt dan verlicht!
En wat de geringe verstandelijke ontwikkeling aangaat, die vooral
bij de plegers van de meer ruwe vormen van beroepsmisdaad nog al
eens wordt geconstateerd, ook deze kan op zichzelve den schuldgraad
niet verlichten, daar de dader veeleer dat gebrekkig verstand en zijn
wil beide geheel en al op een misdadig leven heeft toegespitst. Eerst,
wanneer concreet verband tusschen de beroepsmisdaad en bepaalde
pathologische afwijkingen of gebreken kan worden vastgesteld, zonder
dat de toerekeningsvatbaarheid daardoor in beginsel wordt opgeheven,
kan de concrete schuld van den dader een lichteren graad vertoonen. En
niet slechts pathologische afwijkingen, maar ook de funeste invloed van
het misdadig maatschappelijk milieu, voorzoover de dader daarin buiten
zijn wil moest leven, en in 't algemeen de levensomstandigheden, waarin
hij vóór hij zijn misdrijf aanving, verkeerde, behooren bij de afweging
van dien schuldgraad in rekening te worden gesteld.
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Wat het laatste punt betreft is intusschen weder van belang de uitkomst van het modern criminologisch onderzoek, volgens welke, geheel
anders dan bij gelegenheidsvergrijpen, slechts zelden gebrek of benarde
economische omstandigheden de onmiddellijke aanleiding tot het vervallen
in beroepsmisdaad vormen, doch veeleer een ingewortelde neiging tot
misdadig leven 23).
De "anti-sociale neiging", gegrond in bepaalde, eventueel overgeërfde
karaktereigenschappen, is echter onder geen omstandigheid op zich zelve
als schuldverlichtingsgrond te aanvaarden.
Wanneer de erfelijkheidsleer ook hier haar biologische oorzakelijkheidsbeschouwing gaat doorvoeren en de zgn. degeneratie in den zin eener on~'eranderlijke erfelijke belasting als schuldverminderings- of zelfs schulduitsluitingsgrond poneert 24), toont ze slechts de grenzen der biologische
wetenschap niet te kennen. De Fransche psychiater H. COUTAGNE b.v.
noemt de "erfelijk belaste gedegeneerden" en de hysterici in één
adem als klassen van psychopathen, bij welke verschillende misdrijven
tegen den eigendom, met name die welke een meer gecompliceerd
karakter vertoonen dan de diefstal, als bedrog en oplichting, veelvuldig
voorkomen 25). Het naturalisme is aanstonds gereed de misdadige aandrift als gevolg van de "zonden der vaderen" op rekening van de blinde
natuurnoodwendigheid te stellen. Onze gereformeerde dogmatiek weet
van den strijd tegen zulke naturalistische betoogen mee te spreken!
De misdadige aandrift is allerminst met v. Uszt als "sociaal-pathologisch" verschijnsel te beschouwen, ze is geen ziektebeeld in natuurwetenschappeiijken zin, doch een slechts in de normatieve wetskringen
te vinden wilshouding.
Wanneer vaststaat 26), dat zelfs zuiver psychische erfelijke eigenschappen onder den invloed van het milieu e. d. factoren voor wijziging
vatbaar zijn, dan moet men de naturalistische beschouwing wel tot het
uiterste overspannen, door moreele en sociale defecten, op grond van
erfelijke belasting, tot een onveranderlijk geestelijk ziektebeeld te
stempelen.
Natuurwetenschappelijke "verklaring" van beroepsmisdaad is principieel een innerlijke tegenstrijdige opgaaf en wie op Kant's voetspoor meent,
deze opgaaf te kunnen handhaven met gelijktijdige handhaving van een
normatief te duiden wilsvrijheid, verwikkelt zich in een onoplosbare
antinomie, die wij in een ander verband uitvoerig hebben ontleed.
Natuurlijke factoren kunnen den wil wel geheel of ten deele verlammen,
zij kunnen ook voor de wilsactiviteit een abnormaal pathologisch substraat vormen, zij kunnen den wil niet leiden. De wil is de leidende
factor bij een misdaad en naarmate die wil zich in de daad met grootere
intensiviteit op het kwade richt, stijgt de schuldgraad, stijgt de beteekenis
van het misdrijf als manifestatie tegen de heiligheid der rechtsorde.
Omgekeerd daalt de bedoelde beteekenis van het misdrijf in graad,
naarmate de druk van psychopathische afwijkingen en van sociale
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omstandigheden op de menschelijke activiteit onafhankelijk van den redelijken wil sterker moet worden geacht.
Dit alles geldt in beginsel zoowel voor het herhaalde gelegenheidsvergrijp als voor het beroepsdelict. Doch in concreto zullen aan de schuldverlichtende factoren in bovenbedoelden zin juist bij het beroepsmisdrijf
op verre na niet dezelfde beteekenis als bij het eventueel meermalen
herhaald gelegenheidsvergrijp kunnen worden toegekend en wel om deze
reden, dat het beroepsmisdrijf zonder uiterst sterke concentratie van den
redelijken misdadigen wil niet denkbaar is.
De beroepsmisdaad rust op constante berekening en eischt koelbloedigheid. De misdadige wilsactiviteit is voortdurend gespannen. Driften en
neigingen moeten hier bij de uitoefening van het bedrijf onder voortdurende controle van den redelijken wil blijven, zal de boosdoener niet
slag op slag zijn spel bederven. Dit is geheel iets anders dan de toestand,
waarin de recidiveerende gelegenheidsdelinquent verkeert, die herhaaldelijk voor de verleiding "bezwijkt" en zijn booze neigingen niet voldoende
beheerscht. Al die geestesstoringen, welke zich openbaren in een
destructieve werking op het wilsleven en waardoor de activiteit van de
persoon op vaak doellooze wegen komt 27), kunnen tot de beroepsmisdaad
als zoodanig nimmer in een strafrechtelijk essentieele betrekking staan.
Beroepsmisdaad is, zoo men wil, een uiterst rationeel delictstype.
De klassieke richting heeft ook in de schuldvraag bij het beroepsdelict
immer het gelegenheidsvergrijp op 't oog en weet daarom met de wezenlijke schuldfiguur bij het beroepsmisdrijf geen weg. Al het wezenlijke
van deze schuldfiguur wordt door haar in het gevaarlijkheidsbegrip der
crimineele politiek overgeheveld en nu ziet zij zich gedwongen de schuldvraag bij beroeps- en gelegenheidsvergrijp in beginsel naar gelijken
maatstaf te behandelen. Vandaar dan de antinomie, dat de meest zware
misdadigers bij gebreke aan voldoend zware "gelegenheidsschuld" naar
verhouding slechts uiterst licht zouden kunnen worden bestraft.

-,

I<ohlrausch's schijnoplossing van de antinomie in de klassieke opvatting
der toerekeningsvatbaarheid.
Ik vond deze antinomie nergens scherper uiteengezet dan in Prof.
KOHLRAUSCH'S studie Sollen und Können als Orundlagen der strafrechtlichen Zurechnung 28), waarbij de schrijver zich intusschen aan zelfmisleiding schuldig maakt, door te meenen, dat het "compromis" tusschen
klassieke en moderne richting de zoowel practisch als theoretisch eenig
juiste oplossing dezer tegenstrijdigheid zou zijn.
Met groote scherpzinnigheid doorziet Kohlrausch het wezen der bedoelde antinomie. Hij voert haar terug op de tegenstrijdigheid tusschen
de absolute ook de geestelijke verschijnselen overspannende causaliteitswet (in humanistischen zin) eenerzijds, die bij haar aanvaarding noodwendig voeren moet tot het adagium: "Der Charakter belastet, das Motiv
entlastet", m. a. w. onafhankelijk van schuld in juridischen en zedelijken
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zin, zou uitnoodigen tot scherpere repressie van den dader naar den
maatstaf zijner gevaarlijkheid, en tusschen het strafrechtelijk schuldbeginsel anderzijds, dat noodwendig zich moet stellen op het standpunt,
dat de dader om strafbaar te zijn, anders had kunnen handelen en dus
noodwendig moet voeren tot het adagium "Der Charakter entlastet, das
Motiv belastet 29).
"Diese Konsequenzen" aldus constateert onze schrijver met groote
eerlijkheid, "sind einander diametral entgegengesetzt" 30). Naar de eerste
opvatting, de deterministische, moet schuld identiek worden met karaktertoestand, een bepaalde krachtsverhouding tusschen slechte en goede
neigingen met een constant overwicht van een van beide (HEYMANS) en
Prof. KOHLRAUSCH erkent, dat op dit standpunt een afgrenzing tusschen
toerekeningsvatbaarheid en ontoerekeningsvatbaarheid niet mogelijk is.
De dader wordt gestraft voor zijn karakter, dat hem noodwendig en
gelijkvormig tot de misdaad determineert.
"Eine kontinuierliche Skala führt hier von dem an sich guten Menschen,
dessen schlechte Tat nur in der ungewöhnlichen Situation ihre Erklärung
findet, über den Gewonhnheitsverbrecher hinüber zu der Bestie in
Menschengestalt, deren Tat einer anderen Erklärung als des Hinweises
auf die verbrecherische Persönlichkeit nicht mehr zu bedürfen scheint" 31).
Deze consequentie, hoezeer ze van het ook door Kohlrausch aanvaarde
deterministisch standpunt dwingend is, zou gelijk de schrijver toegeeft,
tot de volkomen ontbinding van het strafrecht moeten voeren, "wenn
nicht Erwägungen ebenso zwingender Art die ersteren durchkreuzten""
Deze tweede gedachtelijn, die aldus de eerste doorkruist, knoopt aan
bij de opvatting van de straf als gerechte vergelding, waarbij Kohlrausch
overigens die vergelding opvat in den verwaterden zin van "generale
preventie". Voor deze opvatting is de noodwendige grondslag: Wanneer
de dader bestraft wordt, wijl hij het ge- of verbod overtreden heeft,
zoo geschiedt zulks in de meening, dat hij het kon opvolgen en niet
noodwendig behoefde te overtreden.
Uit deze opvatting vloeit dan weder voort, dat de consequenties voor
de toerekening omgekeerd zijn aan die van de vorige beschouwingswijze.
De schuld is hier niet gelijk gezindheid of karakter; ze bestaat niet daarin,
dat de dader slecht is, maar daarin dat hij slecht handelt, ofschoon
hij anders kon. Zij stijgt dus met de bekwaamheid om goed te handelen
en neemt met deze bekwaamheid af tot het punt, waar het gebied der alle
moreele motiveering bare, der ontoerekeningsvatbare menschen begint.
Alleen op dit standpunt is een scherpe grens tusschen toerekeningsvatbaarheid en ontoerekeningsvatbaarheid te trekken.
Intusschen ligt de bedenking, die tegen de consequente doorvoering
dezer tweede (indeterministische) gedachtelijn rijst, voor de hand.
Tegenover het voordeel, een grenslinie tusschen toerekeningsvatbaarheid en ontoerekeningsvatbaarheid te kunnen trekken, staat de ongerijmde
gevolgtrekking, dat de naar zijn karakter goede mensch zwaarder moet
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worden bestraft, dan de slechte "der von Natur mit verbrecherischen
N eigungen behaftete".
En dagelijks staan we nochtans voor deze ongerijmde consequenties
bij de beoordeeling der gevallen van zgn. "verminderde toerekeningsva tbaarheid"!
"Der Zwiespalt zwischen unserer Einsicht in den naturgesetzlichen
Ablauf alles Geschehens und unsrer Anerkennung verpflichtender Vorschriften, zwischen Müssen und Sollen, Naturgesetzen und Normen" 32),
ziedaar het wezen der hier door Kohlrausch ontleede antinomie. En wie
onze vroegere geschriften geraadpleegd heeft, erkent in deze kenschetsing
onmiddellijk de oer-antinomie in de humanistische wetsidee terug, die
wij als een onoplosbaar conflict tusschen wetenschaps- en persoonlijkheidsideaal omschreven.
Nochtans meent Kohlrausch deze antinomie te kunnen oplossen. De
twee uiterste uitwegen uit het conflict, t. w. de natuurwetenschappelijke
onderschikking van het "behooren" aan het "kunnen" en de Kantiaansche
onderschikking van het "kunnen" aan het "behooren" (Du kannst, denn
du solist") verwerpt hij althans voor het strafrecht, ofschoon hij hun
wij sgeerig recht erkent.
Het strafrecht echter moet beide uitwegen afwijzen. Het kan niet met
Kant de verplichtende kracht der normen in het gebied van het transcendente verleggen, "want het strafrecht is een zuivere ervaringswetenschap, berust dus (sic!) op de algemeengeldigheid der causaliteitswet".
Het strafrecht kan echter evenmin wegens de algemeengeldigheid van
die causaliteitswet de verbindenede kracht der normen loochenen: "denn
die normsetzende Instanz, der Staat, ist höchst real und unleugbar".
De voor het strafrecht eenig mogelijke oplossing is nu volgens Kohlrausch deze, dat men de bekwaamheid tot handelen overeenkomstig de
norm, niet individueel doch in generalen zin opvat.
"Nicht deshalb wird gestraft, weil dieser Täter unter den konkret
gegebenen inneren und äuszeren Umständen recht handeln "konnte",
sondern weil ein solcher Täter unter solchen inneren und äusseren
Umständen recht handeln "konnte".
In ieder oordeel derhalve, dat een daad tot de schuld van een dader
toerekent, zou een generaliseering van het geval liggen, een vergelijking
van het concrete gebeuren met een normaal gebeuren, en dit laatste
zou dan weer niets anders zijn dan een verwachte, en geëischte gedraging.
"So ist das generelIe Können tatsächliche Voraussetzung jedes Zurechnungsurteils, das individuelle Können abel' wird zu einer staatsnotwendigen Fiktion 33).
Is dit nu een oplossing der antinomie? Immers neen! ze keert in den
vorm der fictie onmiddellijk weder terug. Kohlrausch's "oplossing" is een
"par force tour", die hij zelf nader als volgt omschrijft: "Der Staat löst ihn
(t. w. de bedoelde tegenstrijdigheid) in jedem einzelnen Falie, indem er
den Knoten zerhaut. Der Täter wird dem Gemeinwohl geopfert, er hat
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in dessen Interesse zu leiden. Uber diesen Zwiespalt zwischen staatlichen
Aufgaben und individuellen Fähigkeiten werden wir nie hinwegkommen".
Waarmede dus Kohlrausch het voortbestaan der antinomie erkent.
Een practische verzoening tusschen de eischen der staatsraison en de
stelling, dat iedere daad het noodwendig product harer voorwaarden is,
ziet de schrijver dan tenslotte in de samenkoppeling van straffen en beveiligingsmaa tregelen, waarbij de laatste aan den deterministischen lijn,
de eerste aan het schuldbeginsel recht laten wedervaren. Waarmede nog
eens de volstrekte tegenstrijdigheid in deze samenkoppeling is onderstreept.
Op ons standpunt bestaat de bedoelde antinomie in het leerstuk der
toerekeningsvatbaarheid niet.
Wij duchten ook den verderen voortgang der psychiatrische wetenschap niet, integendeel wij juichen dien toe, doch wij stellen tegenover
iedere grensoverschrijding dezer wetenschap het bolwerk van het beginsel
der souvereiniteit in eigen kring. En wij weten, daarmede zoowel de
psychiatrie als de strafrechtswetenschap te dienen.
Wie het schuldtype van het beroepsmisdrijf eenmaal gevat heeft, komt
niet op het dwaalspoor der klassieke dogmatiek, het typisch schuldgezichtspunt bij het beroepsdelict met dat der "gevaarlijkheid" te gaan
verwisselen en hij ziet zich evenmin genoodzaakt de vraag der zgn. verminderde toerekeningsvatbaarheid van den dader los van het misdrijfstype voor gelegenheids- en beroepsvergrijp gelijk te stellen.
Wat een verdiepte vergeldingsmaatstaf als "verzachtende omstandigheid" moet laten gelden bij een gelegenheidsvergrijp, kan daarom nog
niet bij het beroepsdelict als zoodanig worden aangemerkt.
Er is geen sprake van, dat de vergelding hier principiëele gelijkheid
van behandeling zou eischen.
De z.g. "verminderde toerekeningsvatbaarheid" moet in verband worden
beschouwd met het bijzonder onrechtmatigheids- en schuldtype van het
beroepsmisdrijf en zal daarom bij de bepaling van den concreten schuldgraad slechts een zeer bescheiden rol kunnen spelen.
Slechts wanneer een inderdaad wetenschappelijk en niet een in naturalistischen zin vooringenomen medisch onderzoek, uitwijst, dat een beroepsmisdadiger, zoo al niet als krankzinnig, dan toch als zwaar psychopaath
moet worden beschouwd, en dat zijn daad ten deele slechts op rekening
van die zware psycho-pathische afwijkingen kan worden gesteld, is er
aanleiding de verminderde toerekeningsvatbaarheid uit vergeldingsoogpunt bij bepaling van den schuldgraad te laten wegen.
De beteekenis van lichtere afwijkingen wordt echter bij de beroepsmisdaad volkomen geneutraliseerd door de zwaarte van het vergrijp.
Tegen die zwaarte weegt ook de sterke band aan het misdadig sociaal
milieu niet op. In zijn ten vorigen jare verschenen werk The Elemenfs ot
Crime (1927) wijst Dr. BORIS BRASOL, voormalig procureur-generaal bij
het Hooggerechtshof te St. Petersburg, er op, dat de beroepsmisdadiger
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door in het "bedrijf" te gaan, automatisch alle banden met de geordende
samenleving verbreekt en nog slechts op zijn relaties met de misdadigersmaatschappij is aangewezen. Daardoor is hem ook de terugkeer op den
goeden weg uiterst bemoeilijkt 34). Volkomen juist, doch daarmede is
zijn zware schuld niet op "het sociaal milieu" af te wentelen. De verantwoordelijkheid voor de daad omvat mede die voor de wellicht on gewenschte gevolgen, die de beroepsmisdadiger zich door eigen schuld op
den hals heeft gehaald.
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De vergeldingseisch met betrekking tot de straf toemeting bij het
beroepsmisdrijf·
Uit het oogpunt der organisch gevatte strafrechtelijke vergelding is
de bestraffing van de beroepsmisdaad naar den maatstaf van een
hoogstens gequalificeerd gelegenheidsvergrijp volstrekt onbevredigend.
Leest men de levensbeschrijvingen van zware misdadigers (overigens
geenszins alle beroepsmisdadigers in onzen zin), welke Mr. LAS ONDER
in zijn meermalen genoemd proefschrift geeft, dan treft wel zeer sterk
het onder 4 beschreven geval, dat zich inderdaad met beroepsmisdaad
in onzen zin dekt.
Een misdadiger van goeden huize, oud 41 jaar, die reeds op zijn IOe
jaar zijn eerste straf wegens diefstal ondergaan heeft, leeft na zijn ontslag
uit de verbeteringsschool te Gent geheel als beroepsinbreker, vaak in
samenwerking met internationale dievenbenden, speelt van de groote
sommen gelds, die hij zich uit zijn beroep weet te verwerven, de "grand
seigneur", schiet bij een betrapping op heeterdaad een agent met den
revolver neer, maakt zich schuldig aan fIesschentrekkerij enz. enz. Eindelijk wordt hij ingerekend en wegens 112 bewezen diefstallen (de onbewezen waren nog veel talrijker volgens hem!) veroordeeld tot 20 jaar
gevangenisstraf. Na voorwaardelijke invrijheidstelling vat hij, na mislukte
reclasseeringspogingen van Roomsch-Katholieke zijde, zijn misdadig
beroep opnieuw op en wordt na weer eens betrapt te zijn op inbraak,
veroordeeld tot... 7 jaar gevangenisstraf! ! Hij verklaart openlijk na zijn
ontslag weer te zullen gaan stelen; hij is immers een "beroepsdader" ,
zegt hij. Toch zou hij het niet weer in Holland doen, maar hij zou naar
Parijs gaan, waar bij de internationale dievenbende nog een veel betere
carrière te maken is!!
Een feller illustratie op onze veroordeeling der "klassieke" vergeldingsleer kan wel bezwaarlijk worden geboden.
De vergeldingsgedachte is hier tot een ware karikatuur geworden.
Als in een eenvoudig optelsommetje worden de individueele vergrijpen
behandeld; uit hun verband gerukt en in hun zin miskend, fungeeren ze in
deze abstracte optelsom als gewone gelegenheidsvergrijpen ! Het laatste
vonnis van 7 jaren, schoon geheel passend in 't kader onzer huidige
strafwet, is een openlijke bespotting der straffende gerechtigheid.
En dan verklaart eenerzijds de moderne richting, dat de vergeldings-
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leer de maatschappij hulpeloos aan de beroepsmisdaad overlevert en
anderzijds de klassieke richting, dat de vergeldingsleer niet tot taak
heeft de rechtsgemeenschap te beschermen!
Wij eischen van niemand, dat hij voetstoots de door ons in deze verhandeling gegeven dogmatische constructie der beroepsmisdaad zal aanvaarden. Er zal ongetwijfeld nog veel aan te verbeteren zijn.
Doch niemand, die eerlijk oordeelt, zal kunnen ontkennen, dat op den
door ons gekozen grondslag der Calvinistische wetsidee, de vergeldingsgedachte haar organischen goddelijken zin openbaart, terwijl de vergeldingsopvatting der klassieke school, ondanks al haar schakeeringen,
juist ten aanzien van den zwaarsten vorm van criminaliteit (de beroepsmisdaad) , het beeld vertoont van een enghartig rationalistische constructie, van een uitdenksel van de "souvereine" menschelijke rede!
Een beveiligingsrecht, dat de grondige gebreken dezer humanistische
vergeldingsleer, moet compenseeren, is - ik deins voor deze krasse
uitspraak niet terug - onvoorwaardelijk veroordeeld!
Ook het rechtsbewustzijn, waarop het neo-classicisme zich zoo bij
voorkeur beroept, komt in opstand tegen de berusting, waarmede men
in de klassieke school een betrekkelijk korte vrijheidsstraf aan den
beroepsinbreker of den professioneelen vrouwenhandelaar opgelegd, als
afrekening met de straffende gerechtigheid poogt te rechtvaardigen.
Een maximaal levenslange gevangenisstraf is naar onze opvatting
der vergelding voor de meeste typen van beroepsdelicten meer in overeenstemming met de eischen van de straffende gerechtigheid.
Want naar het onrechtmatigheidstype en het schuldtype beide staan
b.v. beroepsvrouwenhandel en beroepsdiefstal waarbij ook tegen zware
mishandeling of zelfs doodslag niet wordt opgezien, als de omstandigheden
zulks meebrengen, zeker niet achter bij den moord, die, als gelegenheidsvergrijp beschouwd, zich slechts tegen een enkel slachtoffer richt, terwijl
het beroepsmisdrijf zich in beginsel tegen de geheele samenleving keert.
Het humaniteitsideaal als uitvloeisel van het humanistisch persoonlijkheidsideaal, heeft ongetwijfeld in de geschiedenis het zijne bijgedragen
tot de humaniseering van het strafstelsel. Doch zijn donkere keerzijde was
de verweekeiijking van moraal en gerechtigheidszin beide, waarop niet
ten onrechte door FOERSTER 35) een schel licht is geworpen.
Niet het recht Gods, maar het recht van den mensch staat bij den
humanist op den voorgrond. Zijn vergeldingsopvatting, voorzoover hij
nog aan de straffende vergelding vasthoudt, is niet in de goddelijke
rechtsordinantie, doch in de souvereiniteit der rede gegrondvest.
Doch zoo weinig is deze humanistische vergeldingsleer in staat de
rechten van den mensch te beschermen, dat zij haar stem niet verheft
tegen een beveiligingsrecht, dat den misdadiger onverdiend volgens haar
standpunt, als een wild dier, of een krankzinnige onschadelijk maakt,
door hem gedurende zijn geheele verder leven of een groot gedeelte
daarvan op te bergen tot nut van 't algemeen!
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De gereformeerde vergeldingsleer aanvaardt geen "offer" van den
beroepsdelinquent. Zij eischt zijn bestraffing met een wezenlijk verdiend
leed en in vervulling van dien eisch schiet zijn bestraffing naar den abstracten maatstaf van het gelegenheidsvergrijp ten eenenmale te kort 36).
Hoe men de grenzen van het beveiligingsrecht ook wil uitzetten, het
zal recht moeten blijven, d. w. z. den zin der vergelding, zij 't al niet der
straffende vergelding moeten openbaren.
Maar die zin der vergelding wordt in 't gezicht geslagen, wanneer
men onder het fraaie etiket van beveiligingsmaatregel een lading laat
doorgaan, die in wezen niets anders is dan "Ersatz" voor de in wezen
en strekking volkomen misduide vergeldende straf.
Dit soort modernistisch en neo-klassiek beveiligingsrecht is in strijd
met het goddelijk karakter, met de verheven majesteit van het Recht, het
is het testimonium paupertatis van een strafrechtstheorie, die op het
bedriegelijk kompas van het humaniteitsideaal zeilt.
Ook de doorvoering van het individualiseerend strafrechtelijk schuldbeginsel levert bij de eigenlijke typen van beroepsdelicten geen rechtsgrond op voor zulk een verzachting in strafmaat, dat daardoor toch weder
een pseudo-beveiligingsrecht noodzakelijk zou worden ter aanvulling
van de straf.
Wanneer inderdaad zware pathologische afwijkingen bij den delinquent
worden vastgesteld, dan zal hij, gelijk wij hierboven uiteenzetten, ook
inderdaad als psychopaath moeten worden beoordeeld. Met lichtere afwijkingen kan in het régime van het strafgesticht worden rekening gehouden. Zij zijn op zichzelve geen grond voor mitigatie in strafmaat.
Verzachtende omstandigheden in de strafrechtelijke benadering der
zedelijke motieven, die tot het beroepsdelict geleid hebben, kunnen zonder
bezwaar in de strafmaat tot uitdrukking komen. Ook het zware onrechtmatigheidstype van beroepsmisdaad laat gradueering toe door het anticipeerend schuldbeginsel : ook de z.g. motievenschuld moet in organisch
verband met die onrechtmatigheid gevat worden.
Derhalve kunnen die in 't kader van 't strafrechtelijk schuldbeginsel
passende verzachtende omstandigheden alleen geput worden uit een
geïndividualiseerden vergeldingsmaatstaf, uit de materieele rechtswaarde
der motieven. De strafrechtelijke schuld benadert slechts de zedelijke
gezindheid in de wetsgedachte der vergelding. Wie alleen uit vuig winstbejag of zucht tot avontuur in beroepsmisdaad vervalt, heeft zelfs geen
enkelen grond aan te voeren, die als een licht tegenwicht tegen den eisch
van eerbiediging van het geschonden rechtsgoed zou kunnen gelden. Het
onrechtmatigheidstype vertoont zijn volle spanning en zwaarte. Wie
daarentegen, gesteld, dat zulks voorkomt, in uiterste nood tot beroepsmisdaad vervalt, die hij zelf innerlijk verafschuwt, kan wel eenig tegenwicht aanvoeren, dat weliswaar aan de zwaarte van het onrechtmatigheidstype niets verandert, doch dit type in concreto in lichter graad doet
verschij nen.
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Wordt nu jure constituendo de beroepsmisdadiger bij toepassing van
het individualiseerend schuldbeginsel op grond van den lichteren graad
van het onrechtmatigheidstype van het misdrijf niet met de maximale
straf getroffen, dan zal hij dus weer in de maatschappij terugkeeren.
Dus toch weer op die maatschappij worden "losgelaten"?
Ja, want er blijft ook voor den recIasseeringsarbeid een belangrijke
taak over in 't opvangen van niet totaliter verdorven beroepsdelinquenten
en de wetgever zou te dezen aanzien dien recIasseeringsarbeid in de
hand kunnen werken door een bijzondere regeling voor voorwaardelijke
invrijheidstelling voor dergelijke chronische misdadigers in 't leven te
roepen, waarbij die maatregel eerder zal kunnen worden toegepast, dan
zulks volgens de geldende strafwet mogelijk is.
Overigens zal bij aanvaarding van 't wetsontwerp Donner de beroepsmisdadiger in elk geval na 10 jaren weer in de maatschappij terugkeeren,
't geen uit het oogpunt van het modernistisch beveiligingsrecht niet te
verdedigen valt, daar dit uiteraard het onbepaalde vonnis eischt. Gelijk
dan ook die eisch met grooten nadruk werd gesteld op het IXe internationale penitentiaire congres te Londen (1925). 36 a )
Bij den verharden, zedelijk en rechtelijk geheel afgestompten beroepsmisdadiger (de in de moderne criminologie veel gebruikte, maar in den
jongsten tijd toch ook zeer sterk bestreden qualificatie "onverbeterlijk"
aanvaarden wij niet gaarne), zullen, voor zoover geen zware pathologische afwijkingen in verband met het misdrijf kunnen worden vastgesteld, verzachtende omstandigheden bij de beoordeeling van het
beroepsdelict bezwaarlijk aanwezig kunnen zijn, zoodat hier toepassing
der maximale straf gerechtvaardigd zal zijn.
Conclusie.
Beveiligingsmaatregelen in den voorgestelden zin blijken dus ook met
betrekking tot de vraag inzake toerekeningsvatbaarheid en schuld in
verband met de straftoemeting ten aanzien van de beroepsmisdadigers
alle houdbare beteekenis en rechtsgrond te ontberen en het is niet toevallig, dat ook van klassieke zijde aarzeling en onzekerheid valt te bespeuren, wanneer het er op aankomt den rechtsgrond ervoor aan te geven.
Bij "pathologische" gevaarlijkheid in engeren zin valt die rechtsgrond
in 't oog, maar hier maakt het beveiligingsrecht geen "offerlam" en
niemand, die aan den zin der schuld vasthoudt, zal hier in verleiding
komen in steê van den maatregel de straf te eischen of zich verzetten
tegen een cumulatie van straf en maatregel.
Tegen een buiten zijn natuurlijke grenzen uitgezet beveiligingsrecht
echter dient de rechtsgemeenschap beveiligd te worden!
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* * *

