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RECHT EN LEVENSBESCHOUWING 1 ) . 

I. Recht en wet. 
De oude waan, dat alle recht in de wet te vinden is , dat recht 

en wet synoniem zijn, ligt verbroken. 
Het leek zoo eenvoudig en zoo afdoende. Wat recht is, stelt 

de wetgever vast. Men kan er over twisten, hoe hij aan de regels 
komt, die hij verkondigt, of hij bij dien arbeid ethische normen 
volgt of enkel uitdrukking geeft aan wat hem door zekere machts~ 
verhoudingen wordt opgelegd. Men kan van meening verschillen, 
of de aan de wetgeving deelnemende personen enkel neerschrijven, 
wat hun door de belangen hunner committenten wordt gedicteerd, 
of het hunne willekeur is, die over aanvaarding of verwerping, 
van een rechtsregel beslist, dan wei df zij slechts pogen te grijpen, 
wat hoogere regelen hun bevelen, ~ een ding scheen vast te staan, 
wat recht zal zijn. wordt enkel door hen uitgemaakt. Eerst de 
stempeling door den wetgever maakt regel tot recht, ,positid recht", 
zeide men vaak ~ naar de meening der meesten ten overvloede, 
alle recht was immers positief. Ter wille der oude traditie , die 
altijd wet en gewoonte als bronnen van recht had genoemd, werd 
ook aan deze een plaatsje in de leer der rechtsbronnen toegewezen. 
Maar met die enkele vermelding meende men meest genoeg ge~ 
daan te hebben, beslissingen van rechtsgeschillen op grond der 
gewoonte bleven zeldzaam, en de wetgever toonde voldoende zijn 
suprematie door de gewoonte enkel als rechtsbron te erkennen, 
indien de wet er naar verwijst. Wei waren er ten allen tijde, die 
aan die suprematie twijfelden, die bescheiden bedenkingen in het 
midden brachten of althans een enkele voorzichtige beperking van 
de almacht van den wetgever verdedigden ~ voor de groote 
meerderheid bleef zij onaantastbare overtuiging. 

Een wetgeving, die trouw ens in de eerste plaats de wetg'eving 
zelf beheerschte en zoo omgekeerd uit die wetgeving weder nieuw 
voedsel zoog. A an de bepaling dat de. gewoonte aileen recht geeft, 
indien de wet er naar verwijst, herinnerden wij al. Ligt niet aan 
ons denkbeeld van codificatie, het samenbrengen van de regels 
omtrent een bepaalde stof in een ailes omvattend wetboek dezelf
de gedachte ten grondslag? Het burgerlijk wetboek zal al de regels 
omtrent de burgerrechtelijke verhoudingen bevatten, het wetboek 
van koophandel al de handelsrechtelijke. Doel van zulk een codifi
catie was niet aileen om een vastere omlijning van bestaande rechts
regels te geven, niet enkel om eenheid van recht, vooral ook om 
zekerheid te scheppen, wat in zich zou sluiten, dat aan iederen 
regel , niet in het wetboek gesanctioneerd, bindende kracht moest 
worden ontzegd. Is het niet uitdrukkelijk uitgesproken in onze wet, 

1 ) Synthese, 1915 p. 1 e.v., en in : , Beschouwingen over Recht", 1924. 
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houdende algemeene bepalingen van wetgeving, dat de rechter, die 
beweren zou , dat hij eenig geschil niet zou kunnen beslissen op 
grand van .,stilzwijgen, duisterheid of onvoiledigheid der wet" , 
zich aan rechtsweigering zou schuldig maken, dat dit een .,voor~ 
wendsel" zou zijn? Ligt daarin niet, dat de wet voor ieder rechts~ 
geschil de oplossing klaar heeft? Is eindelijk het geheele insti~ 
tuut van de cassatie niet op dezelfde basis opgetrokken? De cas~ 
satie, die ten doel heeft eenheid te krijgen in de jurisprudentie 
over rechtsvragen, maar die een vernietiging van beslissingen van 
den lageren rechter door den Hoogen Raad enkel toelaat bij schen~ 
ding der wet. Een regel, die aileen verklaarbaar is, indien ieder 
rechtsgeschil tot een vraag van wetstoepassing is te herleiden. 
Deze opsomming zou voortgezet kunnen worden; ik hoop echter, 
dat dit niet noodig is om te doen zien, dat de overtuiging, die wet 
en recht identificeerde, ook was die van onzen wetgever, gelijk zij die 
was van vele andere wetgevers van vroeger en later tijd. 

Men begrijpt den invloed, die van deze formuleering der ge~ 
dachte door de wet zelve uitging. Aile recht is uit de wet te putten. 
De wet bevat oak bepalingen over zich zelve, de eerste daarvan 
was, dat aile recht uit de wet is af te leiden. W at wil men nog 
meer? Maar evenzeer is duidelijk , dat wie eenmaal aan de waar~ 
heid der uitspraak twijfelt, door de wet niet van haar juistheid 
wordt overtuigd. En die twijfel is in de laatste jaren alom gerezen, 
het recht zelf van de wet wordt een probleem. Het eerste punt, 
waaromtrent men tot andere inzichten kwam, was juist dat van 
de opslorping van het geheele recht door de wet. Overal drong 
de meening door, dat er recht is naast de wet, dat de wet niet is 
zonder hiaten, niet ,.luckenlos" , gelijk de Duitschers het heeten. 

Het began met een beschouwing van de verhouding van rechter 
en wet. De langzame gang der wetgeving drong tot meerdere vrij ~ 
heid voor den rechter. Maar de vraag, in hoeverre deze hem ver~ 
oorloofd was, bracht tot nadere bezinning over zijn taak. De rechter 
heeft de wet toe te passen, daarover was en is men het eens. Maar 
hoever gaat die verplichting, is dat zijn eenige taak en wat is dat 
eigenlijk .,toepassen van de wet"? Tot op het fijne betoog van 
Oscar Bulow over Gesetz und Richteramt, dat nu alweer dertig 
jaar oud is, had men zich in de 19e eeuw met deze en dergelijke 
vragen weinig het hoofd gebroken. Men beschouwde het nu een~ 
maal als van zelf sprekend, dat de rechter niet anders deed dan den 
abstracten regel toepassen op het concrete geval. Zijn taak was 
het uitzoeken van het geval en het schuiven daarvan in het hokje, 
door den wetgever opgesteld. Automatisch kwam dan de gewensch~ 
te oplossing, de beslissing van het rechtsgeschil. Zuiver intellec~ 
tueel werk alzoo, zonder eigen beoordeeling, eigen waardeering. 
Niemand heeft deze gedachte scherper geformuleerd dan Montes~ 
quieu: .,Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce 
la parole de la loi, des etres inanimes qui n'en peuvent moderer 
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ni la force ni la rigueur". En wat van den rechter gezegd werd, 
gold ook voor de rechtswetenschap, voorzoover deze zich de voor~ 
lichting van den rechter, het oplossen van rechtsvragen, waarvan 
het antwoord niet maar eenvoudigweg uit de wet is af te lezen, 
ten doel stelt. Zij had niets anders te doen, dan de in de wet neer~ 
gelegde gedachten nader uit te werken en toe te lichten - de wet 
te interpreteeren, gelijk het heet. Toen men echter tot nauwkeuriger 
analyse van 's rechters taak kwam, bleek weldra anders. 