De bewaring als bijkomende straf.
In het licht van het bovenstaande kan ook de van verschillende zijden,

412

PROF. DR. H. DOOYEWEERD

onlangs weer door Prof. Mr. POMPE 37) in zijn praeadvies voor de Ned.
juristenvereeniging, voorgestelde constructie van de bewaring van den
chronischen misdadiger als "bijkomende straf" niet voldoen.
Immers deze constructie blijft dogmatisch staan op het veroordeelde
standpunt, dat de beroepsmisdaad in het juridisch raam van het afgetrokken gelegenheidsvergrijp wringt, het blijft bij de constructie van de
beroepsmisdaad als qualificatie der gelegenheidsmisdaad. Aan den zin
der straffende vergelding wordt ook langs dezen weg niet genoeg gedaan.
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Etiketfen-schwindel?
Is nu tenslotte onze geheele scherpe aanval op de samenkoppeling van
straf en beveiligingsmaatregel ten aanzien van den beroepsmisdadiger
een leege woordenstrijd, bloot een kwestie van naamgeving, zonder
practische beteekenis?
Toch niet! Want men vergete niet, dat de wetgever bij aanvaarding
van het "compromis" er op uit zal moeten zijn, aan den beveiligingsmaatregel van bewaring ook in de uitvoering alle karakter van straf te
ontnemen.
Men kan met verschillende specialiteiten op het gebied van het gevangeniswezen twisten over de vraag, in hoeverre zulks practisch uitvoerbaar zal zijn, men zal EXNER moeten toegeven, dat de principiëele
onmogelijkheid ervan niet staande gehouden kan worden, daar men
dan hetzelfde zou moeten beweren ten aanzien van de onderscheiding
tusschen preventieve hechtenis en vrijheidsstraf. De eisch der straffende
vergelding geeft materiëele beteekenis aan de vraag "beveiligingsmaatregel of straf?"
We behoeven er voorts slechts aan te herinneren, - vooral BIRKMEYER en BELING 38) hebben zulks uitvoerig in 't licht gesteld - dat de
reactie met beveiligingsmaatregelen principiëel aan geen enkele der eng
omlijnde voorwaarden (onrechtmatige, aan schuld te wijten causale gedraging, vallende in een wettelijke delictsomschrijving) gebonden is, om
ons het belang der onderscheiding in haar volle draagwijdte voor oogen
te stellen. Nu moge uit laatstbedoeld oogpunt bezien, de onderscheiding
aan practische beteekenis verliezen wegens de samenkoppeling van den
beveiligingsmaatregel aan de straf, ook bij aanvaarding dezer, althans
ten aanzien der beroepsmisdaad, innerlijk tegenstrijdige samenkoppeling
eischt het beveiligingsrecht geheel zelfstandige regeling ten aanzien van
verschillende punten, waarvan we hier slechts de verjaring noemen 39).
Uit wetstechnisch oogpunt moet dan ook tegen het ontwerp-Donner als
bezwaar worden aangevoerd, dat het zonder voldoende met het bijzonder
karakter van het beveiligingsrecht rekening te houden, de regeling van
zulke punten achterwege heeft gelaten.
Tenslotte - en dit is wel in dit verband het voornaamste - zal bij
aanvaarding van onzen gedachtengang het strafrechtelijk optreden tegen
de beroepsmisdaad een geheel anderen vorm aannemen, dan in het geldend
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strafrecht mogelijk is, en wel zulk een vorm, dat daardoor tevens de
rechts gemeenschap afdoende wordt beveiligd. Wij behoeven ter adstructie
dezer stelling slechts naar ons geheele voorafgaand betoog te verwijzen.
De practijk van den bewaringsmaatregel in Engeland.
Principiëele bezwaren tegen de voorgestelde beveiligingsmaatregelen
ten aanzien van den beroepsmisdadiger, gelijk ik in 't voorafgaande ontwikkeld heb, zullen op utilistisch gezinde gemoederen slechts weinig
indruk maken. Nog altijd is men van deze zijde geneigd, de beginselen
aan de "graue Theorie" over te laten en met alle zelfbewustzijn, dat den
man van de practijk zoo vaak siert, zich alleen af te vragen, of van
den voorgestelden maatregel een nuttig effect kan worden verwacht.
Alsof van een principiëel valsche oplossing ooit een nuttig effect zou
kunnen uitgaan, dat niet in ander opzicht door de meest schadelijke
gevolgen voor het rechtsbewustzijn der bevolking zou worden opgewogen!
Vooral in reclasseeringskringen, die het strafrecht als een soort ambtelijke motor voor den reclasseeringsarbeid beschouwen, belooft men zich
gouden bergen van de "Sicherungsverwahrung".
Het kan tegenover zulke practici niet ondienstig zijn, de practijk van
het "bewaringsstelsel" zelve te laten spreken. Het Britsche stelsel, neergelegd in de bekende Prevention of Crime Act 1908 diende Minister
Donner tot voorbeeld. Hoe zijn de resultaten van dit stelsel tot nu toe
geweest? Heeft deze wet inderdaad tot een bestrijding van de beroepsof gewoontemisdaad bijgedragen?
ROBERT HEINDL heeft in zijn meermalen aangehaald standaardwerk
over den beroepsmisdadiger 40), op grond van statistisch materiaal, zich
uitstrekkende over de jaren 1908-1914 de conclusie getrokken, dat de
toepassing der Prevention of Crime Act een daling van de zware criminaliteit met niet minder dan 20 % tengevolge zou hebben gehad!
Alleen maar... Heindl'!, conclusie berustte op een volstrekt foutieve
waardeering van het door hem gebruikt statistisch materiaal. Bij zijn
iaadpleging van het "Report of the Commissioners of Prisons" (London
1913) ontleende hij zijn cijfers aan de totaalgetallen der tot tuchthuisof gevangenisstraf veroordeelden.
Deze getallen zijn echter daarom volstrekt ongeschikt tot vergelijking,
wijl door de Probation of Offenders Act 1907 en de Children Act 1908
andere methoden dan de vrijheidsstraf in het Britsche straffenstelseJ
zijn ingevoerd.
Terecht merkt Dr. v. HENTIG in zijn belangwekkende verhandeling:
"Ueber den Einflusz der Sicherungsverwahrung auf die Englische Kriminalität" 41) op: "Der Rückgang der Einlieferungen in die Strafanstalten
bedeutet demnach keinen Rückgang der KriminaIität, sondern nur einen
Wechsel der Behandlungsmethoden".
Raadpleging van de Britsche crimineele statistiek tot en met het jaar
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1925 bracht dezen schrijver tot een geheel andere conclusie over de
werking der bedoelde wet.
Om het belang der zaak neem ik hier zijn berekening over. 57 % van
alle misdadigers, die tot bewaring in "Camp Hill" na het ondergaan der
tuchthuisstraf werden veroordeeld, waren inbrekers in den zin van het
Engelsche strafrecht.
Welnu, op de 100.000 inwoners werden wegens inbraak gevonnist:
Over de jaren 1899-1909
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1904-1908
"
" 1909-1913
"
"
1920-1924
"
"
het jaar
1925

6.90
9.49
10.70
11.20
11.10

Hierbij zijn om begrijpelijke redenen de abnormale oorlogsjaren, buiten
beschouwing gebleven. De inbraken toonen dus een stijgende lijn, die
slechts in de laatste jaren een lichte daling vertoont, welke daling echter
weer wegvalt, als men let op het aantal aangebrachte, in steê van 't
aantal gevonniste inbraken.
Behalve bij inbraak heeft de Britsche rechtspraak de Prevention of
Crime Act in hoofdzaak bij diefstal, bedrog en heling toegepast en slechts
hoogst zelden bij brandstichting, muntmisdrijven of gewelddadigheidsdelicten.
Welnu, hoe staat het met de voorgegeven daling der zware criminaliteit ten aanzien van deze drie overige hoofdvormen van beroepsdelicten ?
Dr. v. Hentig schrijft: Noch bij de bedrogscriminaliteit noch bij de
heling valt na 1909 teruggang te bespeuren.
Integendeel.
Gevonnist werden op de 100.000 inwoners:
Over de jaren:

wegens bedrog:

wegens heling:

1899-1903
1904-1908
1909-1913
1920-1924
1925

4.64
6.21
6.46
7.91
6.45

3.37
4.01
4.51
4.95
4.62

Rest de diefstal. Inderdaad valt bij dezen delictsvorm een teruggang
in 't aantal veroordeelingen te bespeuren. Doch - Dr. v. Hentig wijst
er terecht op - men zij uiterst voorzichtig met 't trekken van conclusies
uit deze cijfers. Immers om een reeks van sociologische oorzaken, die
de statisticus nimmer uit het oog mag verliezen, is het jaar 1908 een
bijzonder ongelukkig uitgangspunt voor kriminologische bewijsvoeringen.
De inleiding bij de Britsche krimineele statistiek voor het jaar 1908
telt eenige van deze oorzaken op.
De sedert den oorlog zich langzaam ontwikkelende crisis verhief zich
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plotseling tot een hoogtepunt. De faillissementen namen toe. Groote
werkstakingen beroerden het land. 10% millioen werkloosheidsdagen
werden geteld, een ongekend hoog getal. Procentsgewijze bedroeg het
getal werkloozen in de vakvereenigingen 7.8 (in de voorafgaande 10
jaren2.8; 2.0; 2.5; 3.3; 4.0; 4.7; 6.0; 5.0; 3.6; 3.7;). 't Getal der wegens
bedelarij en landlooperij veroordeelde personen steeg van 34187 tot
39994, een hoogtepunt, dat sedert 50 jaren niet was bereikt. Hierbij
kwamen nog ongewone atmospherische verhoudingen (nog in April
teisterden sneeuwstormen het land). De zomer was bijzonder nat en koud.
Bezie nu in 't licht van het bovenstaande de statistische cijfers van
de bij de politie aangegeven diefstallen:
Over de jaren:
1899---1903
1904-1908
1909-1913
1920-1924
1925

zware diefstal:
35.58
31.14
28.46
23.53
22.92

eenvoudige diefstal:
151.02
155.98
172.16
164.56
172.09

Terecht merkt Dr. v. Hentig op: Von II pro Jahr zur Verwahrung
eingelieferten Diebe bei einer Gesammtzahl von 75000 Diebstahlen (1925)
ist kaum eine erhebliche Einwirkung auf den Rückgang der Kriminalität
zu erwarten". Bovendien heeft de sociale wetgeving na den oorlogstijd
vooral door de werkloosheidsverzekering ongetwijfeld preventief gewerkt.
Een gezamenlijk overzicht der bij de politie aangegeven misdrijven per
100.000 inwoners tenslotte levert het volgend beeld:
1899-1903
1904-1909
1909---1913
1920-1924
1925

247.98
281.48
279.37
279.99
293.10

In 't licht van deze zeer voorzichtig beoordeelde cijfers schrijft Dr.
v. Hentig: "Wir kommen zu folgenden Ergebnis: Ein Einflusz der
Sicherungsverwahrung auf die Kriminalität der Gewohnheitsverbrecher
ist in England nicht sichtbar. Beim Einbruch, beim Betrug und bei der
Hehlerei, ebenso bei der Gesammtzahl aller Verbrechen ist die Steigerung
unzweideutig. Beim schweren Diebstahl ist ein erhebliches Nachlassen,
beim einfachen Diebstahl eine leichte Senkung ersichtlich, die aber kaum
als Wirkung der Verwahrungsgestezgebung anzusehen ist".
De Engelsche rechtbanken gaan slechts ongaarne en relatief zeer zeldzaam tot het opleggen van den bedoelden beveiligingsmaatregel over,
hetgeen kan blijken uit de volgende cijfers:
1909: 46;

1910: 178;

1911: 57;

1924: 38;

1925: 27
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Momenteel bestaat de geheele crimineele bevolking van dit gesticht uit
151 mannen en vrouwen. Wat zeggen deze cijfers op het contingent van
beroeps- en gewoontemisdadigers, dat het Britsche Eilandenrijk onveilig
maakt!
HEINDL moge al gelijk hebben met zijn bewering, dat de sterkte van
het corps der beroepsmisdadigers in geen verhouding staat tot de hoeveelheid der jaarlijks door hen gepleegde misdrijven, in elk geval is het
getal der beroepsmisdadigers, dat in Camp Hili "bewaard" wordt slechts
een gering percentage van het totaal.
De crimineele statistiek voor Engeland en Wales over 1925 (verschenen
in 1927) schat toch het aantal "beroepsmisdadigers", dat in vrijheid
leeft, op 2400 mannen en 108 vrouwen en dit getal is, gezien de berekeningen van Mr. Trapman voor Nederland, zeker laag geschat. Merkwaardig is ook deze uitspraak van Dr. v. Hentig: "So glänzend die
Idee von Camp Hi\I war, so ist sie doch an irgend einem Widerstand
im englischen Nationalcharakter, an einem instinctiv richtigen inneren
Vorbehalt praktisch versandet". Of het juist is, wat de schrijver in een
noot hieraan toevoegt, dat de Engelsche rechter innerlijk de dubbele
"behandeling" van straf en beveiligingsmaatregel afwijst, kunnen wij
niet beoordeelen. Doch dat ieder rechter, wiens rechtsgevoel zuiver
reageert, intuïtief de tegenstrijdigheid dezer samenkoppeling behoort te
gevoelen, staat bij mij onomstootelijk vast.

De practijk in Australië.
Tegenover de practijk van den bewaringsmaatregel in Engeland zou
men ons kunnen wijzen op de resultaten van de Habitual Criminal Acts
van Nieuw Zuid Wales (1905), Nieuw Zeeland (1906), Victoria (1906),
Tasmania (1907) en Zuid Australie (1909).
Hier is in 't algemeen voor den bewaringsmaatregel de vorm van het
onbepaalde vonnis gekozen.
Als een merkwaardigheid van de eerste dezer wetten, die van Nieuw
Zuid Wales, vermelden wij, dat zij een formeele opsomming geeft van
de delicten, bij wier meervoudige herhaling de bewaringsmaatregel kan
worden toegepast.
Een overzicht van den inhoud der Australische wetten kan men vinden
in het werk van ROBERT HEINDL.
Wat nu de resultaten van de toepassing dezer wetten betreft, bericht
HEINDL "eine rapide Minderung der schweren Kriminalität, ja eine Entvölkerung der Gefängnisse" (t. a. p. S. 360). Ja de enorme resultaten van
de wet van Nieuw Zuid Wales zouden de onmiddellijke aanleiding zijn
geweest voor de uitvaardiging der latere wetten in andere deelen van
Australie, daar deze zich bedreigd zagen door een invasie van de beroepsmisdadigers, die uit vrees voor den bewaringsmaatregel Nieuw Zuid
Wales zouden hebben ontvlucht.
Gezien Heindl's overijlde conclusie op grond van foutieve waardeering
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van het feitenmateriaal ten aanzien van de werking der Britsche wet,
zijn wij geneigd, dit optimistisch getuigenis niet voetstoots te aanvaarden,
ofschoon wij momenteel niet in staat zijn, Heindl's gegevens nader aan
de werkelijkheid te toetsen.
In elk geval is het voor de voorstanders van het ontwerp-Donner wel
zeer gevaarlijk, op deze gegevens een voorspelling ten aanzien van de
invoering van den bewaringsmaatregel hier te lande te bouwen. Reeds
de volstrekt andere toestanden maken hier een vergelijking onmogelijk.
Maar zelfs wanneer men in Australië door een drastische toepassing
der desbetreffende wet, zulk een schrik onder de beroepsmisdadigers zou
hebben weten te verspreiden, dat zij in grooten getale het land verlieten,
om elders hun fortuin te zoeken, zoo zou daarmede de maatregel nog
niet gerechtvaardigd zijn.
Zoolang zal worden erkend, dat het doel de middelen niet heiligt,
zoolang de straffende vergelding haar stem zal blijven verheffen tegen
een straffenstelsel, dat den beroepsmisdadiger geen "loon naar werk"
toedeelt, zoolang de beveiligingsmaatregel als middel moet dienen om
een tekort aan straffende vergelding te compenseeren, kan geen enkele
redeneering den bewaringsmaatregel redden voor het vernietigend vonnis
der gerechtigheid en daarmede evenmin voor het lijdelijk verzet van het
rechterlijk geweten! Een straffenstelsel in den door ons voorgestelden
zin, is naar onze vaste overtuiging eisch der gerechtigheid en houdt
ongetwijfeld beter belofte in voor een wezenlijke toepassing in een land,
waarin de vergeldingseisch immer zoo sterk in het volksgeweten sprak.

De noodwendige leemte in de dogmatische constructie van de gewoontemisdaad.
Met opzet beperkten wij tot nu toe ons dogmatisch onderzoek tot
de beroeps- of bedrijfsmisdaad en lieten de gewoontemisdaad rusten,
ofschoon in het wetsontwerp-Donner, gelijk in de meeste buitenlandsche
ontwerpen op dit stuk, beide grondvormen der chronische criminaliteit
op denzelfden voet worden behandeld.
Het valt intusschen licht in te zien, dat de z.g. gewoontemisdaad een
geheel andere juridische structuur vertoont dan de beroepsmisdaad. Niet
een economisch, maar een bijzonder psychisch en sociaal substraat levert
hier het basement voor die structuur .
. Juist die psychische en sociale substraatszijde der delictsvormen, die
de moderne criminologie tot nu toe onder den niets-zeggenden verzamelnaam gewoontemisdaad samenvat, is nog niet behoorlijk wetenschappelijk
onderzocht. Wanneer nu zelfs de criminologie met dit substraatsonderzoek nog zoo weinig gevorderd is, mag het op zijn zachtst gezegd,
voorbarig worden genoemd, reeds in dit stadium te trachten de lege
ferenda, de strafrechtelijke structuur van deze vormen van toestandsmisdaad definitief op te bouwen.
Dat de antisociale gezindheid, de ingewortelde crimi nee Ie neiging op
A. St. 3-m. /I
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zichzelf geen basis voor die structuur en dus ook geen grond voor een
bijzondere strafrechtelijke repressie kan zijn, springt in het oog voor ieder,
die aan het strafrecht niet in naam, doch in wezen wil vasthouden. Het gaat
hier, evenals bij de beroepsmisdaad, in wezen om het bijzonder karakter van
de causaliteit, onrechtmatigheid en schuld dezer chronische delictsvormen.
Typeerend voor de verlegenheid waarin de gewoonte-misdaad de
heerschende dogmatiek gebracht heeft is wel de definitie van Prof. M. E.
MAYER: "Diejenige (strafbare) Handlung ist gewohnheitsmässig begangen, die sich weniger aus der äuszeren Veranlassung und überwiegend
aus dem Charakter (der Individualität) des Täters erklärt".
Deze definitie, waaronder Mayer als speciaal geval (!) ook de beroepsmisdaad wil brengen, beteekent niets minder dan de abdicatie van de
strafrechtsdogmatiek van haar taak: de ontleding van de dogmatische
figuur der gewoontemisdaad.
Dat ook hier het abstracte schema van het gelegenheidsvergrijp niet
kan bevredigen, is evenzeer duidelijk.
Moet nu, bij gemis aan een behoorlijke dogmatische basis voor een
betere strafrechtelijke regeling de wetgever ten aanzien van de Z.g.
gewoontemisdaad den toestand maar bij het oude laten? Wij zouden
zulks niet gaarne beweren.
De practijk moet vaak - hoe ongewenscht men zulks op zichzelf ook
moge vinden - de theorie vooruitijlen, waar een noodtoestand moet
worden opgeheven. En de crimineele statistiek levert wel grond op voor
de con sta tee ring van zulk een noodtoestand ten aanzien van het huidige
strafrechtelijk optreden tegen gewoontemisdadigers. Van den strafwetgever mag niet meer worden geëischt, dan dat hij naar zijn beste weten,
op den grondslag van het beginsel, den vergeldingseisch toepasse. Voorshands zie ik geen anderen weg, dan de gewoontemisdaad naar analogie
van de beroepsmisdaad te behandelen.
Alleen zal hier het horizontaal onrechtmatigheids- en schuldtype minder
breede toepassing kunnen vinden dan bij het beroepsmisdrijf, wijl het
delictstype hiertoe weinig objectief houvast biedt en ook - althans in
vele gevallen - zich meer in eenzelfden vorm zal openbaren (vgl. winkeldiefstal uit gewoonte, niet uit winstbejag, gepleegd, het voortdurend
plegen van ontucht met minderjarigen van 't zelfde geslacht uit een
ingewortelde gewoonte of neiging etc.). Ook zal de zgn. "verminderde
toerekeningsvatbaarheid" hier in de schuldleer een veel grooter rol spelen.
Het grootste bezwaar uit dogmatisch oogpunt levert hier het oogenschijnlijk ontbreken van een objectieven grondslag voor een bijzonder
onrechtmatigheidstype. Het crimineel beroep of bedrijf is voor een
juridische causaliteitstheorie, die zich van het naturalistisch vooroordeel
heeft losgemaakt, licht als grondslag voor een chronisch en horizontaal
gericht onrechtmatig oorzakelijk ingrijpen in de vergeldingsgemeenschap
te vatten. Doch de ingewortelde neiging is op zichzelf niet voor de constructie van een bijzonder onrechtmatigheidstype te gebruiken. De radicale
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moderne richting kan alleen daarom dit bezwaar niet gevoelen, wijl ze
re vera den juridischen wil onder naturalistisch mechanistisch gezichtspunt meent te kunnen vatten. Doet men zulks, dan zou men kunnen
meen en in de causaliieitstheorie den gezochten objectieven grondslag
gevonden te hebben.
Wie echter vasthoudt aan de waarheid, dat een mechanische determineering van den wil een tegenspraak in zich zelve inhoudt, kan met de
tegen-maatschappelijke gezindheid als zoodanig strafrechtelijk niets aanvangen. Voorshands zal de eenige uitweg zijn, hoe onbevredigend zulks
ook moge zijn, het een "gewoonte maken van vergrijpen" als zoodanig
te gebruiken voor een nieuw onrechtmatigheids- en veroorzakingstype,
dat ook bij dezen vorm van misdaad ongetwijfeld aanwezig is, doch
alleen in wetenschappelijk nog niet op te klaren gestalte.
Zulks zal evenwel niet mogelijk zijn, zonder rekening te houden met
het bijzonder karakter der gewoontemisdaad tegenover de beroepsmisdaad, een punt, dat ik binnen het bestek dezer verhandeling niet
verder kan uitwerken.
De gewoontemisdaad in haar engeren zin genomen, kan een minder
ernstig vergrijp tegen de rechtsorde zijn dan de beroepsmisdaad in onzen
zin, terwijl in elk geval haar belangrijkheid als crimineel verschijnsel veel
geringer is dan die der beroepsmisdaad. Ook de strafpositie zal hiermede
rekening moeten houden.
De leemten, welke helaas de dogmatiek op dit punt moet laten, moge
een aansporing zijn voor de criminologische wetenschap, om over de
substraatsvoorwaarden van dezen ernstigen vorm van toestandsmisdaad
nader licht te verspreiden.

NASCHRIFT.