Geven we een voorbeeld. De wet bepaalt, dat scheiding van 
tafel en bed kan worden uitgesproken op grond van buitensporig~ 
heden, door den eenen echtgenoot jegens de andere gepleegd. Wat 
zijn dat buitensporigheden? Volgens den Hoogen Raad: .,hande~ 
lingen onbestaanbaar met het begrip van huwelijkstrouw en met 
een dragelijk samenleven" , volgens een ander rechtscollege: ,hande~ 
lingen en bejegeningen van zoodanigen grievenden en krenkenden 
aard dat verdere samenleving onhoudbaar moet worden geacht", 
of: , dat verdere goede verstandhouding redelijkerwijze niet kan 
worden verwacht". Oat is dus nog interpretatie, nadere bepaling 
van het wettelijk begrip buitensporigheden. Maar wat doet de 
rechter nu, als hij dit voorschrift toepast? Enkel uitmaken, wat 
geschied is en de aldus vastgestelde feiten onder den wettelijken 
regel subsumeeren? Immers, neen, als hij heeft vastgesteld, b.v. 
dat de man voortdurend misbruik maakt van sterken drank, moet 
hij ook nog beslissen, of dat gedrag nu inderdaad is in strijd met 
een dragelijk samenleven, van grievenden en krenkenden aard. 
Hij moet dat gedrag waardeeren, het toetsen aan normen, die de 
wet hem niet geeft. Er is een behooren ,_ en een rechtens be~ 
hooren ,_ dat niet in de wet is neergeschreven. Tusschen de beide 
deelen van de traditioneele taak van den rechter schuift zich een 
derde, het belangrijkste: de vaststelling van den regel. waaraan 
het gedrag van den betrokkene behoort te voldoen. Talrijk zijn 
de gevallen, waarin de wetgever door het gebruik van dergelijke 
ruime termen den rechter overlaat het eigenlijke recht te vinden. 
En het zijn niet maar enkele bijkomstige voorschriften, die zulk 
een rekb~ren inhoud hebben, het .zijn juist de fundamenteele regels 
van geheel ons verkeersrecht. Men denke aan het beginsel der 
goede trouw, dat het contractenrecht beheerscht. Wat die goede 
trouw eischt - de rechter zal het vaststellen. Van een verplichting, 
die bij overeenkomst is aanvaard, is men bevrijd, als men door 
overmacht in de vervulling daarvan is verhinderd. De oorlogstoe~ 
stand dwingt thans dezen regel herhaaldelijk te gebruiken. Wan~ 
neer is er nu overmacht? ,Wanneer men al datgene heeft ver~ 
richt dat redelijkerwijze kan worden geeischt", leert de heerschen~ 
de leer. W at echter bij iedere overeenkomst redelijkerwijze ver~ 
langd kan worden, het is stellig niet de wet, die het zegt, en het is 
op geen enkele wijze, door welk onderzoek van tekst of geschiedenis 
ook, uit de wet te halen. Eindelijk het begrip der schuld. Voor een 
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vordering tot schadevergoeding b.v. bij een automobiel~ongeluk zal 
de rechter hebben uit te maken of de aanrijding aan de schuld 
van den automobilist is te wijten. Wat onderzoekt hij daarvoor? 
Vooreerst stelt hij vast wat er gebeurd is, met welke vaart de auto 
reed, of signalen gegeven zijn, of de chauffeur aan de goede zijde 
van den weg gebleven is en zoo meer. Maar de vaststelling van 
al deze feiten brengt de beslissing nog niet, daarvoor moet het 
gedrag van de aangesproken partij getoetst worden, gewaardeerd. 
De rechter zal hebben te bepalen, wat de automobilist behoorde 
te doen. Wie weet, van hoe fundamenteele beteekenis begrippen 

_ als schuld en goede trouw voor de rechtstoepassing zijn, zal inzien 
dat deze niet enkel in wetstoepassing kan bestaan. Oat geldt voor 
privaatrecht, maar ook in het strafrecht is, zij het op beperkter 
schaal, hetzelfde verschijnsel te constateeren. Naast den opzette~ 
lijken doodslag is het door schuld veroorzaken van den dood straf~ 
baar gesteld. Wanneer echter een verzuim, een onhandigheid zoo 
ernstig moet worden afgekeurd, dat de dader voor het door hem 
veroorzaakt maar niet gewild gevolg met straf moet boeten, daar~ 
over bevat de wet geen regels. 

En toch, men bedenke het, het is rechtspraak die in al deze 
gevallen van den rechter wordt gevraagd. Welke handelingen echt~ 
genooten niet tegen elkander mogen plegen, waartoe contracteeren~ 
de pattijen tegenover elkander verplicht zijn, wanneer zij gedaan 
hebben wat zij moesten doen, welke zorg men in het algemeen 
voor eens anders goed en veiligheid behoort te hebben, dat zijn 
de vragen, die de rechter heeft te beslissen. Wie niet wil aan~ 
nemen, dat het de bloote willekeur van den rechter is, die deze 
vragen beantwoordt. dat hij evengoed a als b zou kunnen zeggen, 
moet het bestaan van een recht naast of achter de wet erkennen. 
Een recht, normen, die voor den rechter niet door een ander or~ 
gaan als bevel zijn geformuleerd, maar die gevonden moeten wor~ 
den. En dat het niet willekeur van den rechter is, die beslist, ja 
dat is een overtuiging, die men enkel kan uitspreken, niet kan 
bewijzen. Voor wien echter vaststaat, dat er een behooren is , een 
plicht, die niet kan afhangen van wat daarover achteraf door een 
derde naar willekeur wordt geoordeeld, zal tevens zeker zijn, niet 
alleen dat de normen voor ons handelen niet enkel door de wet 
worden gegeven, maar ook, dat die ongeschreven normen rechts~ 
normen kunnen zijn. Bij de rechterlijke beoordeeling speelt het 
recht achter de wet telkens door het wets~recht heen. 

Heeft men dit eenmaal ontdekt, dan ziet men spoedig in, dat 
dit niet enkel bij de hier bedoelde voorschriften het geval is, maar 
eigenlijk overal, waar recht wordt toegepast. Vooreerst zijn er 
allerlei vragen, waarop de wetgever niet, zooals we tot nu be~ 
spraken, een zeer ruim gesteld antwoord geeft, waarvan de eigen~ 
lijke inhoud door den rechter wordt gevonden, maar waarop hij 
eenvoudigweg geen antwoord geeft. In het strafrech~ geldt de regel 
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dat, als de wet zwijgt, de daad straffeloos is; is geen wettelijke 
regel aan te halen, die overtreden is, de dader gaat vrij uit, hm~ 
afkeurenswaardig zijn daad moge zijn. In het privaatrecht daaren~ 
tegen moet de rechter ieder geschil beslissen, het antwoord: de 
wet zwijgt en ik weet het ook niet, staat hem niet vrij. Een treffend 
voorbeeld van zulk een lacune in de wet geeft bij ons het inter~ 
nationaal privaatrecht, de regeling van de burgerrechtelijke ver~ 
houdingen tusschen de onderdanen van verschillende staten. Wij 
hebben over deze sto£ thans verschillende tractaten, tractaten die 
echter slechts enkele onderwerpen regelen, en waartoe lang niet 
aile beschaafde staten zijn toegetreden. Engeland en de Vereeitigde 
Staten houden zich er buiten. Maar overigens? over heel deze 
omvangrijke materie, over de massa van rechtsvragen, waartoe het 
internationale verkeer tusschen de burgers van verschillende staten 
aanleiding geeft, over hun overeenkomsten, huwelijken en ver~ 
erving bevat onze wet vier, zegge vier, algemeen gehouden, voor~ 
schriften. Er staat, dat den Nederlander zijne wetten betreffende 
den staat verbinden, ook als hij zich in het buitenland bevindt, 
d.w.z. dat de vraag of een Nederlander, die in het buitenland 
woont, meerderjarig is, of hij mag huwen, wiens toestemming daar~ 
voor noodig is en zoo al meer, naar de Nederlandsche wet wordt 
beslist. Er staat verder, dat ten opzichte van onroerende goederen 
de wet geldt der plaats waar zij gelegen zijn; dat de vorm der 
handelingen wordt beoordeeld naar de wet der plaats waar zij 
zijn voltrokken. Eindelijk, dat het burgerlijk recht van het konink~ 
rijk hetzelfde is voor vreemdelingen als voor Nederlanders zoo~ 
lang niet uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald. V erder niets. Met 
behulp van de analogie kan men nog tot de conclusie komen, dat 
ook voor den vreemdeling ten onzent de bepalingen omtrent den 
staat van zijn land gelden. Maar hoe te beslissen bij de bepaling 
van den inhoud van de contractueele verbintenissen: moet een 
koopovereenkomst tusschen een Duitscher en een Nederlander in 
Engeland gesloten in haar gevolgen beoordeeld worden naar 
Ouitsch, Nederlandsch of Engelsch recht? Hoe het huwelijks~ 
goederenrecht te beoordeelen: een Hollander trouwt een Ameri~ 
kaansch meisje, heeft deze handeling ten aanzien van het vermogen 
de gevolgen, die onze wet voorschrijft of die, welke de wet van 
den staat waartoe de vrouw behoort, bevat? Hoe is het met het 
erfrecht? Op aile deze vragen, rechtsvragen, moet de rechter het 
antwoord vinden. Uit de wet kan hij het niet putten. 