Inzake het recht der Calvinistische wetenschapsbeschouwing, en het
misverstand eener "neutraal-wetenschappelijke" kritiek.
Gezien de misvatting en weinig zakelijke critiek (wel in scherp contrast
met de besprekingen van mijn arbeid in het buitenland!), die van de
zijde van sommige mijner bestrijders, die principiëel mijn uitgangspunt
niet kunnen deelen, aan mijn methode en grondbeginselen is ten deel
gevallen, zie ik mij genoodzaakt, hier een kort verweer daartegen saam
te stellen. Het zou toch remmend zijn voor den invloed van mijn verderen
wetenschappelijken arbeid hier te lande, wanneer de bedoelde misverstanden zich verder verbreidden en ook de critiek heeft er recht op, dat
ik mijnerzijds alles in het werk stel, om zakelijke helderheid te scheppen.
Men zie hier niet in een zondigen tegen de regelen der wetenschappelijke bescheidenheid. Het gaat mij in mijn werk niet om mijzelve, maar
om het doen doordringen van den invloed der beginselen, die ook in
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de wetenschap de eere Gods beoogen en voor de bereiking van dit doel
wil ik al mijn krachten geven.
Allereerst stuitte ik daarbij op de heerschappij van de opvatting, dat
de wetenschap neutraal terrein is.
Deze opvatting berust naar mijn zienswijze op een grondig misverstand,
maar dit misverstand leidt er licht toe, ook de scherpe aanvallen, die ik
op de humanistische wetenschap en wijsbegeerte richt, in een verkeerd
licht te zien. Mijn "polemische betoogtrant" wordt in strijd geacht met
de eischen van het zakelijk wetenschappelijk onderzoek. Ik mag tegen dit
verwijt wel in de eerste plaats opmerken, dat deze polemische betoogtrant
waarlijk geen unicum in de wetenschappelijke wereld is. Wie b.v., om
slechts enkele te noemen, op het gebied der rechtsliteratuur de werken van
BINDING, KELSEN, GUMPLOWICZ of POLAK 42) ten onzent bestudeert, zal getroffen worden door de heftigheid in strijdwijze, die de mijne verre overtreft.
Dit bewijst op zichzelve natuurlijk niets voor het goed recht van dien
betoogtrant. Dit recht ontleen ik alleen en uitsluitend aan de noodzakelijkheid, om achter de schijnbaar neutrale wetenschappelijke instelling,
de beginselen te doen zien, die ik funest acht.
Het is het parool van de neutraliteit der wetenschap, dat ik mij voorgenomen heb met alle mij ten dienste staande middelen te ontmaskeren
als een grondig valsche leuze, als een door een vooropgezette levensen wereldbeschouwing zwaar belaste uiting van het humanistisch wetenschapsideaal.
Het is die valsche leuze, gegrond in de groote humanistische geestesbeweging der 16e en 17e eeuw, die door Kant met zijn kriticisme tot
een soort vanzelfsprekende waarheid is verheven en die door zijn epigonen
op alle terrein van het wetenschappelijk denken geloovig wordt na gesproken. Het is die leuze, die het wetenschappelijk denken aan de banden
heeft gelegd van de humanistische denkwijze en met een ware tyrannie
tegen ieder wordt aangevoerd, die weder openlijk voor het innig verband
tusschen zijn wetenschappelijke instelling en zijn levens- en wereldbeschouwing wenscht uit te komen.
Vraag van hem, die haar in 't diepst van zijn wezen als een innerlijke
onwaarachtigheid gevoelt, die aan haar de heerschende verwarring met
name op 't gebied der geesteswetenschappen wijt, niet dat hij zelve
voor het neutraliteitsaxioma zal buigen!
Dat ware de aanmatiging te ver gedreven!
Onze wetenschapsbeschouwing kan niet meer worden teruggewezen
met de apodictische uitspraak, dat zij in "gelooven" is gegrond en dus
de grenzen der menschelijke rede overschrijdt. Zij zal haar recht bewijzen
in de resultaten van het wetenschappelijk denken, dat door haar zich liet
bevruchten.
Maar zij zal dat niet kunnen, wanneer ze niet overal laat zien, hoe
achter schijnbaar neutraal wetenschappelijke theoriëen en opvattingen beginselen werken, die in een wetsidee zijn gegrond.
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De term "humanisme" is geen schimpwoord, gelijk sommigen mijner
critici schijnen te meenen. Ze is niets dan de typeering van de diepste
geestelijke tendenzen, die het modern wetenschappelijk denken overheerschen. Zoolang het parool van de neutraliteit der wetenschap als
een axioma wordt aanvaard, zal niemand zijner aanhangers zich gekrenkt
kunnen gevoelen, dat ik den oorsprong dezer wetenschapsbeschouwing
noem met den naam, die haar wezen uitdrukt.
Niemand kan mij hoogere eere bewijzen, dan dat men mijn wetenschapsbeschouwing tot haar wortel terugvoert en haar noemt met den naam,
die zij verdient.
Waneer echter achter de klaarblijkelijke geraaktheid over 't gebruik
van den naam "humanistisch" zich de gedachte mocht verbergen, dat
er maar één wetenschapsbeschouwing recht van bestaan heeft, n1. die
welke, met aanvaarding van de zelfgenoegzaamheid der menschelijke
rede, aan het neutraliteitsaxioma vasthoudt, dan zal ik tot mijn leedwezen
mijn tegenstander, die zoo oordeelt, nog herhaaldelijk moeten krenken,
ja zoo diep en fel krenken, dat ik vreeze, voor zoover van hem afhangt,
ternauwernood langer als wetenschappelijk man te zullen worden aangezien! Een troost blijft dan intusschen de gedachte, dat wetenschappelijke verdienste niet van menschenoordeel afhankelijk is.
Mijn wijsgeerige methode eischt verder, dat ik de wetenschappelijke
strijdvragen, die de grondslagen eener wetenschap raken, in 't licht mijner
organische wetsidee bezie. Zulks is echter niet mogelijk, wanneer ik
de bedoelde vragen geïsoleerd zou behandelen. Het vraagstuk der rechtelijke veroorzaking b.v. kan ik op mijn standpunt, niet behandelen in 't
licht van de afgetrokken tegenstelling tusschen de gebieden van het
zijn en het behooren, een tegenstelling, die ik veeleer, in haar gebruikelijken vorm, op niet onduidelijke wijze heb teruggewezen.
De isoleering van een wetenschappelijke grondvraag is trouwens van
geen enkel wijsgeerig standpunt houdbaar. Men leze maar eens BINDER's
standaardwerk over de rechtsphilosophie door, om daarvan nog ten overvloede overtuigd te worden.
In het licht mijner wetsidee, krijgt de eisch, om ieder wetenschappelijk
grondvraagstuk in organisch verband met de andere wetenschappen te
behandelen, echter een geheel praegnanten zin.
Geen enkele zakelijk gehouden critiek is dus gerechtigd, weder los
van mijn uitgangspunt deze methode te gaan bestrijden. En ik meen ook,
dat de stand van het rechtswetenschappelijk denken der laatste
decenniën, het goed recht van mijn organische beschouwingswijze onomstootelijk heeft aangetoond.
Het is toch bekend, hoe van alle zijden, vooral in staatsrecht, volkenrecht en strafrecht, de vraag naar het verband tusschen het recht en de
overige levensverschijnselen zich onweerstaanbaar naar voren dringt. De
diepere wetenschappelijke strijd dezer dagen beweegt zich juist bij voorkeur om de grensvragen.
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De enge begrenzing tot de vakwetenschap, blijkt met name op het
gebied der rechtswetenschap meer en meer onhoudbaar en dit is ongetwijfeld een der voornaamste redenen, waarom, na een periode van
positivistische "hoogconjunctuur" de wijsbegeerte des rechts meer en meer
in eere begint te komen. Die wijsbegeerte des rechts heeft, in 't licht
mijner wetsidee, zich niet te beperken tot de formeele methodenvraag, doch
door te dringen tot de zakelijke stof der vakwetenschap zelve, die daardoor aanstonds een diepte en universeele belangrijkheid verkrijgt, welke
bij een zuiver vakkundige beschouwing daarin niet ontdekt kan worden.
Ook voor deze meer materieele opvatting van de taak der rechtsphilosophie zijn waarlijk in den laatsten tijd genoeg aanknoopingspunten
ook in het humanistisch denken te vinden, zood at men mij ook op dit
punt moeilijk een verwijt kan maken.
Formeel blijft dan het verwijt, dat men tegen mijn "onhollandsche en
zwaarwichtige" terminologie richt.
Ik wil deze critiek gaarne aanvaarden en trachten er mijn voordeel
mede te doen. Inderdaad bevredigt het ook mij niet, dat ik telkens naar
een vreemde taal moet grijpen, om voor mijn gedachten een scherpen
vorm te vinden. Ter verontscchuldiging diene alleen, dat ik menigen
zuiver Hollandschen term niet gebruiken kan, daar zij langzamerhand
een dubbelzinnige beteekenis heeft verkregen, die voor een exacte uitdrukkingswijze noodlottig kan worden.
Intusschen zal ik ongetwijfeld er naar streven, mij hoe langer hoe meer
van het vreemde juk te ontslaan, want de Nederlandsche taal is rijk
genoeg, om haar niet onnoodig met Duische termen te belasten.
Van de meer formeele punten stap ik hiermede af, om mij thans te
verweren tegen eenige misvattingen, die langzamerhand rondom mijn opvatting van het beginsel der souvereiniteit in eigen kring zijn ontstaan.
Ofschoon ik den zin van dit beginsel nu reeds zoo vaak en in zoo
verschillend verband heb trachten uiteen te zetten, treft mij telkens weer
de misvatting daarvan bij hen, die mij principiëel bestrijden, voorzoover
men niet in "negeering" zijn kracht zoekt! Zoo heeft onlangs weder
Prof. LEO POLAK gemeend de geheel eigen methodische beteekenis van
het beginsel der souvereiniteit in eigen kring te kunnen afwijzen met de
simpele, inderdaad al te simpele opmerking, dat het zuiver houden der
onderscheiden kategoriale gebieden een eisch is van iedere wetenschappelijke instelling en van elke wijsbegeerte, zoodat hierin geen bijzonder
voorrecht der Calvinistische denkrichting kan worden gezien! "Het verhaspelen van ethiek, recht, godsdienst enz. (sic!) is van elk standpunt
onjuist" 43), aldus deze hoogleeraar.
Hoezeer mij dergelijke hardnekkige misverstanden ook leed doen, ik
kan ze psychologisch zeer goed verstaan, daar er een tijd was, waarin
ik zelf meende, zonder de hulp der wetsidee, de onderscheiden wetenschappelijke gebieden behoorlijk uit elkander te kunnen houden. De
logische analyse (natuurlijk van het on opgeklaard bezit onzer geest)
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alleen zou daartoe voldoende moeten zijn. Welnu, dit was juist het
postulaat van de humanistische wijsbegeerte, waarin zijn rationalistisch
karakter zich zoo sterk openbaarde. Dat dit rationalisme niets uitstaande
heeft met de vraag, of men in W olfiaansche lijn meent uit analytische
oordeelen kennis te kunnen verwerven, dan wel in KANT'S kritische lijn,
dat alle kennis berust op synthetische oordeelen a priori, moest nu toch
eigenlijk niet nog eens uitdrukkelijk gezegd behoeven te worden. Het
maakt toch inderdaad een ietwat zonderlingen indruk, wanneer Prof.
Polak mijn verwijt, dat hij rationalistisch is ingesteld, in allen ernst meent
te kunnen ontzenuwen met de "Binsenwahrheit", dat men met analytische
logica alleen geen kennis kan verwerven!
Is er soms sinds Kant nog één serieuze kennistheorie, die zulks beweert? En is nu sinds Kant het rationalisme verdwenen? Of kent de
humanistische wetsidee dan alleen logicistische typen? Sinds Descartes
is het humanistisch rationalisme in al zijn schakeeringen getypeerd door
dien grondvorm van wetsidee, welke de zelfgenoegzaamheid der menschelijke rede proclameert voor het geheele gebied der wetenschap en in dit
postulaat zijn het humanistisch persoonlijkheidsideaal en het wetenschapsideaal beide bij de verschillende typen dier wetsidee slechts op verschillende wijzen vervlochten.
Dat ook Prof. Polak deze wetsidee ten grondslag legt aan zijn geheele
wijsgeerige en wetenschappelijke instelling, blijkt zonneklaar uit alles, wat
hij tot nu toe produceerde. De geheele empirische analytische, of exact
natuurwetenschappelijke methode, waarvan de heer Polak zich op
Heymans' voetspoor ook ter opsporing van de "algemeen-geldige"
waardeeringsmaatstaven voor recht en zedelijkheid tracht te bedienen,
staat en valt met de "metaphysische belijdenis" (ik gebruik met opzet
deze term), die ik vind op pag. 51 van zijn proefschrift 44). "Wat wij
dus zoeken, is die oordeelsmaatstaf, die het oordelen pas mogelik maakt,
die in alle oordeel verondersteld is ... en die dus niet uit dat ordelen
zelf, uit "ervaring" kan zijn voortgekomen, maar "oorspronkelik"
("apriories") moet zijn, d. w. z. eigen aan de oordelende, ervarende geest,
behoren moet tot die geesieswettelikheid, die alle oordelen of waarderen
en dus ook alle oordeelservaring pas mogelik maakt. Slechts aan die
waarderingservaring, "occasione experientiae", maken wij ons die maatstaf bewust. De ervaring is dus slechts zijn kenbron, niet zijn oorsprongdeze kan geen andere zijn, dan wat KANT noemt, de "Beschaffenheit"
of "natura", de wezensgesteldheid van de oordelende geest, van het
keurend vermogen of de "rede". En daar tot deze diep onder het oppervlak van ons bewustzijn gelegen geesteswettelikheid ook de wil niet
vermag door te dringen, kan er geen sprake zijn van een maatstaf, die
de geest behoort aan te leggen, of die hij ter bereiking van enig doel
hanteren "moet", maar enkel van de maatstaf, die hij, tegen wil en dank,
zij het ook niet zijns ondanks, maar dank zij zich zelf, "per se" aanlegt".
In het licht van dit metaphysisch uitgangspunt noemde ik het gebruik
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van de term, exact-logisch bewijs, of van aequivalenten daarvan (het
gaat me natuurlijk niet om een woord, maar om den zin) van "symptomatische beteekenis. Want wat is de consequentie van deze premisse?
Dat bij de aanvaarding van de souvereiniteit der menschelijke rede Prof.
Polak's opvatting van den zin der vergelding van de al- of niet houdbaarheid der doodstraf, van de wetten der moraal etc. aanspraak maken
op dwingende algemeen-geldigheid, op exact-logische bewijsbaarheid!
Dat m. a. w. zij, die met mij Prof. Polak's humanistische wetsidee verwerpen en een geheel ander inzicht hebben in oorsprong en samenhang
der onderscheiden wetskringen, zullen moeten abdiceeren van de aanspraak in het wetenschappelijk denken nog verder mede te tellen. Gelijk
Prof. Polak het zelf op eenigszins verzachte wijze uitdrukt: "Het standpunt van Prof. Dooyeweerd heeft geen wetenschappelijke fundeering in
den zin van algemeene geldigheid, in den zin van objectiviteit" 45).
Heb ik dan iets te veel gezegd, heb ik mij aan invectieven schuldig
gemaakt, wanneer ik sprak van de "tyrannie van het humanistisch wetenschapsideaal" ?
Is Prof. Polak tot de allesbepalende beteekenis der wetsidee nog niet
door~drongen en heeft hij dus nog niet het inzicht bereikt, dat een ander
humanistisch denker Prof. SAUER elk zijner wijsgeerige geschriften benut,
n.l. dat de wetenschappelijke instelling geheel afhankelijk is van de opvatting,
die men heeft over verband en oorsprong der onderscheiden wetsgebieden?
Dat men deze wetsidee niet zelf weer aan de organisatie van de
"souvereine menschelijke rede" kan ontieenen, zal toch voor ieder duidelijk
zijn, die heeft ingezien, dat het hier niet een vraag van exact logisch
bewijs, van wetenschappelijk vast te stellen waarheid betreft, doch
veeleer een vraag, die den zin van den wereldsamenhang raakt, m. a. w.
een vraag van levens- en wereldbeschouwing, die een dieper oorsprong
heeft dan de organisatie onzer rede. Daarom versta ik onder objectiviteit
en "algemeen-geldigheid" eener wetenschappelijke instelling ook geheel
iets anders dan de heer Polak. De aanspraak op die objectiviteit en
algemeen geldigheid zijner wetenschappelijke instelling heeft ieder verbeurd, die met dezen hoogleeraar zijn uitgangspunt niet in de souvereiniteit Gods, doch in die van de menschelijke rede legt.
Want wie dit laatste doet komt noodwendig tot verabsoluteering van
wetskringen. Immers de "menschelijke geest" of rede is een zeer samengesteld, onder verschillende wetskringen ressorteerend wezen. Welke
instantie zal dan richten over het verband tusschen deze kringen en
hun oorsprong? Houdt men aan het uitgangspunt der rede-souvereiniteit
vast, dan kan de keuze slechts vallen op één der functies van de rede,
de logische, de ethische, de aesthetische etc. Daarmede is dan de verabsoluteering van een wetskring een voldongen feit geworden; de ééne
subjectsfunctie kan niet rechten over de andere, even noodwendige.
De eene wetskring kan de competentie der andere niet bepalen. Welke
instantie zal dan richten over het verband en de grenzen der kringen?
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Op deze vraag kan alleen de wetsidee antwoord geven, want hier
moet een transcendent standpunt worden ingenomen, een Archimedisch
punt boven alle bijzondere wetskringen van psyche, logos, ethos, recht,
schoonheid, historie enz.; het transcendentale komt niet boven de grenzen
der bizondere wetskringen uit. Welnu, slechts in zijn diepste kern transcendeert de menschelijke geest boven den tijdelijken wetssamenhang,
slechts de religieuze kern der persoonlijkheid is het eeuwige in den
mensch, niet zijn zedelijke, logische, psychische of aesthetische subjectsfuncties, die veeleer geheel in den tijdelijken wetssamenhang zijn ingeschakeld.
De menschelijke rede in den zin der humanistische immanentie-idee
genomen, is niets dan een kosmische eenheid van logische en na-logische
subjectsfuncties. Hier is het gezochte Archimedisch punt niet te vinden.
Alle metaphysica, die op het postulaat van de souvereiniteit der rede
is gebouwd, moet - voorzoover ze niet afstand doet van den eisch, den
dieperen samenhang der wetskringen aan te geven - gelijk gezegd, zich
verliezen in hypostaseering en verabsoluteering van bijzondere wetskringen, zoo als de geschiedenis der wijsbegeerte ons doorloopend leert,
gelijk ze ons zulks ook weer luce c1arius doet zien in het "psychomonisme" van Polak's leermeester, Prof. Heymans. Het metaphysisch
continuïteitspostulaat, en dit is de ware tegenvoeter van het leerstuk der
souvereiniteit in eigen kring, kan zich op verschillende wijzen openbaren,
doch het verloochent in geen enkele nuanceering zijn samenhang met
de grondstructuur der humanistische wetsidee. Nu tracht wel het positivisme den band tusschen wetenschap en metaphysica door te snijden,
doch dit oppervlakkig standpunt kan niet dat van Prof. Polak zijn.
HEYMANS wijdt in zijn Einfiihrung in die Metaphysik het geheele slothoofdstuk aan de consequenties, die het psycho-monisme mede brengt
voor kennistheorie, ethica en theologie en die consequenties, zijn nog al
van ingrijpenden aard! Mijn inzicht in oorsprong en verband der wetskringen is van meetaf beslissend voor den zin, die ik in de wetenschappelijk opgegeven data leg. Meen ik b.v., dat alle realiteit in wezen
van psychischen aard is (verabsoluteering van de psychische realiteitsfunctie I) dan zal ook mijn kijk op de rechtswereld daarvan noodwendig
den invloed ondergaan.
Want de zin des rechts, de zin der vergelding, bestaat niet geïsoleerd,
doch in organischen samenhang der wetskringen en alle realiteit is in
onderscheiden subjectsfunctie aan de wetten der verschillende kringen in
hun kosmisch-organischen samenhang onderworpen.
Het geheele inzicht in de structuur en den zin der rechtsverschijnselen
is afhankelijk van de vraag, of ik een souvereine, niet tot psyche te
herleiden juridische realiteitsfullctie - niet slechts een juridische normgelding - erken. Daarmede hangt samen, om slechts enkele grepen te
doen, mijn kijk op het staatsbegrip, op het begrip van den juridischen wil,
van de juridische causaliteit, van schuld, onrechtmatigheid en straf etc.
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Ik bracht hiermede b.v. ook in verband Prof. Polak's verpsychologiseering der strafrechtelijke leedfunctie.
Het door hem op het voetspoor van zijn leermeester HEYMANS in
psychologistischen zin gevat continuïteitsbeginsel moet noodwendig - dit
is nu inderdaad exact-logisch bewijsbaar! - tot antinomieën voeren.
Ik bewees de innerlijke tegenstrijdigheid van Prof. Polak's strafbeschouwing aan de consequenties van zijn verpsychologiseerde leedopvatting, welke strafrecht-ontbindend werken en met den zin der vergelding in contradictoire tegenstelling staan.
Prof. Polak kan de ontwikkeling der hier door mij in zijn stelsel ontleedde antinomie zich helder voor oogen stellen, wanneer hij wil kennisnemen van de opvatting van den bekenden strafrechtsleeraar STOOSZ over
het wezen der straf.
STOOSZ is in zekeren zin nog als aanhanger der klassieke richting aan
te merken, al is zijn opvatting van de vergelding, gelijk die van zoo menig
ander neo-klassicus dermate verwaterd, dat de overgang naar het moderne
kamp wel zeer gemakkelijk is gemaakt. Ik denk er ook niet aan, de
verschillen, die tusschen den heer Polak en Prof. STOOSZ inzake den zin
der vergelding te constateeren zijn, hier te verdoezelen. Maar ook Prof.
Polak moet bij zijn verpsychologiseerde opvatting van het strafleed wel
volkomen beamen de stelling van STOOSZ, dat het wezen der straf naar
haar reëele zijde bestaat in haar psychische inwerking op den schuldige,
die haar als vergeldende en gerechte reactie ondervindt; de geschiktheid,
om de psychische werking der straf te gevoelen, wordt zoo noodwendige
voorwaarde voor de strafbaarheid.
En welke conclusie trekt STOOSZ uit deze vooropgezette beschouwing?
Daar zoowel de jeugdige personen als de zware recidivisten (de zgn.
onverbeterlijken) voor bedoelde inwerking niet ontvankelijk zijn, kunnen
de bedoelde kategorieën niet gestraft worden, doch past tegenover hen
slechts een stelsel van beveiligingsmaatregelen ! En dat terwijl hij hun
schuldvatbaarheid erkent!
Nu mag ten aanzien van de jeugdige personen deze conclusie niet
stringent zijn, op de zgn. "onverbeterlijken" past zij volkomen.
Reeds v. LISZT stak eenigszins den draak met deze beschouwing, toen
hij de opmerking maakte, dat naar dit redebeleid de Zwitsersche rechter
fanatieke anarchisten, de helden der propaganda van de daad, zou moeten
laten loopen! Ze zouden niet kunnen worden gestraft wegens hun
psychische onontvankelijkheid voor het strafleed en ze zouden niet bij
wijze van beveiligingsmaatregel kunnen worden "opgeborgen", wanneer
ze niet tienmaal of veelvoudig recidivist zijn! Natuurlijk kunnen, gelijk
GRETENER opmerkt 47), ook niet-recidivisten psychisch ongevoelig zijn
voor straffen en zoo zal de kategorie der wegens gemis aan psychische
ontvankelijkheid niet-strafbaren zich wellicht nog op ongedachte schaal
kunnen uitbreiden!
Ik vraag Prof. Polak, hoe hij zich uit deze antinomie denkt te redden,
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die hierin bestaat, dat de uit vergeldingsoogpunt bezien zwaarste misdrijven ondanks toerekeningsvatbaarheid van den dader ongestraft zouden
moeten blijven bij aanwezigheid van psychische ongevoeligheid bij den
delinquent? In zijn repliek op mijn aanval in de Vereeniging voor Wijsbegeerte des rechts, verklaarde hij immers, dat ik hem geen enkele
tegenstrijdigheid in zijn betoog had aangetoond?
Ik herhaal nu nogmaals en verwacht thans met spanning Prof. Polak's
antwoord, dat zijn opvatting: "verdiend is louter en aIIeen het psychiese
leed, de smart der objektivering" noodwendig in de antinomie voert, dus
zich zelve bij doorredeneering ontbindt, dat deze opvatting bij Prof.
Polak ten innigste verband houdt met zijn psychologistische opvatting
van aIIe werkelijkheid, en dat het beginsel der souvereiniteit in eigen
kring, welks zin en methodische beteekenis den heer Polak blijkbaar
niet duidelijk is geworden, deze antinomie overwint, want naar deze
opvatting is het psychisch leedgevoel wel een normaal substraat van alle
strafleed, doch is het leed zelve, dat toch bezwaarlijk identiek kan zijn
met het gevoelen van dit leed, een geestelijke realiteitsfunctie met normatieven zin, die dien zin ook behoudt tegenover individuen, die in hun
verharding de straf niet als leed gevoelen. In het Oude Testament zendt
God het volk van Israel herhaaldelijk straffen, die het echter in zijn
verharding niet als zoodanig gevoelt, die het zelfs niet als onlust gevoelt.
Ja de verharding wordt zelve vaak als straf Gods voorgesteld. Nu mag
de straf in dezen zin een ander karakter dragen, dan de straf, die de
staat oplegt, ook hier gaat de onderscheiding tusschen "leed" en "leedgevoel" volkomen op. Hoe wil de heer Polak deze straf als psychisch
leedgevoel duiden? Onder het vlakke psychologiseerend gezichtspunt
schrompelen de geweldigste strafoordeelen ineen tot niets!
Straf kan niet zijn een smartgevoel. Een smartgevoel heeft als zoodanig
met "verdiend zijn" niets uit te staan, evenmin als een vroolijke stemming.
"Verdiend" kan slechts een normatieve realiteit zijn.
Een tweetal uitwegen, die de heer Polak mogelijkerwijze zou willen
kiezen om uit het door mij gestelde dilemma te ontkomen, moet ik van
te voren afsluiten.
10 dat de aard van de straf als psychisch leed nog niet zou onderstellen psychische ontvankelijkheid voor dat leed.
Deze schijnbare uitweg zou klaarblijkelijk in een nieuwe antinomie
voeren. Immers een psychisch leed kan zonder psychische ontvankelijkheid daarvoor niet bestaan. In psychischen zin kan een leed alleen zijn
een smarfgevoel voor dezen concreten dader.
20 dat, waar de psychische ontvankelijkheid voor andere straffen ontbreekt, desnoods lijfstraffen zouden mogen worden toegepast.
Immers ook het wezen der lijfstraf kan de heer Polak weder in niets
anders zien, dan in een psychische leedwerking. Maar hoe, als de verstokte en psychisch ongevoelige beroeps- en gewoontemisdadiger ook
van de lijfstraf geen psychisch leed ondervindt? Het is toch immers
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reeds herhaaldelijk geconstateerd, dat de zware misdadigers niets om
lijfstraffen geven, dat zelfs hun ontvankelijkheid voor physiek pijngevoel
danig is verminderd. En tensÎotte welke lichamelijke tuchtiging kan uit
Prof. Polaks vergeldingsoogpunt bezien, naar haar ideëelen zin een transegoïstische belangenharmoniseering" zijn tegenover het mateloos onrecht,
dat de beroeps dader in de rechtswereld gepleegd heeft? Zou hij daartoe
weer terug willen gaan tot de door hem op zoo onhistorische wijze met
vloek en smaad beladen verminkende straffen? Ik zeg op onhistorische
wijze, want de heer Polak schijnt bij zijn overdadig heftige critiek op deze
straffen geheel te vergeten, dat het gerechte van een strafmiddel in
concreto nimmer is vast te stellen buiten verband met het historisch
kultuurpeil. Ook hier in zijn critiek, openbaart Prof. Polak weer zijn
abstraheerend en rationalistisch standpunt, zijn humanistisch credo van
de souvereiniteit der rede. En hoe, wanneer de misdadiger nog alleen
voor de doodstraf "psychisch ontvankelijk" ware? Zou de heer Polak
tegenover dit nijpende dilemma Stoosz' eerlijke conclusie aandurven?
Dan wete hij wel, dat deze conclusie zoo vérstrekkend is, dat zij ten
opzichte van het geheele strafrecht in den ook door Prof. Polak aanvaarden zin, den bijl aan den wortel legt. En dat de dialectische spanning
tusschen klassieke en moderne richting hem reeds midden in het kamp
der modernen zou hebben gevoerd, wier strafrechtsbeschouwing lijnrecht
met de zijne in strijd is.
De straffeloosheid zou een premie worden op psychische ongevoeligheid! Nog één stap en de osychisch ongevoeligen worden ontoerekeningsvatbaar verklaard.
Gelijk gezegd, ontstaan antinomieën, gelijk hier bedoeld, noodwendig
uit de doorvoering van het humanistisch continuïteitsbeginsel, dat op
zijn beurt geworteld is in de proclameering der rede-souvereiniteit. Het
genoemde beginsel openbaart zich bij Prof. Polak in psychologistischen
zin en is in dezen zin slechts te handhaven bij verabsoluteering van den
psychischen wetskring.
Ter typeering van dit psychologistisch gevat continuïteitsbeginsel, moge
ik hier deze passage laten volgen uit het slothoofdstuk van HEYMANS'
Eintührung in die Metaphysik 48): "in der zeitlichen Welt herrschen blosz
die psychischen Gesetze, und was wir physische Gesetze nennen sind
nichts weiter als spezielIe, durch die Hinzunahme bestimmter Bedingungen
gekennzeichnete, und nur infolge unserer individuellen Beschränkung eine
besondere Wichtigkeit beanspruchende Anwendungen derselben." En dan
verder (!): "Wenn es sich aber so verhalten sollte, so wäre damit jedenfalls der Weg angebahnt, aut welchen siclz ein Verständnis der Möglichkeil apriorischer Erkenntnis erreichen liesze. Als den tiefsten überhaupt zu
erkennenden oder zu verrnutenden Grund des Seienden hätten wir uns
dann ein einheitliches zeitloses Wesen zu denken, welches kraft seiner
eigenen Natur sich in einen zeitlich-kausalen Zusammenhang von psychischen (sic) Vorgängen auseinanderlegt; und in diesem psychischen
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Zusammenhang wären wir mitsamt unserem Denken (sic!) eingeschlossen.
Dieses Denken wäre demnach in letzter Instanz nur ein Ausschnitt aus
dem Denken des Weltwesens selbst; und die Gegenstände, auf welche
es sich bezieht, wären sämtlich nur wieder Bewusztseinsinhalte, welche
diesem Weltwesen angehören".
Het aldus verpsychologiseerde intellect wordt dan verder geheel in de
lijn der rationalistisch-humanistische kennistheorie als schepper, als
intellectus arche-typi van de logische, arithmetische en geometrische
Gegenstände geproclameerd, terwijl de hypothese wordt opgesteld, dat
alle overige apriorische kennis zich aldus laat rechtvaardigen 49).
Maar veel verder nog reikt de verabsoluteering der psyche. Ook de
ethische beginselen zijn ons slechts in de desbetreffende "psychische"
functies gegeven en kunnen uit deze functies als de algemeene wetten
derzelve later worden geabstraheerd en tot meer of minder klaar bewustzijn worden gebracht.
Zie hier dus de metaphysische grondslag van de geheele natuurwetenschappelijke of empirisch-analytische methode op het gebied der normwetenschappen.
Alle normen worden onverschillig den wetskring, waartoe ze
behooren - verpsychologiseerd.
"AlIerdings", aldus weder HEYMANS 50), "werden auch unter den
psychischen Gesetzen allgemeine und besondere, grundliegende und abgeleitete zu unterscheiden sein; und es wird die Frage, ob die Gesetze
der sittlichen Beurteilung einer oder der anderen Gruppe angehören, nicht
von vornherein, sondern erst durch umfassende, zurzeit noch nur in den
ersten Anfängen vorliegende psychologische und ethnologische Untersuchungen endgültig entschieden werden können". Alzoo de psychologie
tot richteres over de wetskringen gesteld!
In deze levens- en wereldbeschouwing rust dan verder ook Heymans'
en Polak's determinisme met hun wijsgeerige causaliteitsleer.
Tenslotte komend op de consequenties voor de wijsbegeerte der religie
schrijft Heymans: "Ob die Begriffe Gott und Unsterblickheit im System
des psychischen Monismus beibehalten werden können oder nicht, hängt
schlieszIich davon ab, wie weit oder wie eng man diese Begriffe faszt,
jedenfalls würde ihnen ab er im Rahmen jener Weltanschauung eine ganz
andere Bedeutung beigelegt werden müssen als in demjenigen des
Dualismus oder der Kirchenlehre. Darum halte ich es, (entgegen den
Absichten Fechners und Paulsens) für besser, zur Vermeidung von Miszverständnissen auf den Gebrauch jener Nahmen überhaupt zu verzichten.
Het leerstuk der souvereiniteit in eigen kring zegt ons dus wel heel
wat meer, dan Prof. Polak tracht te doen voorkomen, door het te vereenzelvigen met het op zichzelf niets zeggend en daarom allicht ook voor
het humanisme te aanvaarden wetenschappelijk postulaat, dat men de
onderscheiden "kategoriale" gebieden behoorlijk moet onderscheiden. Datzelfde postulaat wordt ad extremum vooropgesteld door de Marburger-
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richting in de rechtsphilosophie, het wordt weer op geheel andere wijze
gevat door Prof. Polak c.s., weder anders door de Badensche en nog
weder anders door de Hegeliaansche en de phaenomenologische richtingen in de wijsbegeerte des rechts. Neen, niet op de woorden, maar
op den zin komt het aan, die men in dit postulaat legt. Over dien zin
loopt de strijd en de heer Polak heeft geen enkel mijner argumenten zelfs
kunnen benaderen, doordat hij verzuimd heeft tegenover het leerstuk der
souvereiniteit in eigen kring met zijn uitwerking in de theorie der analogiëen en anticipaties stelling te kiezen.
Ik wijs er in dit verband nogmaals op, dat dit leerstuk geheel religieus
is ingesteld en niet rationalistisch in den nu wel niet meer voor misvatting
vatbaren humanistischen zin.
Tenslotte nog één opmerking ter definitieve afweer van alle rondspokend misverstand te dezer zake: dit leerstuk beteekent natuurlijk niet
een apriorische constructie van de wetskringen zelve, doch is in zijn
methodischen zin (daarin gaat de diepe zin van dit leerstuk natuurlijk
niet op) niets anders dan een beginsel, een Leitmotiv, maar als zoodanig
beslissend voor de geheele wetenschappelijke instelling. Het staat in dezen
zin het scherpst tegenover het humanistisch continuïteitspostulaat, zooals
dit in de souvereine rede is gefundeerd. En van welks toepassing in
bepaalden zin, we zooeven weder een proeve gaven bij Prof. Heymans.
Waaruit we deze idee putten? Uit de openbaring der goddelijke waarheid over de verhouding van Schepper en Schepping, een openbaring,
die zich primair niet richt tot gevoel of logisch denken, tot zedelijkheidsof schoonheidsbewustzijn, doch veeleer tot het eeuwige, onsterfelijke in den
mensch, de religieuze kern onzer persoonlijkheid en die eerst vanuit dat
religieuze centrum beteekenis verkrijgt voor ons kennen en handelen. Dat
tot de opvatting van het beginsel der souvereiniteit in eigen kring onze
geheele Calvinistisch-religieuze instelling medewerkt, is hiermede niet
ontkend, doch veeleer geimpliceerd. Waaruit put echter het humanisme
zijn continuïteitsprincipe ? Uit de evidentie, de onmiddellijke zelfverzekerdheid van het redelijk denken (Heymans)? Een dergelijk antwoord
maskeert de waarheid. De wezenlijke bron van dit continuïteitsbeginsel
is de religieuze instelling op het diesseitig persoonlijkheidsideaal, de lachwekkende zelfverheffing der menschelijke rede, een metaphysisch vooroordeel, welks geboorte samenvalt met de opkomst van het humanisme
als levens- en wereldbeschouwing.
Het humanisme, dat zich ter afweer der religieuze instelling beroept
op de grenzen onzer kennis, kent noch zichzelve, noch de grenzen. Het
graaft niet diep genoeg!
Aan welke zijde heerscht de objectiviteit, de algemeengeldigheid der
maatstaven? Aan de zijde van het psycho-monisme of aan die der souvereiniteit in eigen kring?
Het valt buiten het bestek van dit "Naschrift" het psycho-monisme
aan een uitvoerige kritiek te onderwerpen. We vragen in dit verband
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slechts: Waarop berust zijn geheele metaphysieke hypothese? Primair
op de door niemand ontkende waarheid, dat wij slechts weet hebben
van datgene, wat als object in ons bewustzijn (welk een complexe, het
psychisch gebied verre transcendeerende levenseenheid !) is opgenomen.
Maar hoe leidt van hieruit de brug tot een verabsoluteering van den
psychischen wetskring ? Over niets anders dan het metaphysieke continuïteitspostulaat, gegrond in de au fond religieuze belijdenis van de
zelfgenoegzaamheid en volstrekte souvereiniteit der menschelijke rede.
Alles wordt subjectief geduid als psychische zin. De zin der realiteit
is niet voor waarneming vatbaar. Ze wordt intuïtief geschouwd en voor
critische schouwing is niets gevaarlijker dan het vooroordeel der continuÏteit, onverschillig of dit vooroordeel zich in naturalistischen, psychologistischen, historistischen, logicistischen of ethicistischen vorm, dan wel
in een combinatie daarvan openbaart.
Heymans' wetenschappelijke fundeering zijner psycho-monistische hypothese rust op niets anders dan op een ontleding der psycho-physische
processen. Aangenomen wordt nu, dat de zin der geheele werkelijkheid
opgaat in den zin van dit kleine fragment der realiteitsfuncties. En dan
worden alle andere werkelijkheidsfuncties, de energetische, biotische,
logische, sociale, historische, aesthetische, economische, juridische,
ethische, etc. in den zin der psychische omgeduid.
Objectiviteit en algemeengeldigheid ? Vanwaar dan die eindelooze reeks
van antinomiëen in het humanistisch denken, die bij de humanistische
instelling principiëel onoplosbaar zijn?