We spraken van analogische wetstoepassing. Ook daarin zit iets 
anders en meer dan het eenvoudig subsumeeren van een geval 
onder een regel, meer dan enkel intellectueel werk. Het is traditio~ 
neele wijsheid, dat men tot analogie zijn toevlucht mag nemen .. als 
met de eigenlijke uitlegging der wet geen resultaat is te bereiken. 
De wetgever stelt dan een of anderen regel op, een den rechter 
voorgelegd geval valt onder dien regel niet, intusschen toont het 
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verwantschap met het wei geregelde ..- de rechter meent reden 
- te hebben dien regel bij analogie toe te passen. Oit is in juridische 

zaken een zeer gebruikelijke wijze van redeneren. Wat blijkt echter 
als men deze handelswijze analyseert? Oit, dat de rechter om tot 
den nieuwen regei te komen eerst moet opklimmen tot een alge~ 
meneren, waarvan het wetsvoorschrift het uitvloeisel is, om dan 
weder a£ te dalen tot de nieuwe norm, die hij opsteit. B.v. de wet 
geeft een regei voor Nederlanders. Of zij meerderjarig zijn moet be~ 
oordeeld worden naar de Nederlandsche wet. Maar stel nu omge~ 
keerd: voor een Nederlandschen rechter rijst de vraag, of een 
Zwitser, die hier woont, meerderjarig is op zijn 20ste jaar, zooals 
de Zwitsersche wet bepaalt, dan wei op zijn 21ste, zooals in onze 
wet staat. De rechter neemt nu bij analogie aan, dat ook voor 
Zwitsers de bepalingen omtrent hun persoonlijken staat van hun 
nationale wet gelden, gelijk dat voor Nederlanders in de wet is 

· gezegd. Maar op welken grond? Op geen anderen, dan dat hij 
vrijheid meent te hebben den regel van onze wet omtrent cle Neder~ 
landers tot een ieder, van welke nationaliteit hij zijn moge, uit 
te breiden. Maar of hij die vrijheid heeft, of hij dat te recht doet, 
zal in laatste instantie niet de wet ..- van wie wij immers onder~ 
steiden, dat zij zich over de zaak niet uitlaat - maar zijn eigen 
waardeering beslissen. Men ziet het verschil tusschen deze wijze 
van redeneeren en de gewone wijze van wetstoepassing. Bij de 
directe toepassing der wet wordt een concreet oordeel uitgesproken, 
dat feitelijk reeds in den abstracten regei der wet is vervat. Als 
de wet ieder, die zich aan diefstal schuldig maakt, strafbaar ver~ 
klaart en de rechter maakt uit, dat Jan gestolen heeft, dan is zijne 
conclusie, dat Jan dus strafbaar is, al in het oordeel der wet op~ 
gesloten. Als de rechter de analogie gebruikt daarentegen, past 
hij een regel toe, die niet door de wet is uitgesproken noch door 
enkel logischen arbeid er uit is a£ te leiden. Andere normen dan 
die der wet bei:nvloeden zijne beslissing, de vraag of de regel, dien 
hij uitbreidt, uitvloeisei is van een algemeene ongeschreven norm, 
dan wei bijzonder voorschrift, zal hem de analogie doen aanvaar~ 
den of verwerpen. 