* * *

Behalve tegen de misvattingen, die over het beginsel der souvereiniteit
in eigenkring zijn ontstaan, heb ik mij thans ook principiëel te verweren
tegen hen, die mijn opvatting inzake de bouw der humanistische wetsidee, de onderlinge verhouding van het wetenschaps- en persoonlijkheidsideaal bestrijden. Eerlijk gezegd, weet ik niet goed, hoe ik deze cri ti ek
moet beantwoorden, daar zij alle preciseering en vooral alle fundeering
mist. Prof. Polak bracht dit punt slechts terloops ter sprake - ik mag
daarvan hem geen verwijt maken - doch wel verwonderde het mij, dat
hij verklaarde geen enkele passage uit zijn geschriften te kennen, waarin
hij het humanistisch wetenschapsideaal in mijn zin zou hebben verdedigd. Prof Polak moet dan mijn uiteenzetting van wezen en strekking
van dit ideaal wel hebben misverstaan. Het continuïteitspostulaat van het
bedoelde wetenschapsideaal openbaart zich in de meest uiteenloopende
schakeeringen. Er is geen sprake van, dat ik het zou hebben vereenzelvigd met de naturalistische nuance. Ditzelfde moet ik ook opmerken
tegen mijn geachten recensent Mr. v. BRAKEL in Themis, die mij verwezen
heeft naar de meest uiteenloopende wijsgeerige stelsels van humanistisch
stempel: het neo-Spinozisme, Prof. Kohnstamm's personalisme (waar ter
wereld heb ik dezen hoogleeraar "humanist" genoemd? I), de Marburger-
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richting, de Heidelberger school enz., die geen van allen het naturalistisch
continuïteitsbeginsel aanvaarden.
Ik mag tegenover deze critiek wel verwijzen naar de uitvoerige grondlegging van mijn beschouwing over het wezen der humanistische wetsidee in vroegere geschriften.
Aan de verschillende typen van deze wetsidee, waaronder ook de
Marburger en Heidelberger richting, de phaenomenologische en de neoHegeliaansche typen, liet ik alle recht wedervaren in mijn "De beteekenis
der Wetsidee voor Rechtswetenschap en Rechtsphilosophie".
Niet een wonderlijke inval heeft mij tot mijn theorie over de humanistische wetsidee gebracht. Eerst na de verschillende stelsels van
humanistisch stempel zorgvuldig historisch en systematisch te hebben
gewikt en gewogen, drong zich hun gemeenschappelijke grondslag in
een wetsidee aan mij op en tevens de noodwendigheid van de vele
schakeeringen in deze wetsidee.
En ik moet helaas tegen mijn geachten recensent nu met volle recht
het verwijt richten, dat hij ten onrechte 51) tegen mij heeft meenen te
mogen gebruiken, n.l. dat het niet aangaat, in enkele volzinnen stelling te
kiezen tegen een theorie, aan welker formuleering een jarenlange studie
ten grondslag ligt.
\

I

I!
i'
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1) SAUER, Grundlagen des Stratrechts, 1921 S. 641. Dat dogmatisch deze
constructie onmogelijk juist kan zIjn, blijkt reeds hieruit, dat ook strafwetgevingen, die met het individualiseerend schuldprincipe geen rekening hielden
en veeleer op den grondslag der "Erfolgshaftung" stonden, reeds de beroepsmisdaad in haar niet opgeklaarden zin uiterst streng bestraften (doodstraf,
bij herhaling van diefstal e. d.). Hier kon men toch de beroepskwalificatie
bezwaarlijk als Schuldvertypung zonder meer opvatten?
2) Typeerend voor deze antinomie in de heerschende schuldleer: MERKEL,
Die Lehre von Verbrechen und Strafe (1912) S. 328 fg.) "Der Umstand, dasz
ein Schuldiger bereits mehrfach wegen eines gleichen oder eines gleichartigen
Deliktes oder überhaupt bereits öfter bestraft worden ist, will vielmehr, insofern er auf einen Hang zur Begehung bestimmter Delikte oder auf eine
geringere Widerstandskraft Anreizungen zur Begehung strafbarer Handlungen
gegenüber hinweist, überal\ in Berücksichtigung gezogen sein. Freilich nicht
überal\ im Sinne eines die Schuld erhöhenden Umstandes. Es ist ein oberf1ächliches Sichabfinden mit den hier vorliegenden Tatsachen, wenn man sich
damit begnügt die Rückfälligkeit als einen Grund gröszeren Verschuldung
und Strafbarkeit zu charaktisieren, we\ches zugleich zu einer Verdunklung des
hier vorliegenden Problems führt. Bei der Mehrzahl der in Betracht kommen den
Individuen, dem Stamme unseres Gewohnheitsverbrechertums, trifft diese
Charakterisierung überhaupt nicht zu. Es sind dies Individuen, deren geistige
Ausrüstung von Haus aus als eine ärmliche und unglückliche, deren Fähigkeit,
durch geregelte Arbeit unter Beobachtung aller staatlichen Anforderungen sich
eine selbständige Existenz zu gründen und deren Widerstandkraft gegen Versuchungen zum Verbrechen als eine geringe und im Laufe ei nes verfehlten
Lebens als eine sich stetig mindernde erscheint. Je geringer aber diese Fähigkeit und Kraft ist, um so weniger haben wir es in den Taten so\cher Subjekte
mit der Macht ihres Willens zu tun, und in desto eingeschränkterem Sinne
können wir daher diese Taten auf die Rechnung ihres Willens setzen. Dem
Sinken ihrer persönlichen Krafl und Freiheit gegenüber von einer gröszeren
Verschuldung zu reden, hat deshalb keinen vernüttigen Sinn. In geraden Verhältnisse aber zu dem Fortgang dies es Prozesses erhöht sich die symptomatische
Bedeufung der Verbrechen und fordern die durch sie erkennbar gewordenen
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Eigenschaften des Schuldigen gröszere Beachtung. Dem Verbrechen substituieTt sich hier für den Standpunkt der Strafrechtspflege in einem gewissen
Sinne der Verbrecher (sic I). Je tiefer ein Gewohnheitsverbrecher sinkt oder
auch von Anfang an steht, um so weniger wird die Frage nach dem Masze der
in einer einzelnen Tat sich begründenden sittlichen Verschuldung uns ein Weg
anzeigen können, der zur Lösung der hier vorliegenden Aufgabe führt, um so
weniger wird überhaupt die einzelne Tat für die Behandlung des lndividuums
maszgebend sein können, um so mehr werden wir uns vielmehr dem Standpunkte
anzunähren haben, den wir dem lrsinnigen gegenüber einnehmen, in Bezug auf
dessen Behandlung die Frage einer sittlichen Verschuldung gar nicht in Betracht kommt, während die Frage der Sicherung anderer um nichts weniger
ins Gewicht fällt." (Ik cursiveer).
Men ziet uit deze gecursiveerde zinsneden duidelijk hoe de bedoelde antinomie
den neo-classicus Merkel regelrecht in de armen der moderne richting drijft!
Bij dezen grooten en eerlijken strafrechtsleeraar inderdaad een symptoom van
bete eken is voor de geheele klassieke richting! Merkel reikt hier v. LISZT de
volle hand.
3) Vergelijk weer de analogie in de functie van het discrete, starre getal
en het bewegelijk oneindig kleine getal!
4) Zie v. HIPPEL Fahrlässigkeit, lrrtum in Verg!. Darstellung A. T. III S. 506.
5) Zie v. HIPPEL, Zur Begriffsbestimmung der Zurechnungsfähigkeit in Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtsw. 32 Bd. (1911) S. 100 fg.
6) BINDING, Die Normen, Bd. 11, (2e Auf!. 1914) S. 194.
7) v. LISZT, Lehrbuch en Zeitsch. f. d. ges. Strafrechtsw. Bd. 30 S. 257.
8) Zie vooral Vergleichende Darslellung V; S. 21-26,76.
9) FRANK, Kommentar 5/7 Aufl. par. 51, I. Zie ook v. BAR, Gesetz und Schuld
II, S. 17, 19/20.
10) VON LrSZT, Die Strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit, Strafr. Aufs. und
Vorträge I, S. 220 fig.
11) KRAFFT-EBING, Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie, 3e Auf!. S.
301 fIg. Der Criminalfall MaTie Schneider.
12) T. a. p. S. 229.
13) VON HIPPEL, t. a. p. S. 123, en Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtsw. 23 Bd.
S. 416.
14) Zie GRETENER, Die Zurechnungsfähigkeit als Frage der Gesetzgebung
(1899) S. 43 fig.
15) FRANK, Kommenlar, 5/7 Aufl. par. 51, Nr. I, S. 109.
"16) Beter dan v. HIPPEL dan ook, schoon niet zeer scherp in omschrijving.
GRETENER: Die Zurechnungsfähigkeit als Frage der Gesetzgebung (1899) S.
40: "In Wahrheit folgt aus dem Umstand dasz die in Frage stehenden Umstände f1ieszenden Ubergänge aufweisen, nur die Notwendigkeit einer konkreten Prüfung des Einfluszes jener Geisteszustände, auf die Zurechnungsfähigkeit des Täters an der Hand psychologisch-juristischer Kriterien ... " (Ik
cursiveer) .
17) PAUL DUBUISSON, De l'evolution des opinions en matière de responsabilité in "Archives de I'anthropologie criminelle et des sciences pénales", 11,
p. 101 sgg.
18) Vgl. ook de uitspraak van ENRICO FERRI: Sociologie Criminelle: Tout
criminel est toujours un anormal, soit transitoirement, soit constammant ! (aangeh. bij GRETENER t. a. p. S. 27).
19) j. V. D. TORREN. Een geval van pathologische moral insanity. T. v. S.
XXXVIII, 1917 blz. 559. Zie ook het Verslag der Vergadering van het Psychiatrisch juridisch gezelschap van 17 Febr. en 28 April 1914.
20) "Le groupe des fous moraux proprement dits est si petit qu'en pratique
on peut Ie laisser de cóte. On trouvera lorsqu'on fera une analyse approfondie
de ces cas, que I'intelligence est rarement vraiment bonne. Le nom même est
un nonsens (NAECKE).
2"1) KIRN, Geistesstörung und Verbrechen.
22) ELLIS, The psychology of individual Differences (1928) p. 323.
23) V g!. LASONDER, De beroepsmisdadigers en hunne strafrechtelijke behandeling (1908), blz. 195 vlg.
A. St. 3-m. II
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24) H. COUTAGNE, Manuel des expertises médicales en matière criminelle
(1877) p. 252/3. Vgl. ook GARRAUD Traite théorique et pratique du droit pénal
français, 3ième ed. (1913) I. p. 628.
25) Vgl. ELLlS, The psychology of individu al Ditferences (1928) p. 190 fl.
De schrijver typeert zeer scherp de mechanistische richting in de leer van de
erfelijkheid van geestelijke factoren in het volgende beeld: "According to this
second group human, mental development is not unlike the running of a doek;
once it is wound up and started it follows a prescribed course until its energy
is expended and then it stops".
26) Zie over deze vormen van geestesstoring BORIS BRASOL, The Elements
of Crime, New Vork, (1927), p. 338 fl.
27) Zie b.v. R. GAROFALO, La Criminologie, Paris 1888 p. 120.
28) KOHLRAUSCH, Sollen und Können als Grundlagen der strafrechtlichen Zurechnung (1910).
29) T. a. p. S. 20.
30) T. a. p. S. 14.
31) T. a. p. S. 15.
32) T. a. p. S. 22.
33) T. a. p. S. 26.
34) BORlS BRASOL, The Elements of Crime (Psycho-Social Interpretation),
(New Vork 1927), p. 48/9.
35) FÖRSTER, Schuld und Sühne, S. 9 fig. Merkwaardig, dat deze schrijver
weder in het andere uiterste overslaat (de polariteit van het humanisme!) en
nu eenvoudig de geheel individualiseering der schuld naar de motieven uit
paedagogisch oogpunt verwerpt!
36) Merkwaardig is in dit verband ongetwijfeld de spontane erkenning van
dezen stand van zaken in de M. v. T. bij het ontwerp-Donner. "Natuurlijk is
een dergelijke bewaring van ernstige beroeps- en gewoontemisdadigers, van
wie redelijkerwijs mag worden verwacht, dat zij na ommekomst hunner gevangenisstraf toch zouden reciàiveeren, van groot belang uit het oogpunt der
openbare orde. Men gelieve hierbij te bedenken, dat dergelijke misdadigers,
behalve voor een deel van de ontdekte criminaliteit, ongetwijfeld ook voor een
belangrijk deel van de niet ontdekte en dan nog wel juist van de niet ontdekte
zware criminaliteit, aansprakelijk mogen worden gesteld." (Wij cursiveeren).
In 't verband van een rechtvaardiging van het voorgestelde beveiligingsrecht
doet deze passus ongetwijfeld wonderlijk aan. Immers de beveiligingsmaatregel
stelt juist niet aansprakelijk, is onafhankelijk van de gedachte van onrecht,
schuld en strafvergelding. Ongewild wordt hier echter erkend, dat het beroepsdelict een geheel ander karakter vertoont dan het gelegenheidsdelict en dus ook
re vera niet naar den gewonen maatstaf met straf vergolden kan worden!
:~6a) Zie de Actes du Congrès Pénitentiair International de Londres Aout 1925,
publiés par Dr. J. Simon van der Aa (Berne 1927, En CommissiOn eh ez
Staempli 8 Cie. à Berne) DI I p. 365-382.
37) Zie Handelingen der Ned. ]uristenvereen. 1928.
38) Zie BELlNG, Die VergeUungsidee, (Leipzig 1'908) passim.
39) Zie hierover o. a. EXNER, Theorie der Sicherungsmittel (1914) S. 168 fig.
40) HEINDL, Der Berufsverbrecher (Berlin, 2e Aufl. 1926).
41) Dr. v. HENTIG, Uber den Einflusz der Sicherungsverwahrung auf die Englische Kriminalität; in Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtsw. 2e Heft (1928), S. 60 fig.
42) M. E. MAYER, Der allgemeine Teil des Deutschen Strafrechts (1915),
S. 171.
43) Wat Prof. POLAK'S strijdwijze betreft en ziedaar tegelijk mijn antwoord
op zijn verzoek, hem uit zijn geschriften ook maar één invectief tegen kerk
en openbaringsgeloof aan te toonen, moge ik hier volstaan met slechts een
kleine samenlezing uit zijn proefschrift De zin der Vergelding. Ik citeer in
Prof. Polak's vereenvoudigde spellingswijze ! (Blz. 109, noot I): "Ik misken
niet een principieël eties verschil tusschen THOMAS en het naturalisme, dat
n.1. bij hem de mens pas en juist door zijn slechtheid, niet reeds om zijn gevaarlikheid a. z., ten gemenen bate mag worden behandeld en afgemaakt als
een dier, maar ook deze leer leidt niettemin tot mensonwaardige "beestachtige"
misdadigersbehandeling, zooals die dan ook door de middeleeuwse (en anti-
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revolutionaire) bloedpraktijk (sic!) onder de auspiciën en met de sanktie der
kerk is vertoond en nog heden tegenover "ketters" en heksen" in zwang zou
zijn, wanneer de kerk nog de macht had van voorheen" (sic ! I). Ik vraag in
gemoede, of dit een invectief is tegen kerk en openbaringsgeloof of een
exact wetenschappelijke uitspraak? Blz. 40 en volgende (hiernaar verwijst
Prof. Polak uitdrukkelijk in zijn referaat over de doodstraf, waarmede hij
meent aan de "theologies gefundeerde" (sic!) strafrechtsleer voldoende eer te
hebben bewezen I).
"Tenslotte nog een enkel woord over de weleer invloedrijke theologiese
basering van het recht tot straffen op het geloof: "de Heere heeft uitdrukkelijk
der menschelijke Overheid de bevoegdheid tot straffen gegeven", waarvoor
men zich dan weer placht te beroepen op een aan PAULUS van Tarsus toegeschreven geloofsuiting (Rom. XIII). Gesteld echter al, des neen, dat de objectieve wetenschap zich zou mogen beroepen op dergelijk subjektief geloof (nog
wel op gezag van niet minder subjektieve, vertaalde, nageschreven en ongeschreven overleveringen), dan nog zou alle machtiging door een Godheid even
ontoereikend zijn, om onverdiend leed als overbodig, om verdiend leed van
rechtswege te rechtvaardigen. Bovendien blijft de door zulk een algemene
machtiging verleende "bevoegdheid" ook prakties waardeloos, onbruikbaar,
zonder maatstaf ter vergelijking van schuld of misdrijf en daarvoor verdiend
leed. De wetenschap kan noch mag bij zulk soort oppervlakkige schijnfundeering (!) blijven staan - zij heeft dieper te graven".
Ik vraag wederom in gemoede, of een dergelijke behandeling van de "th eologies gefundeerde" (sic!) strafrechtsbeschouwing, een wetenschappelijk geschrift waardig is? Grenzelooze oppervlakkigheid paart zich hier aan hoogmoedige bejegening van andersdenkenden!
Doch ik ga verder. In een bij bovenstaande tekst gevoegde noot lezen wij
het volgende: "PAULUS zelf n.1. weet niets van een "uitdrukkelike" machtiging
van de overheid door God, integendeel beroept hij zich voor haar bevoegdheid
tot straffen uitsluitend op zijn geloof, dat alle macht (if;O/)rTtix) , "uit God" is
en alle "bestaande" (S&rT?(l) macht of overheid a. z. van "God verordineerd"
en "Gods dienares", volstrekster van Zijn gericht of toorn" (bedlY-o" ei" óP'Y~lI)
een onzedelike, wijl elk zedelik criterium verloochenende, elk overheidsonrecht
sanktionneerende machtvergoding, die beginselloos elk revolutionair verzet verdoemt... of heiligt, al naar het faalt of slaagt. Het is weer de methodelogiese
doodzonde, die uit wat "bestaat" wil afleiden wat "behoort", die macht stempelt
tot recht. Het Godsgeloof rechtvaardigt van al wat is of geschiedt alles gelijkelik, dus niets".
Dergelijke opgewonden betoogen, waarmede de schrijver de heiligheid van
Gods Woord meent te kunnen aanranden en die hun wetenschappelijk karakter
blijkbaar moeten ontvangen van de vlakke neo-kantiaansche tegenstelling van
"zijn" en "behooren" (waarvan de schrijver het verband met de humanistische
levens- en wereldbeschouwing blijkbaar vergeten was) zijn in een wetenschappelijk bedoeld geschrift niet anders te kwalificeeren, dan gelijk ik het deed:
als invectieven tegen kerk en openbaringsgeloof. Als een "wetenschappelijk
betoog" zal ze geen sterveling kunnen aanvaarden! !
Blijkbaar meende de heer Polak, dat het ieder vrijstaat in Paulus' aangehaalde
woorden te leggen, wat hij zelf verkiest! Had de heer Polak nimmer van het
onderscheid tusschen overheidsinstituut en persoonlijken willekeur gehoord?
En dan volgt deze ergerlijke en met alle eischen van wetenschappelijk fatsoen
spottende uitspraak: "Wel liggen de tijden ver achter ons, waarin eens pausen
legaat ARNOLD, na den val van Bézièrs het laatste bolwerk der Albigenzen,
zijn kruisvaarders-ketterjagers kon toeroepen: "Slaat alles dood! De Heer kent
de Zijnen !" en waarin naar zulk een woord kon worden gehandeld. Maar ook
heden ten dage nog vinden wij in de geloovige strafrechtliteratuur voortdurend het geweten van wie straffen moet zonder over een redelike (sic!)
strafmaatstaf te beschikken in slaap gesust (sic!) met een beroep op het
"korrektief" der "Goddelijke gerechtigheid", die toch onfeilbaar de fouten der
menselike justitie zal "herstellen" of "compenseeren".
Nog een enkel staaltje tenslotte uit 's heeren POLAK's boek Kennisleer contra
Materie-Realisme, een doorloopende reproductie van Heymans' leerstellingen,
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blz. 275: "Al zullen en scholastiek en bijbels dogmatisme hun triest bestaan
als volgehouden onwaarheid (!) nog wel een poosje, misschien een eeuw of
wat, voortslepen ... magna est veritas et praevalebit."
Een opgewonden schimp die v~eemd klinkt na Prof. Polak's geloofsbelijdenis
inzake de kennisleer, als "wetenschap der wetenschappen, aan niets en niemand
rekenschap schuldig dan aan zich zelf, autonoom en souverein": "De zuiver
theoretiese kennisleer, die niet preekt en nooit schimpt, niet-verlokt noch verdicht, maar betoogt en bewijst" (blz. XII).
Nietwaar, het rasechte humanistisch wetenschapsideaal met zijn neutraliteitsdogma, dat tegelijk slag op slag in schimp en smaadrede vervalt, wanneer het
zich in zijn diep irrationeele kern: 't geloof in de souvereine persoonlijkheid,
ziet aangetast.
Ter typeering van den groven betoogtrant van Prof. POLAK tegen andersdenkenden geef ik hier slechts dit ééne citaat uit "De zin der vergelding", dat
gemakkelijk met tal van andere te vermeerderen ware.
Blz. 148/9: "Men zou zich nu vergissen, wanneer men meende, dat Prof.
ROHLAND, om zulke botheden (!) nog in dezen tijd ten beste te geven, wel min
of meer stompzinnig (sic!) moet wezen; hij is integendeel hier en daar, in
wat hij over causaliteit en vrije wil geschreven heeft, uiterst scherpzinnig,
soms zelfs eer listig (!) te noemen. Van dogmatiese frivoliteit (!) kan men
de ondoordachtheden (!), waarmede deze strafrechtverdediger zich afmaakt
van een wereldprobleem als het onderhavige (n.1. de vergelding), niet vrij
pleiten. Maar soortgelijke, zooals ze daar staan, zinledige taliodwaasheden
zijn schering en inslag in de vergeldingsliteratuur ... " en even te voren: "ZÓ,
geborneerd, verblind een taliodogmaticus (sic!) is onze professor, dat hij hier
niet eens een probleem ziet."
Het lust mij niet, nog meer van dergelijke fraaiigheden op te sommen. Ik
tart ieder in mijn geschriften ook maar één zinsnede aan te wijzen, die zich
zóó smalend over een tegenstander uitlaat. Smalende uitdrukkingen heb ik
nergens gebezigd.
44) Handelingen v. d. Vereen. voor Wijsbegeerte des Rechts, XIV, 2e ged.
1928, opgenomen in "Mensch en Maatschappij", Juli 1928 blz. 25.
45) De zin der Vergelding, I, blz. 51.
46) Zie "Mensch en Maatschappij", Juli 1928 blz. 24.
47) GRETENER, Die Zurechnungsfähigkeit, S. 18.
48) HEYMANS, Einführung in die Metaphysik, S. 33.
49) Einführung in die Metaphysik, S. 334/5.
50) T. a. p. S. 337.
51) De heer Van Brakel meent, dat het niet aangaat, gelijk ik in mijn verhandeling over het juridisch causaliteitsprobleem deed, in een "Excurs" stelling
te kiezen in het eeuwenoude vraagstuk van den vrijen wil. Maar hoe nu? In het
standaardwerk van Prof. v. Hamel geschiedt hetzelfde in veel korter bestek,
zonder dat daarop, voorzoover mij bekend, ooit aanmerking werd gemaakt!
Bovendien vergeet mijn geachte recensent hier, dat de bedoelde "Excurs" steunt
op de grondslagen van een wijsgeerig stelsel en dus waarlijk geen oppervlakkige
of incidenteele stellingname inhoudt.
I'
I'
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AANVULLING:

Op blz. 257 van het 3e kwartaalnummer van dezen jaargang schreef ik in
verband met de materieele onrechtmatigheidsleer : "Eérst dan wanneér de gèrechtigde zijn aan zijn rechten vastgekoppelde verplichtingen niet nakomt,
ontstaat schade of gevaar in rechtszin". Men zal tegen deze opvatting wellicht aanvoeren de zgn. risico-aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen
van op zich zelf rechtmatige handelingen. In een materieel gevatté onrèchtmatigheidsleer valt echter het afwijzen dezer risico-aansprakelijkheid onder het
niet-nakomen van verplichtingen, welke aan de rechten zijn vastgekoppeld én
kan men dus ook hier niet het bedoelde gevaar of de schade buiten dén zin
der vergelding vatten.
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VIJFDE VOORLEZING.

t
1
1

Er worden tegenwoordig veel klachten gehoord over onze handelspolitiek, welker resultaten men niet bevredigend acht. Wat bedoelt men
in het verband dier klachten met handelspolitiek? Met zekerheid schijnt
gezegd te kunnen worden, dat men er niet onder verstaat de politiek
van binnenlandsche maatregelen, strekkende tot regeling en bevordering of bescherming, noch van den binnenlandschen noch van den
buitenlandschen handel, noch als ze rechtstreeks den handel betreffen
noch als ze in eerster instantie de voortbrenging betreffen, maar in
tweeder instantie toch ook den handel. In zulke gevallen pleegt men
niet te spreken over handelspolitiek, hoewel er in zulke maatregelen
elementen kunnen liggen, waarvan het buitenland zou kunnen meenen,
dat het zich ermede zou dienen te bemoeien, b.v. als het in den een of
anderen vorm gaat om bevoorrechting van binnenlandsche producten
tegenover buitenlandsche concurrenten, o. a. door subsidiën of door bevoorrechting bij aanbestedingen. Aangezien men echter, gelijk gezegd,
aan deze materie niet schijnt te denken als men over de handelspolitiek
en haar resultaten klaagt, behoeft hierop verder niet te worden ingegaan.
Men denkt bij zijn klachten meer aan twee andere quaesties, n.l. aan het
vraagstuk van vrijhandel en protectie en aan de handelsverdragspolitiek,
welke twee veelal dooreengeward, althans te eng verbonden worden,
maar die, hoezeer ze ook met elkaar verband houden en op elkaar invloed
uitoefenen, zeer beslist van elkaar onderscheiden moeten worden. Zeker
zou men in Nederland van vrijhandel op protectie kunnen overgaan,
zonder verandering te brengen in de handelsverdragspolitiek, en even zoo
kan men, in elk geval theoretisch genomen, van handelsverdragspolitiek
veranderen, zonder voor vrijhandel protectie in de plaats te stellen, zooals
een groot strijder voor actieve handelspolitiek terecht vaak opmerkt,
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maar wel bestaat het gevaar, dat uit een verandering van handelsverdragspolitiek practisch toch wel een afglijden in protectionistische
richting zal volgen. Laten we drie concrete voorbeelden noemen, van
recenten aard, twee op het eerste vraagstuk en een op het tweede betrekking hebbende. Op 9 November 1927 diende de Regeering bij de
Tweede Kamer een wetsontwerp in tot tijdelijke verhooging van het
invoerrecht op huishoudelijk aardewerk, porselein en glaswerk en op
enkele soorten tegels (zitting 1927-'28, no. 204), welk ontwerp op 7
Maart 1928 door die Kamer verworpen werd; op 15 Maart 1928 dienden
de heeren Fleskens en Smeenk bij de Tweede Kamer een initiatief-voorstel
in tot tijdelijke heffing van een invoerrecht voor klompen (zitting 1927'28, no. 304), dat na amendeering door beide Kamers der Staten-Generaal
werd aangenomen, resp. op 13 Juni en 12 Juli 1928. Zoowel het een als
het ander gaat in zekeren zin geheel buiten onze handelsverdragspolitiek
om, hoewel vreemde staten zich, theoretisch gesproken, gelaedeerd
zouden kunnen achten en tegenmaatregelen zouden kunnen beramen,
wat practisch echter nauwelijks redelijk zou zijn, wijl Nederland, alles
samen genomen, alle vreemde staten uiterst liberaal behandelt. Op 4
October 1927 stelde de Regeering voorts bij ministerieële beschikking een
Commissie in, die tot taak kreeg, een verhoogd tarief van invoerrechten
saam te stellen, zooveel mogelijk gebaseerd op onze tegenwoordige tariefwetgeving en geschikt om in bepaalde gevallen door de Kroon geheel of
gedeeltelijk toepasselijk te worden verklaard. Uit het werk der Commissie
zou iets kunnen voortvloeien, dat een overstag gaan van onze handelsverdragspolitiek zou beteekenen, hoewel ook voorstellen denkbaar zijn,
welke die politiek nauwelijks zouden aantasten, maar in elk geval zijn we
hier op het terrein der handelsverdragspolitiek. Welnu, hoezeer geacht
wordt, dat van een verandering van deze politiek invloed zou kunnen uitgaan op het probleem van vrijhandel of protectie, kan wel hieruit blijken,
dat Minister de Geer in de Memorie van Antwoord op het Voorloopig
Verslag der Tweede Kamer over Hoofdstuk I der Staatsbegrooting zich
aldus heeft uitgelaten: "Dat dit hulpmiddel op den duur steeds zal
moet leiden tot meer protectie, is door de ervaring niet bewezen. Wel
dreigt natuurlijk in dit opzicht een gevaar en is voorzichtigheid geboden".
We laten hier echter het vraagstuk van vrijhandel of protectie geheel
rusten en gaan ons alleen bezighouden met de bezwaren en klachten,
die geuit worden met betrekking tot onze handelsverdragspolitiek en
geleid hebben tot de uitspraak van Minister de Geer, die - te aangehaalder plaatse - gewaagt "van een onmisbaar gebleken hulpmiddel
bij het bevorderen van vriendschappelijke handelsrelaties met andere
landen", en tot instelling van meergenoemde Commissie. Vooraf echter
een woord over wat onze handelsverdragspolitiek is.
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Onze handelsverdragspolitiek is niet een afgerond geheel, in eenige
verklaring van een overheidsorgaan geformuleerd of in eenig wettelijk
staatsstuk neergelegd, maar kan alleen opgemaakt worden uit de daden
van de regeering en, zoo men wil, van den wetgever. In de tweede plaats
moet opgemerkt worden, dat de handelsverdragspolitiek van den eenen
dag op den anderen kan veranderen; stel, dat de regeering een handelsverdrag sluit, afwijkende van de voorgaande, en de volksvertegenwoordiging keurt het goed, of wel, dat men den wetgever weet te bewegen,
een vechttarief of onderhandelingstarief te maken of in- of uitvoerbeperkingen of -verboden in te stellen, dan kan dat verandering van
handelsverdragspolitiek beteekenen, zij die verandering dan vrijwillig
of noodgedwongen. Laten wij er ons daarom toe bepalen uiteen te zetten,
wat, op grond van de feiten, ten huidigen dage de handelsverdragspolitiek van Nederland schijnt te zijn. Als men zich daarbij van datgene
mag onthouden wat, zoo geen doode, dan toch slapende letter schijnt
te zijn, als b.v. de wet van 8 Augustus 1850 tot regeling der Nederlandsche scheepvaart, kan men zich bepalen tot een beoordeeling van de
Nederlandsche tariefwet en van de handelsverdragen, door Nederland met
andere staten gesloten. Wat de tariefwet betreft moet de aandacht
gevestigd worden op 5 kenmerken: 1°. ons tarief is niet overdreven
gedetailleerd en bevat slechts 150 posten tegen b.v. het Duische 946
posten, terwijl veel verder gaande détailleeringen of elders reeds bestaan
of nog te wachten zijn; 2°. ons tarief is met zijn 8 % voor eindproducten
niet alleen het laagste Europeesche tarief, maar is ook op zichzelf laag,
zoodat er uit dien hoofde geen element in ligt, waarover het buitenland
zich beklagen kan of dat op de handelsverdragspolitiek ongunstig zou
kunnen inwerken; 3°. het is enkelvoudig en leent zich niet als vechtresp. onderhandelingstarief ; 4°. het bevat geen gezochte specificaties
en laat zich met ontduiking der meestbegunstigingsclausule niet in; 5°. de
tariefwet geeft geen machtiging, aan wien ook, om buiten den wetgever
om het tarief te wijzigen en zijn geschiedenis leert, dat de Nederlandsche
wetgever van frequente wijzigingen niet wil weten. Neemt men daarnaast onze verdragen in studie, dan vallen - van onzen kant bezien hier 6 kenmerken op: 1°. onze verdragen zijn gebaseerd op de onvoorwaardelijke meestbegunstiging en deze - dat mag bijgevoegd worden vindt de meeste royale toepassing; 2°. zij bevatten slechts zeer sporadisch
tariefconsolidaties, terwijl er eer een tendens is om ze te doen verdwijnen
dan ze te vermeerderen; 3°. zij kennen geen tariefreducties onzerzijds,
terwijl slechts een enkele maal tariefreducties van de wederpartij bedongen zijn; 4°. zij beperken het recht tot het instellen van in- en uitvoerverboden e. d. niet, maar erkennen het eer, hetgeen echter van geen
belang meer is sedert Nederland de Volkenbondsconventie tot afschaffing
van zoodanige verboden en beperkingen geteekend heeft en wel ratificeeren zal; 5°. zij strekken zich in het algemeen over de koloniën uit en
maken geen andere dan redelijke reserves, b.v. voor het grensverkeer;
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6°. zij werden voor den oorlog veelal voor een langen termijn gesloten, die
echter in alle gevallen nu afgeloopen is, en worden na den oorlog voor
betrekkelijk korten tijd gesloten, maar vinden over het algemeen grif
hernieuwing. Practisch gesproken komt het dus hierop neer, dat de
Nederlandsche handelsverdragspolitiek - zoo als die naar voren treedt
in hoofdzaak uit onze tariefwet en onze handelsverdragen - uitermate
vrijgevig is en niets bevat, dat in het internationale verkeer tot belemmeringen aanleiding zou kunnen geven. Nederland staat hierin wel heelemaal alleen, sedert Engeland, hoewel van marchandage over tarieven
niet willende weten en dus - formeel genomen - een liberale handelsverdragspolitiek hebbende, in zijn tarieven elementen brengt (Me. Kenna-,
safeguarding- en Key industries-duties), die het buitenland als zoo
hinderlijke belemmeringen voelt, dat zelfs over opzegging van verdragen,
b.v. door Duitschland, wel eens gesproken wordt.

I
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Als we aannemen, dat het niet raadzaam is, alleen te vermelden hetgeen
waarover in onze dagen geklaagd wordt inzake onze handelsverdragspolitiek, maar wel nuttig schijnt daarnaast ook te wijzen op het goede,
dat blijkens de resultaten, in die politiek schuilt, komen we voor de vraag
te staan, welke volgorde gekozen moet worden. Was het de bedoeling,
een pleidooi ten gunste van de thans gevolgde handelsverdragspolitiek
te voeren, dan zou de logische volgorde deze zijn, dat eerst de niet
te loochenen bezwaren werden opgesomd, dat daarna niet houdbare
bezwaren werden vermeld en dat ten slotte het goede in het licht werd
gesteld. Aangezien het hier echter slechts gaat om wat men zou kunnen
noemen een neutrale les inzake handelsverdragen en handelsverdragspolitiek, ligt het meer voor de hand, de orde, die een goede advocatuur
zou eischen, om te keeren, en, de bezwaren voor het laatste latende, te
beginnen met wat voor - althans niet tegen - de gevolgde methode
pleit. Het volgende zou kunnen worden opgemerkt. 1°. De economische
toestand des lands is niet ongunstig, zooals blijkt èn uit het uiterlijk
van het land, dat er een is van welvaart, èn uit de statistieken, o. a.
ook onzen handel met het buitenland betreffende. Niets wijst er op,
dat in andere landen - zeg van Europa - de welvaart grooter zijn zou
dan hier te lande. Wel is waar heeft zich de economische toestand in
andere landen, o. a. ook in neutraal gebleven landen, na den oorlog
op opvallender wijze hersteld dan in Nederland, maar dat houdt verband
met de omstandigheid, dat, hoezeer Nederland ook van den wereldoorlog
moge hebben geleden, de economische inzinking er minder erg - vaak
veel minder erg - geweest is dan in sommige andere, ook neutrale,
landen, zoodat het herstel er zich wel langs minder sterk opgaande lijn
bewegen moest. 2°. Nederland kon vrijwel alle handelsverdragen, die het
noodig achtte, afsluiten. Deze arbeid kon op rustige wijze geschieden,
zonder dat de economische verhoudingen onder onzekerheid en wissel-
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valligheid ten gevolge van de voorbereiding der onderhandelingen of
wel van de onderhandelingen zelve hadden te lijden. Bijna zonder uitzondering konden meestbegunstigingsverdragen worden afgesloten, welk
resultaat andere landen in een aantal gevallen niet konden bereiken.
Nederland kwam dus, behoudens in één geval, dat bij de bezwaren zal
worden behandeld, niet bij andere landen achter te staan, terwijl wel
omgekeer~, verschillende landen bij Nederland achter geraakten. Als de
verdragen door Nederland en door andere staten met derden gesloten
voor elk land en bloc genomen worden, dan is er eerder een verschil
ten gunste van ons land dan ten onzen ongunste te constateeren. 3°. Beziet
men niet alleen de verdragen, maar ook de verhoudingen, zooals ze,
hetzij uit hoofde van verdragen, hetzij los daarvan, in de practijk zijn,
dan mag, hoezeer vergelijkingen ten deze al bijzonder moeilijk zijn,
de stelling wel worden gewaagd, dat Nederland relatief niet meer
moeilijkheden ondervindt dan andere landen. Relatief beteekent hier:
voor zooveel andere landen analoge belangen hebben. Het ligt toch
voor de hand, dat een land als het onze, dat overal ter wereld handel
drijft, welks vlag op alle zeeën en in alle havens gezien wordt, dat
enorme belangen heeft bij den afzet van producten van bodemcultuur
(land- en tuinbouw en veeteelt), dat bovendien groote industriëele exportbelangen heeft te behartigen, dat bovendien een koloniaal rijk is met
prachtige overzeesche gebieden, producenten van wereldartikelen van
groote beteekenis, dat ten slotte een wereldhandel in geld te verzorgen
heeft - welk land kan op een dergelijke combinatie bogen? - het ligt
voor de hand, zeiden we, dat, als er ergens in de wereld economische
moeilijkheden zijn, zoo men wil: handelsbelemmeringen, Nederland die
moeilijkheden resp. belemmeringen niet relatief meer zal voelen dan
andere landen, maar wel absoluut, omdat het meer belangen heeft dan
anderen en zijn belangen meer gevariëerd zijn dan die van anderen.
4°. Resumeerende kan men wel zeggen, dat er in het algemeene beeld
(economische situatie - handelsverdragen - practische moeilijkheden)
niets is dat onze handelsverdragspolitiek veroordeelt, hetgeen niet uitsluit, dat er in de details geen bezwaren zijn, die tot zelfinkeer manen.

** *

Als we er thans toe overgaan, de bezwaren te bezien, die tegen
Nederlands handelsverdragspolitiek en de ermede bereikte resultaten
worden ingebracht, dan mogen allereerst wel drie opmerkingen gemaakt
worden, waartoe de bestudeering der bezwaren al dadelijk aanleiding
geeft: 1°. De bezwaren zijn nergens stelselmatig naar voren gebracht,
zoodat degene, die ze alle wil leeren kennen, ze uit redevoeringen en
geschriften bijeen moet garen. 2°. Ze richten zich niet in dien zin tegen
de zaak in haar geheel, dat deze eerst ten voeten uit zou worden geteekend om dan als onhoudbaar te worden bestreden, maar richten
zich - zooals met het oog op het zooeven gezegde zeer begrijpelijk is -
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tegen details. 3°. Zij zijn over het algemeen niet zeer precies en behoeven
veelszins correctie of aanvulling. Het mag in het belang zoowel van
voor- als van tegenstanders van de huidige verdragspolitiek geacht
worden, als getracht wordt, orde in de materie te brengen, "Wahrheit
und Dichtung" van elkander te scheiden, en zood oen de de zaken in het
juiste licht te stellen. Deze poging zal gedaan worden, "sine ira ac
studio", in neutralen zin, zonder dat beoogd wordt, de weegschaal naar
deze of gene zijde te doen overslaan. En dan schijnt het gerechtvaardigd,
de bijeengegaarde bezwaren in twee rubrieken in te deelen. In de eerste
rubriek zouden kunnen worden ondergebracht de bezwaren, waarvoor
al dan niet iets te zeggen valt, maar die ten principale in dit verband
onjuist moeten worden geacht en dus teruggewezen behooren te worden,
terwijl in de tweede rubriek een plaats zouden kunnen vinden de bezwaren, waarop misschien wel iets kan worden afgedongen, maar die
ten principale juist zijn te achten, zood at men er zich met recht bij
bestrijding van onze handelsverdragspolitiek op beroepen kan. De eerste
rubriek kan als volgt worden ingedeeld: 1°. niet toegelichte bezwaren,
waarvoor geen deugdelijke grond te vinden is; 2°. bezwaren, die hun
ontstaan te danken schijnen te hebben aan gemis aan voldoende kennis
der feiten; als punt 3°. zou hierbij de meestbegunstiging kunnen
worden besproken, met name in verband met territoriale onderverdeeling;
4°. klachten over het niet kunnen afsluiten van meestbegunstigingsverdragen ; 5°. klachten over het niet-wegnemen van hooge rechten in
buitenlandsche tarieven; 6°. klachten over het euvel, dat voor speciaal
Nederlandsche artikelen tegen hooge rechten in buitenlandsche douanetarieven niets bereikt wordt; 7°. klachten over wat tegenwoordig volgens
een niet onaardige beeldspraak, waarvoor den auteur hulde zij gebracht,
"uitholling" der meestbegunstiging heet.

* * *

Allereerst dus niet toegelichte bezwaren, waarvoor geen deugdelijke
grond te vinden is. In dit verband moeten gereleveerd worden klachten
over de handelsverdragen met Griekenland en met Tsjecho-Slowakije.
Wat Griekenland betreft kan het volgende opgemerkt worden. Met
Griekenland is in de periode na den oorlog geen verdraglooze toestand
ontstaan, omdat tijdens den overgang van het oude verdrag op het nieuwe
de regeeringen het er telkens over eens werden Of om het oude verdrag
voorloopig nog, of om het nieuwe reeds bij voorbaat van toepassing te
verklaren. Bij de onderhandelingen over het verdrag rezen geen moeilijkheden; wel vroeg de Grieksche regeering verlaging van het N ederlandsche
invoerrecht op krenten; maar zij liet dien eisch vallen toen de N ederlandsche regeering had doen wijzen op haar vrijgevige handelspolitiek
en met name op het feit, dat krenten hier te lande minder zwaar belast
worden dan in andere landen, nadat daar bij wijze van concessie de
rechten verlaagd werden. Het verdrag zelf schijnt voorts weinig houvast
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te bieden voor kritiek; het is een zeer regelmatig opgebouwd meestbegunstigingsverdrag, ten aanzien waarvan slechts valt te constateeren:
1°. dat er territoriale uitzonderingen op de meestbegunstiging voorkomen, die echter zeer sober zijn (grensverkeer, kustvaart); 2°. dat
partijen zich de regeling der kustvaart hebben voorbehouden. Een bijbehoorend protocol neemt niets terug van hetgeen het verdrag geeft. Het
trekt voorts de aandacht, dat noch de Tweede noch de Eerste Kamer
schriftelijk of mondeling opmerkingen over het ontwerp goedkeuringswet
heeft gemaakt. Klachten zijn over het verdrag ook achteraf niet gehoord, wel luide klachten over Grieksche maatregelen, maar die treffen
dan het verdrag als zoodanig niet. Is dus niet in te zien, waarom
bestrijders van de Nederlandsche handelsverdragspolitiek Griekenland
plegen te noemen, ook met Tsjecho-Slowakije staat het ongeveer zoo.
Ten aanzien van dat land heeft onze handelsverdragspolitiek in zoover
zeker niet gefaald, dat de onderhandelingen geen moeilijkheden ondervonden en dat het verdrag vlot schijnt te zijn afgesloten, alhoewel in
artikel 8 van het protocol, bij het verdrag behoorend, een reflex te vinden
is van het feit, dat juist tijdens de onderhandelingen de plannen der
Nederlandsche regeering, die belichaamd zijn in het schoenenwetje (wet
tot tijdelijke beperking van den invoer van schoenwerk) , aan de orde
waren: het verdrag is van 20 Januari 1923, het schoenenwetje (van 5
Mei 1923) werd bij de Tweede Kamer ingediend op 17 Februari 1923.
Opbouwen inhoud van het verdrag geven, als in het geval van
Griekenland, geen aanleiding tot opmerkingen; ze zijn trouwens ongeveer dezelfde als in het Grieksche geval, zij het met dit verschil, dat
de territoriale reserve inzake de meestbegunstiging niet is gemaakt en voor
de kustvaartreserve in casu geen aanleiding kon zijn, althans van TsjechoSlowaaksche zijde. Men kan natuurlijk bezwaar hebben tegen het protocol,
dat een systeem van 3 lijsten huldigt (lijst van vrij toegelaten artikelen;
lijst van artikelen, waarvoor een minimum contingent wordt bepaald; lijst
van artikelen, waarvoor welwillende behandeling wordt toegezegd; alles
natuurlijk voor wat Tsjecho-Slowakije betreft), maar, als men er op Iet,
dat Tsjecho-Slowakije 5 jaar na de sluiting van het verdrag met Nederland
nog niet tot het systeem van vrijen in- en uitvoer is overgegaan, om welke
redenen dan ook, maar aan het systeem van beperkingen en verboden
nog vasthoudt tegenover alle landen, dan mag de vraag gesteld worden,
of in 1923 het protocol niet terecht gemaakt is. Trouwens is, als de
herinnering niet bedriegt, tegen het protocol als zoodanig, evenmin als
tegen het verdrag, destijds veel bezwaar gemaakt. Wel is destijds beweerd, in en buiten de Staten-Generaal, dat voor een paar artikelen,
op de contingentenlijst (B) voorkomende, de toegestane hoeveelheden
niet toereikend waren. In verband daarmede heeft de Nederlandsche
regeering van de Tsjecho-Slowaaksche weten te verkrijgen, dat in de
genoemde lijst een paar correcties werden aangebracht (later, 17 October
1924, in nota's vastgelegd). Op 10 April 1924 keurde de Tweede Kamer,
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na eenige mondelinge schermutselingen, zonder hoofdelijke stemming het
verdrag goed; in de Eerste Kamer werd er zelfs niets over opgemerkt.
Sedert hoort men wel veel van moeilijkheden, door onzen invoer ook in
Tsjecho-Slowakije ondervonden, maar, als in het geval van Griekenland,
kan gezegd worden, dat ze het verdrag, met protocol, als zoodanig niet
aantasten. Het is dan ook alweer niet wel in te zien, wat men op het
oog heeft, als men nu, achteraf, den naam Tsjecho-Slowakije noemt in
een betoog, dat onze handelsverdragspolitiek ons telkens in den steek laat.

** *

Gemis aan voldoende kennis van de feiten schijnt niet vreemd te zijn
aan het vermelden van onze handelsverdragen met Finland en Portugal.
Voor wat deze beide landen aangaat gaan ze weer op dezelfde wijze
te werk als daareven. Bij de onderhandelingen met Finland deed zich
zeker even een moeilijkheid voor, omdat Finland de meestbegunstiging
niet wilde uitstrekken over de voordeelen, toegekend aan Frankrijk in
de artikelen 2 en 6 van het handelsverdrag tusschen Finland en dat land
van 13 Juli 1921. Maar aangezien Nederland moest weigeren, een handelsverdrag te sluiten met zulk een ver gaande inbreuk op de meestbegunstiging, en Finland blijkbaar prijs stelde op een verdrag met
Nederland, werd bij de onderhandelingen tweeërlei vastgesteld: n.l. 1°. dat
voor een aantal met name genoemde Nederlandsche artikelen dezelfde
rechten zouden gelden als voor gelijksoortige Fransche artikelen, hetgeen
in de definitieve nota's en de bijbehoorende lijst werd vastgelegd; 2°. dat
voor het overige op de Fransche artikelen uit meergenoemd verdrag
de meestbegunstiging zou gelden zoodra meer dan een andere staat
naast Frankrijk dezelfde faciliteiten als dit land zou verkrijgen, hetgeen
reeds vóór de notawisseling bij afzonderlijke nota's werd vastgelegd.
Practisch komt dit nu hierop neer, dat de meestbegunstigi:1 g volledig is.
Wat verder vorm en inhoud der definitieve nota's betreft valt alleen op
te merken, dat de meestbegunstiging ten onzen gunste niet werkt met
betrekking tot faciliteiten, door Finland verleend in het grensverkeer
en aan Estland, den niet zeer omvangrijken grensstaat, tot de voordeelen
aan de naburige staten verleend voor de Oostzeevaart, tot eenige voordeelen, inzake visscherij, robbenjacht en doorvoer aan Rusland verleend.
Over het arrangement met Finland zijn destijds, toen het bekend werd,
geen klachten gehoord;, het moet een vergissing zijn als men het thans
noemt als voorbeeld van een met onze handelsverdragspolitiek verkregen
ongunstig resultaat: kennis van de fouten zou eerder aanmanen, het
aan te voeren ten betooge, dat onze politiek bezwaren weet te overwinnen en gunstig resultaat weet te bereiken. Dat kan niet gezegd
worden, althans niet in denzelfden zin, van het tweede arrangement,
dat genoemd werd als voorbeeld, dat gemis aan kennis van zaken
wel eens een rol schijnt te spelen bij de beoordeeling der resultaten
van Nederlands handelsverdragspolitiek. Immers zijn de feiten in het
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Portugeesche geval van eenigszins anderen aard. Noch bij de onderhandelingen over de sluiting van de overeenkomst in eerste instantie,
noch bij de 'Onderhandeling over de vernieuwing der overeenkomst
waren er onoverkomelijke moeilijkheden, al was Nederland nimmer geheel
voldaan over wat het kon verkrijgen. Maar de Portugeezen brachten
bij de vorenbedoelde onderhandelingen herhaaldelijk ter sprake hun
wensch, dat de Portugeesche wijnmerken bij ons zouden beschermd
worden, gelijk zij dat in andere landen zijn. Zonder zich in deze zaak
partij te stellen kan men opmerken, dat in zulk een wensch op zichzelf
misschien iets redelijks schuilt, maar dat sommige onzer nationale producten in het buitenland evenmin bescherming van hun naam genieten als
b.v. Gouda- en Edammerkaas. Hoe dit zij, telkens kon het arrangement
verlengd worden omdat de Nederlandsche regeering inzake wijnquaesties
op niet contentieuse punten zoover ging als onder vigueur van de hier te
lande bestaande wettelijke bepalingen mogelijk was. Verder geven vorm of
inhoud van het arrangement geen aanleiding tot opmerkingen, behalve,
wat den inhoud betreft, tot deze, dat ons practisch gesproken voor onzen
invoer meestbegunstiging gegarandeerd is. Ook in dit geval kan gezegd
worden, dat toen de overeenkomst bekend werd, geen klachten zijn vernomen, zoodat alweer niet wel is in te zien of men met volkomen kennis
van de feiten inzake Portugal wel zoo zou oordeelen als men blijkbaar
doet, tenzij men: 1°. eenerzijds de bezwaren, die uit de wijnquaestie
kunnen ontstaan, ten onrechte op rekening zou willen schrijven van de
handelsverdragspolitiek, op welker terrein de quaestie der bescherming
van wijnmerken niet ligt; 2°. het als een inbreuk op onze handelsverdragspolitiek zou willen beschouwen, als beschikbare concessies bij onderhandelingen over handelsverdragen nuttig worden aangewend.

* * *

Wij komen thans tot het bezwaar, dat betrekking heeft op de (territoriale en andere) excepties, onder welke de meestbegunstiging wordt
verleend. In twee groepen kunnen die excepties in hoofdzaak worden
ingedeeld, n.l. excepties, die de behandelde materie betreffen, en, wat
genoemd worden, territoriale excepties. Wat de eerste groep aangaat zij
er aan herinnerd, dat in het verdrag van 31 December 1851 door Duitschland de meestbegunstiging slechts in zeer beperkte mate verleend werd,
zoodat het in 1925 noodzakelijk is geweest, die meestbegunstiging op
zeer ruime schaal aan te vullen. Vóór den oorlog pleegden voorts met
name voor te komen uitzonderingen op de meestbegunstiging met betrekking tot faciliteiten, verleend aan kustvaart en visscherij. Men zou
daarvoor kunnen naslaan de verdragen, door Nederland 26 Maart 1867
met Oostenrijk-Hongarije en 6 Juli 1912 met Japan gesloten. Nu kan
worden toegegeven, dat in de verdragen, door Nederland na den oorlog
gesloten, meer excepties voorkomen dan in de oudere verdragen, maar
dan is de oorzaak daarvan niet, dat er in werkelijkheid meer materiëele
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excepties zijn, maar dat voorzichtig- en zekerheidshalve van een aantal
materies gezegd wordt, dat zij niet onder de meestbegunstiging vallen.
Hierbij denke men aan wat genoemd plegen te worden "conventions
générales", aan overeenkomsten, dubbele belasting betreffende, en meer
dergelijke, van welke het vanzelf spreekt, dat zij niet in de meestbegunstiging kunnen worden betrokken, omdat daardoor, wat de algemeene
verdragen betreft, het geheele systeem zou worden gedesorganiseerd en,
ook wat dubbele belasting aangaat, de reciprociteit zou kunnen ontbreken.
Wel moet hiernaast opgemerkt worden, dat ook uitgesloten plegen te
worden voordeelen, die staten, welke als overwinnaars uit den wereldoorlog voortkwamen, bij de vredesverdragen van overwonnen staten
hebben afgedwongen. Hier moge nog bijgevoegd worden, dat al dergelijke bepalingen na den oorlog óók voorkomen in verdragen, die andere
staten onderling gesloten hebben, zoodat hierin dus niets bijzonders ligt,
dat met een bepaalde handelsverdragspolitiek te maken zou hebben. Wat
in de tweede plaats betreft de territoriale excepties, zou drieërlei kunnen
worden vastgesteld: 1°. Vóór den oorlog pleegden van de werking der
meestbegunstiging te worden uitgezonderd faciliteiten, tusschen aangrenzende landen verleend voor het grensverkeer, over en weer verleend
door leden van toluniën of wel door leden van personeele uniën (ZwedenNoorwegen) of wel door moederlanden aan koloniën. 2°. In de verdragen,
door Nederland na den oorlog gesloten, komen, behalve de exceptiën,
de koloniën betreffende, welke sterk zijn teruggedrongen, dezelfde
uitzonderingen als zooeven genoemd voor. Zij zijn wellicht eenigszins
uitgebreider, doordat in sommige gevallen faciliteiten, aan geheele grenslanden verleend, worden uitgezonderd, waarbij het dan meestal gaat om
kleine staten, die vroeger bijeengehoord hebben, terwijl b.V. leden van
statenfamiliën elkander voordeelen plegen toe te kennen, waarvan zij
niet wenschen, dat deze door de meestbegunstiging op anderen overgaan.
3°. Territoriale excepties, als na den oorlog in door Nederland gesloten
verdragen voorkomen, plegen ook voor te komen in de verdragen, door
derde staten onderling gesloten. Hiervan zouden zeer frappante voorbeelden kunnen worden aangevoerd. Zoo pleegt b.v. Turkije van de
meestbegunstiging uit te sluiten voordeelen, die het verleent aan afgesplinterde deelen van het oude Ottomaansche Rijk; Baltische staten
plegen voordeelen, die zij elkander onderling verleenen, ook van de
meestbegunstiging uit te sluiten. Voordeelen, tusschen Duitschland en
Polen overeengekomen voor Duitsche en Poolsche deel en van OpperSilezië, worden eveneens van de meestbegunstiging uitgesloten. Typisch
is vooral een verdrag als op 2 Januari 1928 tusschen Denemarken en
Spanje is gesloten, waarbij van de werking der meestbegunstiging, behalve dan grensverkeer, worden uitgesloten: van Spaansche zijde gunsten
aan Portugal, de Spaansche zone van Marokko en de Spaansch-Amerikaansche Republieken verleend, en van Deensche zijde gunsten, door
Denemarken aan Noorwegen, Zweden en Groenland verleend. Het schijnt
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onnoodig, de talrijke voorbeelden die voor ons liggen te vermelden. In
het kort kan gezegd worden, dat op het gebied van de excepties, waarover thans gehandeld wordt, er geen werkelijk verschil is, noch tusschen
de verdragen, die Nederland thans sluit, en die, welke het vóór den
oorlog sloot, noch tusschen de verdragen, die Nederland thans sluit, en
de verdragen, die andere landen thans sluiten. Deze geheele quaestie
heeft weinig met het vraagstuk van de handelsverdragspolitiek te maken.

* * *

Zal men wellicht verstandig handelen, om, als men doeltreffend tegen
de handelsverdragspolitiek van Nederland wil optreden, de dusver gereleveerde bezwaren te laten rusten, men kan, zooals reeds gezegd werd,
bezwaren aanvoeren, die ten principale juist zijn. We noemen als eerste
dier bezwaren het niet kunnen afsluiten van meestbegunstigingsverdragen.
Laten wij terzijde de gevallen, waarin formeel de meestbegunstiging wel
niet volledig is, maar de regeling practisch op volledige meestbegunstiging neerkomt, dan behoeft slechts het merkwaardige unicum van Spanje
genoemd te worden. De handelspolitiek van Spanje is sinds den oorlog
gericht op ver doorgevoerde bescherming met name van de nieuw opgekomen nijverheid. De verdragsrechtelijke verhouding van Spanje tot
andere staten is van 1922 tot 1926 geregeld op de basis van reciprociteit;
het meervoudige tarief stelde Spanje in staat, concessies aan te bieden,
waartegenover concessies verkregen worden. In dit systeem werd niettemin van meestbegunstiging veelvuldig gebruik gemaakt. Tal van landen,
Europeesche en andere, hebben met Spanje gunstiger verdragen kunnen
afsluiten dan Nederland, omdat ze concessies aan Spanje konden aanbieden, die grooter of kleiner moesten zijn naarmate Spanje uit zichzelf
minder of meer begeerig was om tot verdragssluiting met het betrokken
land te geraken, behalve in het geval der Vereenigde Staten, die erin
geslaagd zijn een zeer gunstige regeling met Spanje te treffen, zonder
dat de redenen, die daarbij voor Spanje gegolden hebben, zijn vast te
stellen. Ten gevolge van het ontbreken van meestbegunstiging van
Spaansche zijde in de overeenkomst, tusschen Spanje en Nederland gesloten, heeft de Nederlandsche invoer plaats onder ongunstiger voorwaarden dan die van andere landen, hetgeen den totalen uitvoer uit
Nederland wel is waar niet heeft doen verminderen, dank zij de omstandigheid, dat enkele in groote hoeveelheden uit Nederland ingevoerde
artikelen in Spanje zeer gezocht zijn, maar wel geacht moet worden,
de ontwikkeling van den Nederlandschen invoer te belemmeren. Intusschen heeft voor Spanje, althans schijnbaar, het reciprociteitssysteem gedurende de jaren, dat het tot grondslag zijner politiek
diende, gunstige resultaten afgeworpen. Toch komt Spanje van deze
politiek terug en tracht het thans een stelsel van verdragen met onvoorwaardelijke en volledige meestbegunstiging door te voeren, met dien
verstande, dat een straftarief blijft gehandhaafd met het oog op landen,
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die tot de sluiting van zulke verdragen niet bereid worden gevonden.
Vermoedelijk vindt de verandering van politiek plaats omdat Spanje zijn
volle autonomie op tariefgebied wil herkrijgen. Deze nieuwe politiek, die
wel reeds belichaamd is in enkele nieuwe verdragen, zooals laatstelijk
met Denemarken, heeft overigens nog niet haar beslag gekregen, maar
over wijziging van tal van verdragen in den geest der nieuwe politiek
wordt onderhandeld, o. a. met Zwitserland, dat zijn voorkeursrechten
met name op kaas, niet wil prijsgeven, zoodat het van het meeste belang
is, de ontwikkeling der dingen in de eerstvolgende periode met aandacht
te volgen. Indien de nieuwe politiek door Spanje kan worden doorgevoerd,
zal Nederland, dat volledige en onvoorwaardelijke meestbegunstiging
pleegt te verleenen, deze in Spanje ook kunnen verkrijgen.

* * *

Een tweede bezwaar, dat met goed recht tegen Nederlandsche handelsverdragspolitiek kan worden aangevoerd en dat niet kan worden achterhaald door de feiten, zooals het geval schijnt te zullen zijn met het eenig
voorbeeld van het niet kunnen afsluiten van een meestbegunstigingsverdrag, is, dat genoemde politiek de hooge tariefmuren in het buitenland
niet afbreekt, ook niet helpt afbreken, maar die afbraak geheel aan
anderen overlaat. Het zou dwaasheid zijn, de waarheid van de bedenking te ontkennen, maar wel zal het verstandig zijn, het bezwaar te
bezien in 't licht van een tweetal opmerkingen, die hier mogen volgen.
In de eerste plaats zij erop gewezen, dat hooge douanetarieven zeer
zeker een ernstige handelsbelemmering zijn, maar dat voor een bepaald
land eventueele discriminatie ten nadeele zijner belangen door een ander
land een veel ernstiger handelsbelemmering zou zijn dan gevormd zou
worden door de hooge tarieven van dat land; Nederland heeft wel belang
bij zoo laag mogelijke rechten, vooral voor zijn productie, zoowel op
het gebied van de bodemcultuur als van de nijverheid, maar het heeft
nog grooter belang bij meestbegunstiging, opdat het gelijk op met andere
landen kan concurreeeren; het ontbreken van differentieeele tarieven
is" vooral ook voor den handel en de scheepvaart beide, voor Nederland
van eminent belang, een desideratum van den eersten rang. Maar er
is nog iets anders. De hoogte van het niveau der douanetarieven
van de meeste vreemde landen moet aan tweeërlei worden toegeschreven:
1°. de betrokken staten wenschen hun export op meer of min sterke
wijze te beschermen, 2°. zij wenst !1en zich te wapenen elk tegen de beschermende tarieven van de andere landen en leggen daarom op de
tarieven, die ze voor hun eigenbelangen meen en te behoeven, een zekeren
opslag, die als strijd- resp.onderhandelingstarief moet worden aangemerkt. Aangezien echter al de landen van de bedoelde groep hetzelfde
doen, komen ze alle tegenover elkander te staan met een tweeledig tarief,
bestaande uit het om fiscale en/of protectionistische redenen wenschelijk
geachte deel en uit den als strijd- resp. onderhandelingsmiddel noodig
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geoordeelden opslag. Wat valt nu te voorzien? Dat, als de strijd wordt
gestreden met succes voor beide zijden, op z'n best de geheele opslag
aan beide zijden weer verdwijnt. Het is niet redelijk, aan te nemen, dat
men er over en weer in slagen zou, bij zijn tegenpartij meer van het
tarief af te halen dan den zooeve.n bedoelden opslag. Zelfs leert de
practijk, dat men zoover niet steeds komt, zoodat partijen blijven zitten
met een deel van den opslag, dien zij voor zichzelf niet wenschen. Zoo
is dan ook in Duitschland thans aan de orde het vraagstuk van de
"autonome Tarifsenkung". Duitschland heeft tal van handelsverdragen
afgesloten, maar, van anderen blijkbaar niet kunnende verkrijgen wat
het wenschte, heeft het anderen ook niet kunnen geven wat het zelf
veel liever kwijt wilde wezen. Het is wel een heel wonderlijk systeem,
waarvan alle betrokken partijen het slachtoffer zijn. Wat nu Nederlands
positie ten aanzien van dit systeem betreft zou men met goed recht de
opmerking kunnen maken, dat, aangezien Nederland geen protectionistisch tarief heeft en dus niet mede oorzaak is van de opslagen op andere
tarieven, het moreel onaanvechtbaar handelt als het aan de anderen de
taak overlaat, bij elkaar de opslagen, zoo goed en zoo kwaad het gaat,
van de tarieven af te halen. Maar voorts mag de vraag gesteld worden,
of het niet mogelijk zou zijn, dat, als Nederland ook een strijd- resp.
onderhandelingsopslag op zijn tarief zou willen leggen, de andere staten
ook daarmede bij hun tariefopslagen zouden rekenen en de uitslag van
het dan ook voor Nederland ontstaande gehaspel niet gunstiger zou zijn
dan de resultaten van de tegenwoordige handelsverdragspolitiek. Het is
niet de bedoeling, te laten gelden het bekende woord, dat wie de vraag
stelt, haar daarmede beantwoord, want de strekking van de vraag
- alsook van de voorafgegane opmerking - is slechts te manen tot
voorzichtigheid bij het afwegen der beteekenis van de op zichzelf juiste
bedenking, die tegen onze handelsverdragspolitiek wordt ingebracht.

* * *

Een derde klacht, die steun vindt in de feiten, is deze, dat de Nederlandsche Regeering in sommige gevallen heeft toe te zien, dat, als de
onderhandelingen over handelsverdragen, door een bepaalden staat met
derden af te sluiten, zijn afgeloopen, in het douanetarief van dien staat
hooge tarieven zijn overgebleven, die Nederland ernstig treffen. Daarbij
zijn twee mogelijkheden de~kbaar. Het kan in de eerste plaats gaan om
hooge rechten, waartegen derden al gestreden hebben, maar zonder
dat zij daarbij het gewenschte resultaat hebben bereikt. In dat geval is
niet aan te nemen, dat Nederland met een handelsverdragspolitiek afwijkende van die, welke het tegenwoordig volgt, meer succes zou hebben
dan anderen. Het kan evenwel ook zijn, dat het hier rechten betreft,
waartegen andere staten niet zijn opgekomen. Daarbij kunnen zich dan
weer de volgende gevallen voordoen. Denkbaar is dat de betrokken staten
het zwaar getroffen artikel wel exporteeren, maar zich, om welke reden
A. St. 3-m. J/
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dan ook niet voldoende interesseeren voor den afzet van het artikel in
het land waar het hooge recht geldt. In zulk een geval zal de afzet in
dat land ook voor Nederland wel niet overwegend zijn. Ook is denkbaar,
dat de andere staten zich in het algemeen wel voor den afzet in het
meerbedoelde land zouden interesseeren, maar het land voor hun afzet
niet gewichtig genoeg vinden om zich bijzondere moeite te geven voor
een verlaging. Zijn de omstandigheden aldus, dan zal het wel weer
twijfelachtig zijn, of er voor Nederland bijzondere aanleiding is om zich
over het geval ongerust te maken. Blijft echter de derde mogelijkheid,
dat andere staten zich voor verlaging van het invoerrecht niet interesseeren, omdat zij het artikel niet exporteeren. Dit is eigenlijk het eenige
geval, dat van belang kan zijn met het oog op de waardeering van onze
handelsverdragspolitiek. Ten aanzien nu van dit geval zouden een vijftal
opmerkingen gemaakt kunnen worden. 1e. De praktijk heeft niet geleerd,
dat het aantal artikelen, dat alleen door Nederland wordt geëxporteerd,
zeer groot is. 2e. De export uit Nederland van zoodanige artikelen naar
een land waar zij met hooge rechten worden getroffen zal, vergeleken met
den totalen Nederlandschen export naar dat land, vermoedelijk niet van
overgroote beteekenis zijn. 3e. Voor monopolie-artikelen zal in de meeste
gevallen betrekkelijk gemakkelijk afzetgebied elders te vinden zijn, omdat
de concurrentie van anderen ontbreekt. 4e. Wil men ondanks het hooge
recht toch beproeven in het betrokken land in te voeren, dan stuit men
alleen op concurrentie van de binnenlandsche producten. 5e. Als de
omstandigheden zoo zijn, gaat het bij de hinderlijke rechten vermoedelijk
om een zwakke industrie, welke de regeering tegen buitenlandsche
concurrentie wenscht te beschermen, en ligt in het hooge recht geen
opslag, op het noodzakelijk deel van het recht gelegd voor onderhandelings- of strijddoeleinden, zoodat het de vraag is, of andere staten met
een andere handelsverdragspolitiek er veel aan zouden hebben kunnen
veranderen. Met dit alles is intusschen alweer niet bedoeld, het geopperde bezwaar te ontkennen, maar slechts om te doen uitkomen: 1e. in
welk licht dit bezwaar beschouwd dient te worden, en 2e. de relatieve
beteekenis ervan.