En eindelijk. Spreekt ook niet in wat men ten allen tijde als 
het bijzondere werk van den rechter en de hem voorlichtende 
rechtswetenschap heeft beschouwd, in de interpretatie de toetsing 
van het resultaat aan niet door de wet geformuleerde normen een 
groote rol? Zoodra men interpreteeren gaat, is het feitelijk gedaan 
met de leer, dat wet recht is. Keizer Justinianus - als ieder codifi~ 
cator geneigd de beteekenis der wet te overschatten - wist wei, 
wat hij deed, toen hij het schrijven van commentaren op zijn wet~ 
hoek verbood. Wie het waagde dat gebod te overtreden, werd 
gestraft en zijn boeken werden verbrand. ·Aileen aan den wet~ 
gever, in casu den keizer zelf, zou het staan bij gerezen twijfel 
omtren~ den zin dezer wet te beslissen. Hij wist wei wat hij deed 

-I 
j 

I 
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.....- immers iedere interpretatie voegt iets aan de wet toe. Over 
de methoden van uitlegging is veel getwist, het is hier niet de 
plaats dien twist op te halen ---- een ding staat wei vast: inter~ 
pretatie der wet is niet het onderzoeken van de bedoeling van 
hen, die de wet maakten .....- hoe zou dit bij de veelhoofdige wet~ 
gevers , als wij th?ns kennen, mogelijk zijn? .....- het is een vast~ 
stelling van den zin der wet. Nu mage de een daarbij meer, de 
ander minder vrijheid Iaten aan het oordeel van den rechter, de 
een zich meer gebonden rekenen aan het spraakgebruik, de be~ 
teekenis der woorden van de wet in het dagelijksch Ieven, of de 
geschiedenis van het tot stand komen der bepaling, of de traditie, 
of welken factor dan ook, die bij het interpreteeren zijn invloed 
doet gelden .....- niemand kan ontkennen, dat bij de afweging der 
verschillende factoren bewust of onbewust de waardeering van het 
resultaat door den rechter , de toetsing daarvan aan niet in de wet 
geschreven normen, aan wat naar 's rechters oordeel behoort recht 
te zijn, zijn invloed doet gelden. Oit vloeit weder hieruit voort, 
dat niemand in staat is een hierarchie tusschen de verschillende 
'factoren , die bij de interpretatie te pas komen, aan te geven, niemand 
nog heeft uitgemaakt, wanneer de woorden der wet, wanneer haar 
historie of doel den doorslag moeten geven. Wei zijn er .....- vooral 
ten onzent .....- die sterk aan de uitgesproken formuleering der wet 
hechten, maar ook zij moeten, indien de woorden niet duidelijk 
zijn, hun toevlucht tot andere middelen van interpretatie nemen, 
en ook voor hen geldt dus de conclusie, die ik aanwees. Het ver~ 
schil tusschen hen en hunne tegenstanders is niets anders dan een 
verschil van min of meer, het is gradueel, niet principieel. Ook 
voor hen blijft waar, dat wetsinterpretatie voor een groat deel 
ander dan intellectueel werk is , dat de overtuiging omtrent wat 
behoort een overwegenden invloed doet gelden. 

Wat wij opmerkten over het zoeken van het recht, waar de 
wetgever dat den rechter uitdrukkelijk opdraagt, geldt ook hier. 
In iedere rechtstoepassing ligt dit .....- aileen is de rechter nu eens 
meer, dan weer minder door de normen, die de wetgever formu~ 
leerde, gebonden. De wetgever beslist dan voor hem en hij heeft 
zich bij die beslissing neer te leggen, zich te houden binnen de 
perken, die de wet stelde. 

Ziet men zoo de rechtstoepassing, dan is de taak van de rechts~ 
wetenschap, die haar voorlicht, ook een andere dan traditioneel 
werd geleerd. Er is niet een enkel gegeven: de wet en bewerking 
der wet is niet de eenige taak van de wetenschap. Taak is het 
zoeken van het recht, het vinden der rechtsnormen, de wet daarbij 
en hulpmiddel en grens. Hulpmiddel , voorzoover het oordeel, door 
den wetgever uitgesproken, van nut kan zijn bij het onderzoek van 
vragen waar hij zwijgt, grens, voorzoover een bindende uitspraak 
der wet het vrije onderzoek beperkt. Daarover zoo straks verder. 
Het is noodig , dat wij eerst nog een andere zijde der zaak bezien. 
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II. Wet en feiten. 

De uitspraak, dat niet in de wet aile recht te vinden is, is nog 
in een anderen zin waar. 

W anneer we van geld end recht spreken, kan daaraan een dub~ 
bele beteekenis worden gehecht, we kunnen er mee meenen de 
rechtsnormen, die behooren gevolgd te worden - maar wij kunnen 
ook op het oog hebben de rechtsnormen, die men werkelijk volgt. 
V eelal dacht men dat deze beide samenvielen: de wet schrij ft voor 
wat behoort te geschieden en de wet wordt door de daartoe aan~ 
gewezen autoriteiten gehandhaafd. Niet, dat er niet ten allen tijde 
onrecht is gepleegd, - dat ontkent niemand - maar het anders 
handelen dan de wet beval, bled onrecht en daartegen kan met 
de door de wet zelf aangegeven middelen worden gereageerd en 
werd ook gereageerd. Nu is men in den laatsten tijd tot de con~ 
clusie gekomen , dat deze voorstelling, hoe eenvoudig en aanlokke~ 
lijk ook, toch niet juist is. Er is heel wat recht, dat erkend en 
gevolgd en gehandhaafd wordt naast de wet, er zijn omgekeerd 
heel wat wetsvoorschriften, die tot een doode letter zijn geworden. 
De breuk tusschen wat in de wet staat te lezen en wat in werke~ 
lijkheid als recht wordt geeerbiedigd, eenmaal opgemerkt, werd 
en wordt telkens weer teruggevonden. 

Ook hier enkele voorbeelden. Het allerbelangrijkste voorop. Van 
den grondslag van geheel onze staatsinrichting, het parlementaire 
stelsel, is in de Grondwet niets te vinden. Tusschen regeering en 
volksvertegenwoordiging behoort overeenstemming te bestaan om~ 
trent de hoofdrichting, waarin het staatsbeleid zal worden gevoerd 
- wij zijn er allen van overtuigd. En toch, waar. staat het in de 
Grondwet? Vast staat sinds den parlementairen strijd van 1868, 
dat, indien te eeniger tijd, hetzij ten gevolge van den uitslag der 
verkiezingen, hetzij door andere omstandigheid, die overeenstem~ 
ming tusschen de Tweede Kamer en de regeering .komt te ont~ 
breken en de kamer haar vertrouwen aan het ministerie opzegt, 
het ministerie zich niet kan en staatsrechterlijk zich ook niet mag 
handhaven. Vast staat ook, dat de ministers bij de verantwoorde~ 
lijkheid, die hun ten aaniien van iederen regeeringsmaatregel kan 
worden gevraagd, tegenover de kamer niet kunnen aanvoeren, dat 
zulks is geschied naar den persoonlijken wensch van den koning , 
dat zij niet de vrijheid hebben een beoordeeling van de kamer van 
welke regeeringsdaad dan ook a£ te wijzen met een beroep op 
de zelfstandigheid van de koninklijke macht. Regels van dezen 
aard meent men, als men van een parlementair stelsel spreekt. En 
wat geeft daartegenover de Grondwet? Oat de koning de ministers 
benoemt en ontslaat naar welgevallen, dat hij heeft de uitvoeren~ 
de macht, dat het hem vrijstaat een door de Staten~Generaal aan~ 
genomen wetsontwerp al of niet te sanctioneeren. Niemand, die 
de realiteit wenscht te zien, kan uit deze wetsbepalingen het gel~ 
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dende recht afleiden. De Grondwet ging uit van de gedachte der 
constitutioneele monarchie: de koning souverein, beperkt in de uit~ 
oefening van zijn macht door de volksvertegenwoordiging, de 
werkelijkheid is anders. De wet bleef dezelfde, het recht veranderde. 