*

i
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Ten slotte worden bedenkingen tegen onze handelsverdragspolitiek geopperd uit hoofde van het feit, dat zij aan de Nederlandsche regeering
de mogelijkheid zou ontnemen om de bezwaren, ontstaan uit ver doorgevoerde specificaties in de douanetarieven van vreemde landen, weg
te nemen. Waneer men over dergelijke specificaties spreekt, die vooral
van beteekenis zijn, wanneer door derde staten handelsverdragen worden
afgesloten, waarin tariefreducties voorkomen, vastgesteld voor specialiteiten van bepaalde artikelen, dan doet men goed, daarbij te onderscheiden de specificaties, die rechtstreeks de artikelen betreffen, en die
welke bepaalde termijnen stellen, waarbinnen invoer tegen verlaagde
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rechten mogelijk zou zijn. Wat deze laatste specificaties betreft kan
worden opgemerkt, dat de termijn zoo gekozen wordt, dat de invoer vergemakkelijkt wordt in tijden, gedurende welke het betrokken land door
binnenlandsche productie niet voldoende in de eigen behoefte voorzien
kan, en den Nederlandschen invoer met een niet gereduceerd recht zal
laten zitten in de perioden, waarin hij alleen zal hebben te concurreeren
met de binnenlandsche productie van het andere land, terwijl Nederland
gedurende perioden, waarin het lage recht voor derde staten geldt, geen
overeenkomstige belangen zal hebben. Zoo ongeveer staat het geval,
althans wat Duitschland betreft. Wat nu verder meer in het algemeen
de specificaties betreft en dan met name de specificaties, die rechtstreeks de artikelen raken, zij opgemerkt, dat zij in hoofdzaak betreffen
a. vee, waarbij onderscheiden wordt tusschen vee, dat in de vlakte, en
vee, dat op de bergen geboren en getogen is; b. paarden, die o. a. te
onderscheiden zijn in warm- en koudbloedpaarden, beide natuurlijk weer
met verschillende rassen; c. bloemen en planten, en d. groenten, welke
laatste beide groepen zich bijzonder leenen voor specialiseering in
douanetarieven in verband met de veelvuldig voorkomende variëteiten;
e. kaas, waarbij zoowel naar de samenstelling gespecialiseerd kan worden
als naar den vorm, getuige het Spaansche douanetarief, dat onderscheidt tusschen kazen in molensteenvorm en andere. Het ligt voor de
hand, dat Nederland last ondervindt van specificaties in de buitenlandsche douanetarieven en in handelsverdragen tusschen derde staten
onderling, maar hier schijnt het juist, op te merken, dat, als men deze
zaak onderzoekt, de moeilijkheden praktisch gesproken iets minder omvangrijk zijn geworden dan men wellicht zou denken. Het is namelijk
Nederland met zijn handelsverdragspolitiek gelukt, althans het een en
ander tegen het euvel der specificaties te ondèrnemen. Verwezen mag
worden naar de tariefreducties van het Nederlandsch-Duitsche Douaneen Credietverdrag van 26 November 1925, waarbij het euvel der specificaties voor wat Duitschland betreft ten deele wordt weggenomen. Voorts
zij verwezen naar een nota in de tarieflijst, bij genoemd verdrag behoorend, krachtens welke het euvel der specificaties met betrekking tot
Duitschland geheel wordt weggenomen voor het artikel kaas. Ten derde
naar gewisselde nota's, behoorend bij het Nederlandsch-Hongaarsch verdrag van 9 December 1924, welke strekken om voor de toekomst te ver
doorgevoerde specificaties uit te sluiten. In de vierde plaats naar de op
3 Juni en 4 Augustus 1926 tusschen Nederland en Oostenrijk gewisselde
nota's, waarbij voor het artikel kaas, wat Nederland betreft, lage rechten
worden vastgesteld, welke voordien alleen voor niet-Nederlandsche kaas
golden. En ten slotte nog naar het feit, dat in verschillende handelsverdragen waar gesproken wordt over invoerrechten, gewaagd wordt van
"articles similaires", uit welke omschrijving wellicht een argument geput
kan worden om de onhoudbaarheid van te ver doorgevoerde specificaties
te betwijfelen. Ook al wil men aannemen, dat een land als b.v. ZwitserA. St. 3-m. 11
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land voor zijn specialiteiten op de wereldmarkt door zijn handelsverdragen meer bereikt heeft dan Nederland, dan mag toch worden
gezegd, dat de Nederlandsche regeering ook ten deze op den goeden
weg is en reeds niet onbelangrijke resultaten ter zake heeft bereikt.

* * *

Het voorafgaande heeft geenszins de bedoeling, een standpunt in te
nemen ten opzichte van de vraag, of Nederland van zijn tegenwoordige
handelsverdragspolitiek al dan niet zou behooren af te wijken, doch
slechts eenerzijds summier aan te geven wat ten gunste van die politiek
in het midden kan worden gebracht en anderzijds uitvoerig na te gaan
welke de niet houdbare en welke de wel gegronde bedenkingen zijn, die
tegen die politiek kunnen worden aangevoerd. Hierbij zou kunnen worden
aangeteekend, dat de Nederlandsche regeering blijkbaar de gegronde
bedenkingen zoo gewichtig acht, dat overwogen moet worden, of wijziging
van de handelsverdragspolitiek noodzakelijk is. Althans heeft zij zich bij
herhaling in dien geest uitgelaten en bovendien de reeds genoemde Commissie ingesteld, die tot taak heeft een tarief te ontwerpen, dat der
Regeering een middel in de hand zal geven om andere landen te nopen,
bij de afsluiting van handelsverdragen, meer dan zij tot dusverre bereid
waren te doen, aan redelijke wenschen van Nederlandsche zijde tegemoet
te komen.

ZESDE VOORLEZING.
I

'i

I

I,
;

Menigmaal wordt over handelsverdragspolitiek in het algemeen en
over de Nederlandsche handelsverdragspolitiek en haar eventueele
wijziging in het bijzonder gesproken, zonder dat blijkt, of men precies
weet welke de handelsverdragspolitiek van andere landen, waarnaar
men casu quo de onze zou willen hermodelleeren, is resp. hoe zij
werkt, zoo dat het nutig schijnt, eens na te gaan welke politiek men
ten deze in het buitenland toepast, waarbij dan tevens hier en daar
een sobere vergelijking kan gemaakt worden tusschen het door Nederland en het door anderen bereikte. Eenvormigheid bestaat er niet,
zoodat het wel goed is, enkele typische voorbeelden te geven en daarna
de hoofdlijnen van de twee groote groepen van systemen aan te geven,
benevens, met enkele woorden, de verschillende toepassingen, die denkbaar zijn. Het is daarbij dan echter de vraag, welke orde gevolgd zal
moeten worden. Deels zou men de orde kunnen laten bepalen door het
antwoord op de vraag, hoe dicht een andere politiek bij de onze staat,
deels door de geografische positie van het andere land, deels door
zijn economische belangrijkheid voor Nederland. Zonder zich den te
volgen weg precies te laten voorschrijven, zal men dan toch in de eerste
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plaats wel Engeland onder het oog willen zien, ons groote buurland, op
hetwelk zeg rond een kwart onzer totale handelsbeweging betrekking
heeft en dat een politiek toepast, analoog aan de onze. Engeland en
Nederland zijn toch in zooverre met elkander te vergelijken, dat ook
Engeland nog te beschouwen is, zij het met de noodige reserve, als
vrijhandelsland. In elk geval past het geen actieve handelspolitiek toe:
evenals Nederland streeft het ernaar, zijn handelsverhoudingen tot andere
landen te regelen door middel van onvoorwaardelijke meestbegunstigingsverdragen. Engeland verkeert echter tengevolge van zijn veel grooteren
politieken invloed in het buitenland in een andere positie op de wereldmarkt dan Nederland, terwijl naar sommiger meening ten deze ook van
belang is de Britsche gezindheid van de leidende personen in dominions
en koloniën, welke zich ook op economisch gebied demonstreert. Er zijn
twee afwijkingen van het systeem van vrijhandel in Engeland te constateeren, en wel 1°. de groep invoerrechten, die bekend staan, hetzij
onder den naam "McKenna-duties", hetzij als "safeguarding duties",
hetzij als speciale rechten ten gunste van de "key industries", en 20. de
"imperial preference" voor dominions en koloniën. Bij "McKenna-duties"
valt op te merken, dat zij oorspronkelijk zijn ingesteld als fiscale rechten,
maar in den loop der j aren practisch blijkbaar een zekere protectionistische uitwerking hebben gekregen. Deze geheele eerste groep geeft
overigens geen aanleiding tot beschouwingen, die in dit verband van
belang zijn. Wat betreft den invloed van de zeer hinderlijke "imperial
preference" zijn er weliswaar aanwijzingen, dat de Engelsche export
naar de betrokken gebieden de laatste jaren ook relatief gestegen is
en dat het aandeel van den Engelschen import in den totalen import
der betrokken gebieden is afgenomen, althans niet is toegenomen, doch
deze aanwijzingen kunnen niet zonder meer als maatstaf bij de beoordeeling van den invloed van de "imperial preference" , die reeds voor
den oorlog bestond, worden aangemerkt. Het is wellicht nuttig, in dit
verband te constateeren dat de moeilijkheden, welke het vrijhandelsland
Engeland ondervindt op de wereldmarkt, daar niet in de eerste plaats
worden toegeschreven aan de hooge tarieven in het buitenland, maar
met name ook aan de ongunstige productie-voorwaarden in het eigen
land, verminderde koopkracht, natuurlijke of kunstmatige ontwikkeling
der industrie in sommige vreemde landen, met als gevolg van dit laatste
verscherpte concurrentie in verschillende afzetgebieden, omstandigheden
waartegen het gebruikmaken van verschillende strijdmiddelen niet zou
baten.

* * *
In de tweede plaats enkele opmerkingen over een groep landen, die
ook in hoofdzaak dezelfde handelsverdragspolitiek toepassen als Nederland, maar met dien verstande, dat er een bijzonder element in schuilt,
dat ten onzent, alsook in Engeland, onbekend is, maar bij de bestudeering
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van het vraagstuk der handelsverdragspolitiek wel van belang is. Het
gaat hier namelijk om de Scandinavische staten groep met hun retorsiesysteem. Het volgende kan worden opgemerkt. 1°. De Nederlandsche
en de Deensche politiek wijzen geen noemenswaardige verschillen aan.
Weliswaar beschikt Denemarken formeel over de bevoegdheid om een
surtaxe op invoeren te leggen, als retorsiemiddel bij discriminatie door
andere landen, maar van die bevoegdheid is nimmer gebruik gemaakt.
De verdragen, door Denemarken en Nederland gesloten, wijzen wel
eenige verschillen aan, die nu eens in het voordeel van Nederland, dan
weer eenigszins in het voordeel van Denemarken zijn, maar onbelangrijk
zijn en staan buiten verband met de door beide landen gevolgde handelsverdragspolitiek. 2°. Ook de Noorsche Regeering heeft de bevoegdheid
om met verhoogde tarieven te werken tegen staten, die discrimineeren.
Behalve in de twee na te noemen gevallen schijnt echter ook deze
Regeering van die bevoegdheid geen gebruik te hebben gemaakt. De
vergelijking van het complex verdragen, door Nederland eenerzijds en
door Noorwegen anderzijds gesloten, geeft den indruk, dat, zoo er op
verschil valt te wijzen, dit meer ten on gunste van Noorwegen dan van
Nederland zou zijn. Wat betreft de betrekkingen met Spanje en Portugal,
die tot bijzondere moeilijkheden aanleiding hebben gegeven tengevolge
van het toenmaals bestaande drankverbod in Noorwegen, valt op te
merken, dat de tarievenoorlogen met die beide landen zijn geëindigd
door overeenkomsten, waarbij Noorwegen geen onbelangrijke concessies
verkreeg, maar anderzijds ook belangrijke concessies moest doen, waardoor inbreuk werd gemaakt op het bestaande drankverbod. Bij de beoordeeling van de beteekenis dier concessies wordt uit den aard der
zaak een rol gespeeld door de vraag, welke waarde men aan een drankverbod en inbreuk daarop wil toekennen. Na de afschaffing van het
drankverbod zijn de door Noorwegen verkregen concessies echter blijven
bestaan. 3°. Als exportland van grondstoffen, voor de industrieën van
verschillende landen, met name voor Duitschland, van groot belang,
staat Zweden tegenover verschillende landen in een sterke positie. Zweden
heeft echter, voor zoover is na te gaan, van deze sterke positie tegenover
landen als Duitschland nimmer gebruik gemaakt, noch van de bevoegdheid bij de wet aan de Zweedsche Regeering verleend om (vroeger 100 %,
sedert 1923 300 %) verhooging toe te passen op de invoerrechten op
goederen uit bepaalde landen. Wel is waar schijnt in 1911 het tarief
van invoerrechten verhoogd te zijn, in het bijzonder met het oog op de
onderhandelingen met Duitschland, die toen geleid hebben tot de sluiting
van een verdrag, maar de tariefverhooging van 1921 houdt, naar mag
worden aangenomen, geen verband met het handelsverdrag, dat in 1926
tusschen Zweden en Duitschland is gesloten en waarbij tariefverlagingen
zijn toegekend. Het Duitsch-Zweedsche verdrag van 1926 heeft niet
minder aanleiding gegeven tot critiek dan de Duitsch-Nederlandsclle verdragen van 1925. Naardien uit den aard der zaak bij het verdrag niet
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aan alle wenschen kon worden tegemoet gekomen, werd in den Rijksdag
luide geklaagd over onvoldoende waarneming der belangen van den landbouwen de ijzernijverheid. 4°. Als type van zuivere retorsiebepaling,
alleen tegen discriminatie bedoeld, kan deze bepaling uit de Noorsche
wet gelden: "Wanneer een vreemd land - in strijd met aangegane
overeenkomst aangaande de wederkeerige handels- en scheepvaartovereenkomsten of zonder dat het een zoodanige overeenkomst had aangegaan - Noorsche waren of Noorsche scheepvaart ongunstiger behandelt dan die van eenig ander land, wordt van de waren uit het land
in kwestie afkomstig een invoerrecht van 50 % van de waarde geheven
wanneer het artikel vrij van rechten is volgens het tarief, of 'wel in
een ander geval een invoerrecht gelijk aan het viervoudige van het in
het tarief vermelde".

* * *
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Wenden we ons thans even naar het Zuiden, dan krijgen we te doen
met België, met welk land we nog min of meer blijven in den gedachtengang der Scandinavische handelsverdragspolitiek. Het geval
van België geeft in het bijzonder aanleiding tot vergelijking met Nederland, omdat beide kleine landen zijn met de voor- en nadeelen daaraan
op de wereldmarkt verbonden. Beide landen hebben voorts in sterke
mate belang èn bij landbouw en veeteelt èn bij industrie, maar met
dien verstande, dat in België, waar de industrie de andere belangen
sterk overweegt, de industrie belangrijker is dan in Nederland, terwijl
Nederland veel grooter belang heeft bij den export van landbouw- en
veeteeltartikelen dan België. Nederland heeft zeer groote scheepvaartbelangen, waarop bij onze handelspolitiek steeds gelet moet worden,
terwijl België nagenoeg geen scheepvaart heeft. Vergeleken met Nederland is België voorts in bijzondere omstandigheden ten gevolge van het
feit, dat het mede betrokken geweest is in den wereldoorlog met alle
gevolgen daarvan. De Belgische handelspolitiek verschilt in dien zin van
de Nederlaildsche, dat 1°. het Belgische tarief protectionistisch is, hoewel
gematigd; dat 2°. naast het algemeene of minimumtarief een 3 maal
zoo hoog tarief bestaat, dat practisch zuiver als retorsie-tarief is te
beschouwen, en dat 3°. België, hoewel in het algemeen zich tevreden
stellende met meestbegunstiging en veelal afwachtende wat anderen op
het gebied van tariefreducties krijgen, toch in vele gevallen op reducties
voor zijn eigen speciale artikelen aandringt. Het reciprociteitsstelsel
streeft België niet na, hoewel dit blijkbaar bij de vaststelling van coëfficienten wel binnensluipt. Over het algemeen geeft een vergelijking van
de handelsverdragen, door Nederland gesloten, met de verdragen, door
België gesloten, niet tot bijzondere opmerkingen aanleiding, tenzij tot
deze, dat in een aantal Belgische verdragen tarieflijsten voorkomen.
Wat betreft de moeilijkheden, door België in het buitenland ondervonden
en door het buitenland in België, kan worden opgemerkt, dat in he:
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algemeen geen bijzondere verschillen tusschen België en Nederland opvallen. De werkgelegenheid in België is gunstiger dan in Nederland,
maar het blijkt niet, dat dit het gevolg is van het feit, dat de Belgische
handelsverdragspolitiek van de Nederlandsche afwijkt. Er zijn andere
oorzaken, die er verband mede kunnen houden, als b.v. verschil in welvaartspeil, verschil in toepassing der sociale wetgeving, staatsfinanciën.
De praktijk der toepassing van het systeem van een minimum en maximum
tarief in België bevestigt niet de wel geuite bewering, dat een dergelijk
systeem vanzelf leidt tot het maken van misbruik daarvan. Er schijnt,
afgezien nog van de gevallen, waarin toepassing om politieke of andere
redenen niet wel mogelijk zou geweest zijn, groote voorzichtigheid in
het hanteeren van het systeem te kunnen worden geconstateerd. Het
maximum tarief is door België tegenover Duitschland toegepast geworden
voordat was vervallen de bepaling in het vredesverdrag van Versailles,
uit hoofde waarvan België in elk geval eenzijdige begunstiging in
Duitschland genoot. Het geval met Oostenrijk, tegenover welk land
eveneens het maximum tarief werd toegepast, is analoog aan het
Duitsche. Het maximum tarief is voorts toegepast tegenover TsjechoSlowakije, ten einde de Tsjecho-Slowaaksche Regeering tot de afsluiting
van een aannemelijk handelsverdrag te bewegen. België heeft in dat
geval resultaat bereikt. Evenwel heeft Nederland, zonder over een
dergelijk dwangmiddel te beschikken, tot dusver in sommige gevallen
bij invoermoeilijkheden met vredelievende onderhandelingen ook succes
bereikt zoodat zijn positie in Tsjecho-Slowakije, hoewel vaak klachten
rijzen, vergeleken met die van andere landen niet als voor onze handelsverdragspolitiek bedenkelijk mag worden aangemerkt. Het maximumtarief is in de vierde plaats toegepast in een tarievenoorlog met Spanje.
België heeft ook in dit geval resultaat bereikt. Alleen valt hierbij op te
merken, dat het maximum-tarief tegenover Spanje niet is gebruikt als
aanvals-, maar als afweerwapen.

* * *

I

I
1

Later zullen we nog hebben te spreken over een tweetal landen, wier
politiek wellicht eenigszins met de Nederlandsche te vergelijken zou zijn,
als in die landen niet, geheel in tegenstelling met wat ten onzent het
geval is, het protectionisme zoodanig hoogtij vierde, dat het de handelsverdragspolitiek sterk beïnvloedt. Voorshands laten we die landen dus
liever rusten om eerst eenige andere landen te bezien en wel allereerst
Duitschland. Duitschland, dat in 1927 meer dan 24,6 % van onzen export
opnam, is, zooals ieder weet, voor ons land in tal van opzichten van
uitnemend belang. Wat een bepaalde branche betreft kan men in het
"Jaarboek" (1926 en 1927) van het "Centraal Bureau van de Veiligen in
Nederland" het volgende lezen, geciteerd uit een adres aan de Tweede
Kamer inzake de Nederlandsch-Duitsche verdragen van 1925: "De
"Nederlandsche Tuinbouw hangt geheel van den uitvoer af en van den
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"uitvoer naar Duitschland, waarheen het overgroote deel der uitgevoerde
"producten verzonden wordt. Wanneer een geregelde afzet van tuinbouw"producten naar Duitschland dan ook niet meer zou kunnen plaats
"hebben, dan zou dit noodzakelijk, in plaats van uitbreiding, een in"krimping van den Tuinbouw met minstens 50 % beteekenen, met al
"de gevolgen daarvan voor de welvaart en voor de sociale verhoudingen
"op het platteland en niet minder voor de algemeene Nederlandsche
,.handelsbalans". Het is dus wel een eerste vereischte, dat in dit overzicht aan Duitschland een plaats wordt ingeruimd. Echter is Duitschland
een zoo geheel ander land dan Nederland en verkeert het in bijna alle
opzichten in zoo geheel andere omstandigheden, ook tengevolge van
den oorlog en den nasleep ervan, dat een vergelijking tusschen de
Duitsche en Nederlandsche handelsverdragspolitiek alleen met zeer groote
reserves en voorzichtigheid kan geschieden. Duitschland heeft, teneinde
handelsverdragen te kunnen afsluiten, een tarief geschapen, dat in tal
van gevallen voor zijn eigen belangen te hoog is, met de bedoeling,
door handelsverdragen die te hooge tarieven naar beneden te brengen,
met het gevolg echter, dat, wanneer bij handelsverdragen niet alle te
hooge posten zijn verlaagd, een autonome verlaging van overblijvende
posten noodzakelijk blijkt. Desniettegenstaande zijn er, naar een hier
te lande wel gehoorde meening, gevallen, waarin de verlaging van rechten
dezerzijds niet kan worden afgewacht, maar door druk zoo spoedig
mogelijk bespoedigd zou moeten worden. De Duitsche handelsverdragspolitiek heeft in dien zin succes gehad, dat Duitschland er in het algemeen
in geslaagd is, handelsverdragen af te sluiten, waarbij voor Duitsche
goederen de vreemde markten weer min of meer geopend zijn geworden.
Desniettegenstaande is er een sterke strooming in Duitschland om tot
algemeene verlaging van de hooge invoerrechten te komen. De Duitsche
handelsverdragspolitiek heeft er niet toe geleid, dat de invoer in Duitschland is verminderd; deze beweegt zich eer met groote schommelingen in
stijgende lijn, met name in den laatsten tijd. De uitvoer is niet in sterke
mate toegenomen, althans niet in sterker mate dan de invoer. In Duitschland wint de meening' veld, dat hooge invoerrechten geen welvaart
brengen, maar dat zij in sommige gevallen onvermijdelijk zijn om andere
staten tot de afsluiting van handelsverdragen te bewegen. Men ziet
echter de gevaren, aan een dergelijke politiek verbonden, in en vreest
vooral, dat er te hooge tarieven van zullen overblijven.

* * *

Was de Duitsche handelsverdragspolitiek dusver vrij constant, men
kan dat niet zeggen van de Fransche. Doordat Frankrijk in den wereldoorlog geweest is en zoowel van den oorlog zelf als onder zijn gevolgen
misschien in sterker mate geleden heeft dan eenig ander land, behalve
België, kwam het in een economische positie, welke aan de handelsverdragspolitiek geheel andere eischen stelde dan die, welke aan de
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Nederlandsche handelsverdragspolitiek gesteld moesten worden. De
Fransche handelsverdragspolitiek van na den oorlog heeft zich gekenmerkt door het breken met de meestbegunstiging, door toepassing van
het stelsel van reciprociteit, door het zich snel aanpassen aan wisselende
omstandigheden, resp. aan verschillende noodzakelijkheden in de verhoudingen tot andere landen, en door protectionistische tendensen. Afgezien van de vraag, of Frankrijk in bepaalde gevallen resp. op bepaalde
punten met zijn politiek succes heeft gehad, valt bij de beoordeeling
van die politiek in het algemeen erop te letten: ten eerste, dat in de
practijk verschillende, deels tegenstrijdige, principes zijn ingeslopen; ten
tweede, dat meer dan eens wijziging dier politiek plaats greep, die men
geneigd zou zijn als principieel aan te merken, en ten derde, dat
Frankrijk, ondanks de naar het scheen voorop gezette bedoeling, met de
meestbegunstiging te breken, blijkens de feiten hoe langer hoe meer
tot de meestbegunstiging terugkeert. Frankrijk heeft met zijn politiek
wel uit eigen hoofde in sommige landen faciliteiten verkregen, terwijl
Nederland zoodanige faciliteiten niet verkreeg, maar Nederland is in al
de betrokken landen, behalve Spanje, door de meestbegunstiging formeel
gedekt, terwijl niet is gebleken, dat over het algemeen de Nederlandsche
belangen niet op gelijkwaardige wijze door de meestbegunstiging zijn
beschermd. Frankrijk heeft overigens niet - als Nederland - in alle
betrokken landen volledige meestbegunstiging verkregen. Draaien we de
zaak even om en maken we een vergelijking tusschen de verdragen, door
Nederland en door andere landen met Frankrijk gesloten, dan schijnt te
mogen worden gezegd: a. dat sommige landen ongunstiger verdragen
hebben gesloten dan Nederland; b. dat een enkel land uit eigen hoofde faciliteiten verkreeg, terwijl Nederland zoodanige faciliteiten niet verkreeg,
maar c. dat de faciliteiten van die weinige landen door de volledige
meestbegunstiging, door Nederland in Frankrijk genoten, zonder uitzondering op Nederland overgaan, zoodat d. formeel geen land in
Frankrijk een gunstiger, maar sommige landen er een slechter positie
innemen dan Nederland. Wat echter geenszins zeggen wil, dat er voor
Nederland, met name na de tariefwijziging, die nu onlangs in Frankrijk
plaats greep, niet heel wat te wenschen zou overblijven, dat er niet heel
wat klachten zouden zijn, die intusschen niet zoo zeer verband houden
met de handelsverdragspolitiek, dezerzijds gevoerd. Wel is van belang,
welke politiek Frankrijk in de toekomst zal volgen. In dit verband is
merkwaardig wat de heer Serruys, tot voor kort uitvoerder der Fransche
politiek ten deze begin Mei te Genève gezegd heeft: "Die nieuwe richting
"merkt men zoowel in het Economisch Comité als daarbuiten. In het co"mité, omdat thans onderwerpen aan de orde van den dag zijn, waaraan
"men nog maar drie jaar geleden niet had durven raken, zoo bevreesd
"als men was te treden in quaesties als die der handelspolitiek en der
"tariefwetgevingen, waarvan men alom kon hooren beweren, dat zij be"hoorden tot het nationaal domein der staten en niet voor een inter-
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"nationale bestudeering in aanmerking konden komen. Buiten het comité
"is die nieuwe tendens waarneembaar in het aantal en den aard der
"handelsverdragen, die in den laatsten tijd zijn tot stand gekomen en
.,die op een heel wat liberaler en rechtvaardiger leest zijn geschoeid
"dan tot nu toe geschiedde".

* * *
We zijn nu zoo langzamerhand wel geheel in een handelsverdragspolitieke sfeer, die geheel van de Nederlandsche afwijkt. Welnu, in zulk
een sfeer behoort in het bijzonder ook aan Zwitserland gedacht te worden,
dat men zoo vaak aan ons land ten voorbeeld stelt. Een vergelijking
van de handelsverdragspolitiek van Zwitserland met die van Nederland
is wel zeer interessant, aangezien deze landen een zeer verschillende,
op essentieele punten bijna geheel tegengestelde politiek volgen, maar
levert, voor wat de beoordeeling harer resultaten betreft, moeilijkheden
op, omdat Zwitserland alleen afzet van eigen producten, hetzij van
landbouw, hetzij van industrie, heeft te bevorderen, terwijl Nederland,
afgezien van zijn koloniale belangen, mede heeft te rekenen met de
belangen van zijn wereldhandel en zijn wereldvrachtvaart. Hoewel zulks
van Zwitsersche zijde wel eens schijnt te worden betwist is het toch
niet wel voor twijfel vatbaar, dat de Zwitsersche handelspolitiek zich
na den oorlog eenerzijds kenmerkt door haar sterke protectionistische
tendens, terwijl hetgeen haar in het bijzonder van de Nederlandsche
politiek onderscheidt hierin gelegen is, dat de Regeering over strijdmiddelen beschikt, waarmede, naar wel als vaststaande mag worden
aangenomen, herhaaldelijk gedreigd wordt, als b.v. tegenover TsjechoSlowakije, Duitschland en Frankrijk, en die zich voor toepassing op
korten termijn leenen. Van de Zwitsersche handelsverdragspolitiek, die
dus zeker in het teeken van den strijd staat, kan gezegd worden èn
dat zij in Zwitserland algemeen geacht wordt door de omstandigheden
te zijn geboden èn dat onder vigueur ervan de economische inzinking,
die na den oorlog in Zwitserland veel grooter was dan hier te lande,
grootendeels is overwonnen, gelijk trouwens de inzinking in Nederland
onder vigueur van de Nederlandsche politiek werd overwonnen. In verband met Spanje moet geconstateerd worden, dat Zwitserland daar tariefreducties op de tweede kolom verkreeg, terwijl Nederland er zich geene
kon bedingen. Bij de beoordeeling van de mate, waarin hierbij Nederland
in het nadeel is, moet op het volgende gelet worden: 1°. Nederlands
invoer ging tot dusver gelukkig nog niet achteruit, met name voor wat
betreft kaas, voor welk artikel Zwitserland een belangrijke verlaging
van het invoerrecht verkreeg, maar het valt aan te nemen, dat de export
van Nederland bij gunstiger tarieven zich normaal zou kunnen ontwikkelen;
2°. het schijnt vast te staan, dat Zwitserland eerlang de boven Nederland
en andere landen verkregen voordeelen weer zal verliezen; 30. indien dit
laatste mocht geschieden, doordat Spanje zijn voornemen volvoert, over
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te gaan tot het meestbegunstigingssysteem, zou Nederland ten deze bevredigd zijn en Zwitserland het nadeel hebben van het verlies van voordeelen en het daarmede gepaard gaande gemis van stabiliteit in de
handelsrelaties. Wat verder betreft de tariefreducties, door Zwitserland
verkregen o. a. in Tsjecho-Slowakije, Duitschland en Frankrijk, schijnt
tweeërlei te kunnen worden opgemerkt, dat voor de drie landen geldt,
n.1. a. dat niet is in te zien, dat, practisch genomen, Nederland in
ongunstiger positie zou verkeeren dan Zwitserland, omdat Nederland
de meestbegunstiging geniet, in verband waarmede te bedenken is, b. dat
Zwitserland in principe in dezelfde positie verkeert als Nederland, n.1.
van niet te zijn voldaan door het verkregene uit eigen hoofde en heil
te verwachten van voordeelen, door anderen verkregen en door de meestbegunstiging op Zwitserland, resp. Nederland, overgaande. Wat aangaat
de specificaties in de douanetarieven en de daaruit soms geboren
wordende discriminaties, kan niet ontkend worden, dat Zwitserland dit
euvel reeds ietwat beter heeft voorkomen resp. ondervangen, maar mag
anderzijds niet uit het oog worden verloren dat Nederland ten deze reeds
niet onbelangrijk succes had. Het zou niet juist zijn, van Zwitserland
af te stappen, zonder zich de suggestie te veroorloven, of niet bij de
beantwoording van de vraag, of het Zwitsersche voorbeeld door Nederland zou dienen te worden gevolgd, drieërlei dient te worden overwogen,
n.l. 1°. of niet de voordeelen, door Zwitserland op papier boven Nederland
behaald, in de praktijk zoo vaag, resp. zoo weinig stabiel zijn, dat
daarin moeilijk een reden kan liggen om onze handelsverdragspolitiek
vaarwel te zeggen; 2°. of het wel zeker is, dat een handelsverdragspolitiek, die voor Zwitserland bevredigende resultaten heeft opgeleverd,
even bevredigende resultaten zou opleveren voor een land als Nederland,
met een veel grooter verscheidenheid van belangen en dientengevolge
ook met grooter kwetsbaarheid; 3°. of, bij wijziging van handelsverdragspolitiek in Zwitserschen geest hier te lande niet als groot bezwaar zou
worden gevoeld, dat gemist worden èn de groote bevoegdheden, die
de Centrale Regeering in Zwitserland heeft, èn de vlotte samenwerking,
die daar te lande reeds bestaat tusschen de Regeering en de particuliere
maatschappij, maar hier zich, hoewel in principe reeds bestaande, nog
ontwikkelen moet, èn de organisatie, noodig voor het voeren van actieve
handelspolitiek.

* * *
We komen thans tot een der landen, straks reeds aangeduid,. die in
zeker opzicht met Nederland te vergelijken zouden zijn, als hun protectie
dat niet verhinderde, n.1. Spanje. Bij een vergelijking van de economische
positie van Spanje met die van Nederland valt met name te wijzen op
de omstandigheid, dat de aard van de Spaansche uitvoerproducten, die
betrekkelijk gemakkelijk overal een markt vinden, Spanje weinig afhankelijk maakt van en dus in sterke positie plaatst tegenover andere

HANDELSVERDRAGEN EN HANDELSVERDRAGSPOLITIEK

461

landen, terwijl de wereldhandel, die Nederland zoo gevoelig maakt, in
Spanje geenszins in dezelfde mate beoefend wordt, wat ook geldt voor
de wereldvrachtvaart. De handelspolitiek van Spanje is - we zeiden
het in een vorige lezing reeds, maar het moet in dit verband toch
nog even herhaald worden - sinds den oorlog gericht op ver doorgevoerde bescherming met name van de nieuw opgekomen nijverheid.
De verdragsrechtelijke verhouding van Spanje tot andere staten is van
1922 tot 1926 geregeld op de basis van reciprociteit; het meervoudige
tarief stelde Spanje in staat, concessies aan te bieden, waartegenover
concessies verkregen worden. In dit systeem werd niettemin van meestbegunstiging veelvuldig gebruik gemaakt. Tal van landen, Europeesche
en andere, hebben met Spanje gunstiger verdragen kunnen sluiten
dan Nederland, omdat ze concessies aan Spanje konden aanbieden,
die grooter of kleiner moesten zijn naarmate Spanje uit zichzelf
minder of meer begeerig was om tot verdragssluiting met het betrokken
land te geraken, behalve in het geval der Vereenigde Staten, die er in
geslaagd zijn een zeer gunstige regeling met Spanje te treffen, zonder
dat de redenen, die daarbij voor Spanje golden, zijn vast te stellen,
Ten gevolge van het ontbreken der meestbegunstiging van Spaansche
zijde in de overeenkomst, tusschen Spanje en Nederland gesloten,
heeft - zooals in ander verband reeds bleek - de Nederlandsche invoer
in Spanje in tal van gevallen hoogere rechten te betalen dan de invoer
van andere landen, hetgeen den totalen invoer uit Nederland wel is
waar niet heeft doen verminderen, dank zij de omstandigheid, dat enkele
in groote hoeveelheden uit Nederland ingevoerde artikelen in Spanje
zeer gezocht zijn, maar wel geacht moet worden, de ontwikkeling van
den Nederlandschen invoer te belemmeren. België is - gelijk eveneens
in ander verband al aan het licht kwam - door de toepassing van een
verhoogd tarief bij wijze van retorsiemaatregel er in een tarievenstrijd in
geslaagd is, van Spanje inwilliging van zijn wenschen te verkrijgen, waarbij
echter valt op te merken, dat België den strijd niet is begonnen, maar zich
geroepen zag tot verweer. Dit zou in het 'Oog moeten worden gevat bij de
beoordeeling van de vraag onder welke omstandigheden het, als de Nederlandsche wet daartoe de bevoegdheid had verleend voor de Nederlandsche
Regeering raadzaam zou zijn geweest, op Spanje, met het oog op de tegen
Nederland plaats vindende discriminatie, retorsie toe te passen. Het
schijnt in elk geval onbetwistbaar, dat Spanje voor retorsie-maatregelen
zeer gevoelig is. Intusschen heeft voor Spanje, althans schijnbaar, het reciprociteitssysteem gedurende de jaren, dat het tot grondslag zijner politiek
diende, gunstige resultaten afgeworpen. Toch komt Spanje van deze
politiek terug en tracht het thans een stelstel van verdragen met onvoorwaardelijke en volledige meestbegunstiging door te voeren, met dien
verstande, dat een straf tarief blijft gehandhaafd met het oog op landen,
die tot de sluiting van zulke verdragen niet bereid worden gevonden.
Vermoedelijk vindt de verandering van politiek in hoofdzaak plaats
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omdat Spanje zijn volle autonomie op tariefgebied wil herkrijgen, maar
in elk geval rijst de vraag, of niet het Spaansche voorbeeld op onhoudbaarheid van het reciprociteitssysteem wijst. De nieuwe politiek, die wel
reeds is belichaamd in enkele nieuwe verdragen, heeft overigens nog
niet haar beslag gekregen, maar over wijziging van tal van verdragen
in den geest der nieuwe politiek wordt onderhandeld, Züodat het van
het meeste belang is, de ontwikkeling der dingen in de eerstvolgende
periode met aandacht te volgen. Indien de nieuwe politiek door Spanje
kan worden doorgevoerd, zal Nederland, dat volledige en onvoorwaardelijke meestbegunstigng pleegt te verleenen, deze in Spanje natuurlijk
ook verkrijgen.

* * *
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Hoewel we Europa nog niet voor goed vaarwel kunnen zeggen, moeten
we nu toch even naar de nieuwe wereld overwippen, naar de Vereenigde
Staten, omdat deze een tweede voorbeeld zijn van een land, dat het
reciprociteitssysteem heeft laten varen en naar meestbegunstiging,
aangevuld met retorsie, waar deze raadzaam is, terugkeert. Wat betreft
halffabrikaten en fabrikaten is het streven van Amerika er nog steeds
op gericht, de binnenlandsche markt voor de binnenlandsche productie te
reserveeren. Omgekeerd was tot dusver de binnenlandsche markt ook in
staat om grootendeels de binnenlandsche productie der industrie te
absorbeeren. In dezen toestand is echter sedert eenige jaren kentering
te bespeuren. Voor een zeer belangrijker deel van de productie is
export noodzakelijk. Met het oog op haar bijzonder machtige situatie
zou het voor de Vereenigde Staten wellicht gemakkelijker kunnen vallen
dan voor eenig ander land om een tot uitgangspunt gekozen handelsverdragspolitiek vast te houden en het valt daarom des te meer op,
dat de Vereenigde Staten het systeem van voorwaardelijke meestbegunstiging en reciprociteit hebben moeten prijs geven. Weliswaar wordt
de retorsiepolitiek vooralsnog gehandhaafd, echter met dien verstande,
dat met retorsie niet bedoeld wordt verkrijging van verlaagde rechten,
doch dat zij wordt opgevat als strafmiddel tegen staten, die ten opzichte
van Amerika discrimineeren. Amerika blijft intusschen aan het beginsel
van een prohibitieve tariefpolitiek getrouw. De hoogte van zijn zoogenaamd wetenschappelijk tarief maakt de te verleenen meestbegunstiging
dikwijls tot een illusoir voorrecht. Met dat al is de veranderde Amerikaansche tariefpolitiek als een verblijdend feit te beschouwen. Hoewel
dus Amerika zijn prohibitieve overtuiging op tarifair gebied niet prijs
heeft gegeven, mag in de tegemoetkoming tegenover Frankrijk in dien
zin, dat Amerika bereid is tariefverlagingen in overweging te nemen,
terwijl het reeds te kennen had gegeven zelfs tot tariefverhoogingen
gerechtigd te zijn, een aanduiding gezien worden, dat Amerika het prohibitieve standpunt misschien niet zal handhaven, hoewel niet vergeten
moet worden, dat de tegemoetkomende houding van Amerika door Frank-
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rijk verkregen werd door concessies, waartoe Frankrijk in staat was
omdat tot nu toe Amerika in Frankrijk bij andere landen zeer ten achter
stond. Wat betreft de verdragen, resp. door Amerika en door Nederland
met andere landen gesloten, alsook wat betreft de behandeling, die de
Vereenigde Staten en Nederland in andere landen genieten, valt op te
merken, dat over het algemeen de situatie van beide landen vrijwel
gelijk is, met dien verstande, dat de Vereenigde Staten in Spanje een
veel gunstiger behandeling bedongen hebben, waarbij misschien, naar
men meent, ook politieke en financieele overwegingen een rol hebben
gespeeld. Nederland heeft met een enkele uitzondering over de geheele lijn onvoorwaardelijke meestbegunstiging bedongen en verkeert
als zoodanig in tal van landen in voordeeliger positie dan Amerika,
dat tot nog toe verdragen sloot op basis van voorwaardelijke meestbegunstiging, waar evenwel tegenover staat, dat de Vereenigde Staten
met een aantal Zuid-Amerikaansche landen overeenkomsten hebben gesloten, waarmede Nederland, evenals b.v. België, tot dusver niet tot
de sluiting van handelsverdragen is gekomen. Amerika komt hierbij sinds
eenige jaren meer en meer in het voordeel als kapitaalmarkt voor de
Zuid-Amerikaansche republieken. Twee stellingen schijnen niet gewaagd,
n.i.: 1°. dat alle Europeesche en andere landen dezelfde moeilijkheden
als Nederland ondervinden in hunnen exporthandel naar Amerika bij
artikelen, bij welke Nederland aldaar moeilijkheden ondervindt; 20. dat
Amerika, voor zoover de handelspolitiek van andere landen betreft,
dezelfde moeilijkheden als Nederland ondervindt, tenzij die moeilijkheden
voortvloeien uit een verschil in de handelsverdragen, door Nederland en
de Vereenigde Staten met andere landen gesloten.

* * *
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Het zal niet noodig zijn ook nog andere landen, voor wat hun handelsverdragspolitiek betreft, in detail te bezien. Aanvullenderwijze zouden we
wel nog, aan de hand van beschikbaar materiaal, de volgende summiere
aanteekeningen kunnen maken met betrekking tot een vijftal landen:
1°. De beginselen van de Poolsche handelspolitiek, zooals zij in samenstelling en toepassing van het douanetarief tot uiting komen en speciaal
in de toekomst in een nieuw tarief van invoerrechten tot uiting zullen
komen, zijn de volgende: a. gematigd protectionisme in alle gevallen,
waarin het mogelijk zal zijn, de ontwikkeling van de nationale productie
te bevorderen; b. een vrijgevig regime wat betreft den invoer van grondstoffen en levensbenoodigdheden ("produits de première nécessité");
c. bescherming tegen dien invoer, welke zou leiden tot uitschakeling van
de nationale productie, en d. prohibitief regime ten aanzien van overtollige producten. In de toepassing van deze politiek wordt een rol
gespeeld door hooge invoerrechten en invoerbeperkingen, vooral voor
luxe artikelen, terwijl in de toekomst meer dan tot dusver wellicht met
lijsten van verlaagde rechten zal worden gewerkt. 2°. Oostenrijk, hoewel
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volgens het zeggen van zijn leidende persoonlijkheden in principe den
vrijhandel toegedaan, heeft gemeend, althans gedurende een overgangsperiode te moeten opereeren met een herhaaldelijk verhoogd onderhandelingstarief, waarvan toegegeven wordt, dat het te hoog is met het oog
op zijn eigen belangen, zoodat, gelijk in Duitschland, er op gerekend
wordt, dat door verdragen met andere landen het tarief op tal van
punten wordt verlaagd. Voor zooveel, ondanks de verdragen, te hooge
posten in het tarief blijven bestaan, kunnen deze vrij gemakkelijk autonoom worden verlaagd. 3°. De handelspolitiek van Hongarije kenmerkt
zich door een met name van regeeringszijde duidelijk uitgesproken
tendens in de richting van liberaliteit, wat intusschen niet weg neemt,
dat ter bescherming van de binnenlandsche markt hooge invoerrechten
worden geheven, terwijl van het tarief gebruik schijnt te worden gemaakt
om door middel van concessies den afzet van Hongaarsche producten
op de buitenlandsche markt te bevorderen. Van de bevoegdheid om als
verdedigingsmiddel het tarief tegenover bepaalde landen te verhoogen
is, naar verzekerd wordt, nimmer gebruik gemaakt. 4°. Wat TsjechoSlowakije betreft verdient vooral de aandacht de wederinstelling in 1926
van invoerrechten op landbouwproducten. Het streven van TsjechoSlowakije is er op gericht zooveel mogelijk bressen te schieten in de hooge
tariefmuren der omliggende landen, die omgekeerd, zooals wij zagen,
eenzelfden wensch koesteren. Tsjecho-Slowakije onderhandelt derhalve op
zijn autonoom tarief en geeft, waar mogelijk, hierop in de verdragen met
omliggende en andere landen reducties, in ruil waarvoor het zijnerzijds
tariefverlagingen ontvangt. De gevallen, waarin het er niet in slaagt de
exportindustrie te begunstigen zijn nochtans talrijk, als gevolg van het
sterke in midden-Europa levende protectionisme. 5°. De handelspolitiek
van Italië kenmerkt zich hierdoor, dat de tarieven hoog zijn, waarvoor als
reden in de eerste plaats geldt, dat de inkomsten uit de tarieven moeten
dienen tot stijving van de schatkist, waarbij echter ook schijnt te worden
toegegeven, dat het hooge tarief bedoeld is als onderhandelingstarief om
de buitenlandsche markten te ontsluiten voor de Italiaansche producten.
Intusschen schijnt niet te kunnen worden ontkend, dat de handelspolitiek
sterk protectionistisch is en dat het piOtectionisme zich uit eenerzijds
in het hooge tarief, anderzijds in allerlei andere maatregelen, welke
formeel niet onder de handelspolitiek vallen. 6°. Afgezien van de vraag,
of in een of meer dezer landen de Nederlandsche importeur bezwaren
ondervindt, die terecht tot klachten aanleiding geven - welke vraag
zeker bevestigend zal moeten worden beantwoord - kan zonder vrees
voor tegenspraak van elk dezer staten gezegd worden, dat hij, voor
zooveel is na te gaan, noch aan derde staten een gunstiger behandeling
toekent dan aan Nederland, noch van derde staten een gunstiger behandeling ondervindt dan aan Nederland in die staten ten deel valt.

* * *
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Thans kunnen we er wel toe over gaan, de gedachten, die in dE'
handelsverdragspolitiek der verschillende landen tot uiting komen,
eenigszins te ordenen. En dan doen we dat in dezen zin, dat we twee
hoofdgedachten gaan bespreken, waarvan de eerste die van het onder~
handelingstarief is. Men spreekt ook wel van een vechttarief of van het
reciprociteitssysteem. Aangezien voorstanders van dit systeem ten onzent
in het algemeen geen scherp karakter aan de zaak willen geven en
daarom het woord vechttarief liever niet gebruiken, volgen wij hen hierin en spreken dus ook van een onderhandelingstarief. Over het gebruik
van het woord reciprociteit in dit verband moet iets meer gezegd worden.
Op grond van den regel, dat verba valent usu, zoude men dit woord
bijna kunnen overnemen. Maar er is wel eenig bezwaar tegen. Het
woord beteekent oorspronkelijk het wederkeerig door partijen op elkaar
toepassen van bepaalde maatregelen of systemen. De Vereenigde Staten
hebben echter als reciprociteit gedoopt hun systeem van voorwaardelijke
meestbegunstiging, waarbij inwilliging door Amerika van een beroep
op bij verdrag verleende meestbegunstiging afhankelijk is van verleening
door den reclameerenden staat aan Amerika van concessies, equivalent
aan die, welke Amerika ontving toen het voor het eerst aan eenigen
staat de nu door een anderen staat gereclameerde concessie deed. Van
Amerika is deze terminologie overgenomen door de spraakmakende
menigte in Europa, "die de wet niet kent". Het is niet zoo heel erg,
mits men het verschil tusschen eigenlijke en oneigenlijke reciprociteit
maar in het oog houde. Om met voorbeelden de quaestie te verduidelijken
zou men erop kunnen wijzen: a. dat het de strekking van verdragen tot
voorkoming van dubbele belasting is, deze materie over en weer op
dezelfde wijze te regelen, b. dat bij tariefconcessies de staten wel elkaar
faciliteiten verleenen, maar dat daarbij aan uniforme regelingen niet
gedacht wordt en slechts zeer globaal afgewogen kan worden of de
concessie& gelijkwaardig zijn. Wie, ter wille van de voorstanders van de
onderhandelingstarieven, het woord vechttarief uitbant, mag daarom
misschien als contra-welwillendheid vragen, dat in geval van onderhandelingstarieven niet gesproken worde van toepassing van de reciprociteitsgedachte. In elk geval worde dus ditmaal hier alleen gesproken
van onderhandelingstarieven. De gedachte, die aan zulke tarieven ten
grondslag ligt, kan op verschillende wijze toegepast worden. Zuiver
theoretisch genomen, zonder dat op allerlei tusschenvormen wordt gelet,
ook zonder dat landen als voorbeeld worden genoemd, ziet de zaak er
ongeveer aldus uit: 1°. Er is het stelsel van de meer-kolommige tarieven.
AI naar gelang een land, waarmede een handelsverdrag moet worden
gesloten, zijn wederpartij behandelt, plaatst deze dat land voor wat de
behandeling van deszelfs goederen aangaat, in de eerste of tweede of
in een verdere kolom van zijn tarief. 2°. Daarnaast kent men het stelsel
van de autonome tarieven, die door de onderhandelingen over handelsverdragen kunnen worden verlaagd, met dien verstande, dat, als de
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meestbegunstiging geldt, die conventioneele tarieven bestaan uit verzamelingen van posten, zooals die, door welk verdrag ook, het sterkst
gereduceerd zijn, en van de overblijvende, niet gereduceerde posten.
Hierbij dient te worden aangeteekend, dat bij deze toepassing van het
onderhandelingssysteem het gevaar bestaat, dat door de onderhandelingen de, te hoog gestelde, tarieven niet voldoende gereduceerd worden.
En voorts, dat bij deze toepassing nog weer te onderscheiden valt
tusschen a. in werking stelling van de autonome tarieven vóór de
onderhandelingen, wat groote onvastheid op tariefgebied beteekent en
dus een ernstige handelsbelemmering, en b. in werking stelling van de
tarieven nà de onderhandelingen, dus niet van de autonome, maar van
de conventioneele tarieven. Zonder in appreciatie van het onderhandelingssysteem te treden kan men zeggen, dat in elk geval in dit systeem
de "marchandage", zooals de Volkenbond het genoemd heeft, noodig is.

** *
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De tweede hoofdgedachte is die van de retorsie. Misschien zou men
kunnen zeggen, dat oorspronkelijk reciprociteit en retorsie daarin met
elkander overeenkomen, dat ze bedoelen het door twee of meer partijen
over en weer op elkaar toepassen van dezelfde maatregelen, en dat ze
áaarin van elkaar verschillen dat het bij reciprociteit gaat om aangename,
bij retorsie om onaangename maatregelen. Bij retorsie is er echter
praktisch gesproken geen bezwaar tegen, de gedachte aan de identiteit
resp. analogie van de maatregelen los te laten en te zeggen, dat retorsie
bedoelt, op eenigen staat een bezwarenden maatregel toe te passen
omdat men ontevreden is over de behandeling, die men van dien staat
ondergaat. Men bedenke daarbij dan, dat het nimmer de bedoeling is,
dat die maatregelen, door partijen tegenover elkaar toegepast, zullen
blijven bestaan, maar dat de retorsie toepassende staat zich steeds stelt
op het standpunt, dat de andere staat zijn maatregel moet intrekken,
waarop ook de retorsie weer kan worden ingetrokken. Het afzonderlijk
geven van voorbeelden is onnoodig, omdat hetgeen verder over retorsie
in verband met handelspolitiek gezegd zal worden, voorbeelden zal inhouden. Men kan zich namelijk inzake handelspolitiek toepassing van
retorsie denken voor gevallen van discriminatie, tegen het euvel der
specificaties, ter bestrijding van hooge rechten. Bedenkt men, dat het
euvel der specificaties geen ding op zich zelf is, maar ten deele (resp.
nu eens) bij discriminatie (materieel), ten deele (resp. dan weer) bij
hooge rechten (formeel) moet worden ingedeeld, dan is het voldoende
om maar twee toepassingen van retorsie te stellen n.l.: 1°. in geval van
discriminatie, dat is bij gebreke van meestbegunstiging, in welk geval
dus geen meestbegunstigingsverdrag in den weg staat aan de toepassing; 2°. tegen hooge rechten, buiten gevallen van discriminatie om,
met het oog op welke toepassing eventueel bestaande meestbegunstigingsverdragen, hetzij bij voorbaat, hetzij in een concreet geval, als de nood
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aan den man komt, zouden moeten worden opgezegd. Voor welke gevallen men zich retorsie ook denken moge, zuiver technisch genomen
zijn er weer, in hoofdzaak, twee mogelijkheden, n.1. a. een retorsie-artikel
in de wetgeving, de regeering de bevoegdheid gevende, in bepaalde gevallen tegenover een bepaalden staat de invoerrechten volgens een bepaald
verhoudingscijfer te verhoogen, en b. naast het gewone tarief een retorsie
tarief te scheppen, dat geheel of gedeeltelijk van toepassing verklaard
kan worden evenals het zooeven bedoelde verhoudingscijfer. Maar hoe
dit alles ook zijn moge, vooral houde men in het oog, dat bij zuivere
retorsie - en hierin staat zij lijnrecht tegenover het onderhandelingssysteem - "marchandage" over tarieven is uitgesloten; retorsie wordt
autonoom toegepast en, als zij geslaagd of mislukt is, weer ingetrokken;
tertium non datur.

* * *
Op dit oogenblik kan, naar het schijnt, veilig gezegd worden, dat geen
handelspolitiek activist reeds zoover is, dat hij precies weet wat hij wil.
Het ligt niet op onzen weg, te zeggen of we vinden, dat er iets bijzonders
gebeuren moet, en, in het bevestigende geval, wat we noodig, mogelijk
en zonder bedenking zouden achten. Alleen moge tot slot nog eens het
probleem, kort geresumeerd, gesteld worden. In de eerste plaats moet
de vraag beantwoord worden, of eenige economische noodzakelijkheid
het wenschelijk maakt, te overwegen, of het mogelijk is, ons op het gebied
der handelsverdragspolitiek aan meer en beter resultaat te helpen dan
dusver bereikt werd. Ten tweede moet vaststaan, of andere staten met
hun handelsverdragspolitiek meer hebben bereikt dan Nederland. Als
de eerste en tweede vraag bevestigend beantwoord worden, dan moet
ten derde antwoord worden gegeven op de vraag, of aannemelijk is,
dat anderer handelsverdragspolitiek zich ook voor toepassing door
Nederland, zonder bezwaar en met dezelfde kans op succes, leent. Zegt
men ook hierop ja, dan heeft men nog uit te maken, of men bedenking
heeft tegen Nederlands handelsverdragspolitiek in haar geheel, dan wel
of men alleen op detailpunten bezwaren ziet, of men dus die politiek
ten principale verlaten dan wel haar op de betrokken detailpunten
wijzigen of misschien alleen maar aanvullen wil. Ten einde bij de beantwoording dezer laatste vragen behulpzaam te zijn zou men, de huidige
voorlezing zeer in het kort resumeerende, kunnen opmerken, dat het
praktisch om drieërlei gaat en wel: lO. om onderhandelingstarieven, die
onze politiek ten principale zouden aantasten; 2°. om retorsie tegen
discriminatie en hooge rechten, bij welke retorsie onze politiek zeer in
het gedrang moet of kan komen; 3°. om retorsie uitsluitend tegen discriminatie, welk retorsiesysteem onze politiek ten principale onaangetast
laat. De keuze zij gelaten "à qui de droit".
(Slot volgt).