De Grondwet biedt meerdere voorbeelden van zulk een ver~ 
andering. Men kan ook nu nog de vraag, of de Grondwet subsi~ 
dieering van bijzonder onderwijs toeiaat, als een vraag van de 
interpretatie van art. 192 beschouwen, maar niemand, die een be~ 

. schrijving van het thans geldend recht wil geven, kan zijn oogen 
sluiten voor het feit, dat sinds 1889 de wetgever van dit bezwaar 
niet meer wil hooren, dat de practijk de subsidieering heeft aan~ 
vaard en - dat de overtuiging is doorgedrongen, dat het ook z66 
hoort. Is het tegenover deze feiten vol te houden, dat de Grond~ 
wet anders zou beslissen? Naast deze voorbeeiden, die toch waar~ 
lijk geen kleinigheden betreffen, zijn talrijke_ andere te stellen. 
Rondom de Grondwet is een reeks gewoonten opgekomen, hebben 
zich overtuigingen gevestigd, naast de letter der wet oP zelfs er 
mee in strijd, die juist evenveei en op dezelfde wijze worden in 
acht genomen en gehandhaafd als de wettelijke voorschriften zel£. 
Zijn ook deze niet bij een opsomming van het geldend recht te 
gedenken? · 

Naast het staatsrecht het privaatrecht. Ook onze vermogens~ 
en familierechtelijke verhoudingen zijn niet te kennen uit de wet. 
Denk aan het contractenrecht. De wet geeft daarvoor algemeene 
regels, zij laat aan ieder vrij om binnen zekere grenzen den con~ 
creten inhoud der rechtsbetrekking zel£ vast te leggen. Voor wie 
het recht wil kennen, zijn die contractsbepalingen niet van belang, 
hij houdt zich aan de algemeene voorschriften. Maar anders wordt 
dit, indien. de uitzondering feitelijk regei wordt, de regei uitzonde~ 
ring. De wet bepaalt dat zekere bevoegdheid bedongen mag wor~ 
den of wei dat aan zekeren regei mag worden geder.ogeerd, nu 
wordt het gewoonte die bevoegdheid of de derogatie aan het wette~ 
lijk voorschrift in contracten op te nemen. W at is nu het geidend 
recht: het wetsvoqrschrift of de altijd weer bedongen contractueele 
regeling? Gevallen als deze doen zich vooral voor, waar het con~ 
tract aan een vorm is gebonden, b.v. door een notaris moet worden 
opgemaakt, en zoo in de practijk vaste formulieren worden ge~ 
bruikt, die altijd weer worden gevolgd. De wet zegt b.v., dat de~ 
geen, die eerste hypotheek op een goed heeft, bedingen mag, dat 
hij gerechtigd zal zijn eigenmachtig dit goed te verkoopen, indien 
de schuldenaar met betaling van aflossing of rente in gebreke 
blijft. De hypotheekakte wordt opgemaakt door een notaris en ik 
betwijfel of er onder de duizend acten van eerste hypotheek, die 
de notarissen verlijden, een is, waarin het beding niet voorkomt. 
Wat is nu geidend recht - dat de eerste hypotheekhouder wei 
of dat hij niet eigenmachtig kan verkoopen? Of wei, de beiang~ 
hebbenden vereenigen zich en stellen een soort modei~contract op, 
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zij formuleeren zelf de regels, die zij bij het sluiten hunner over~ 
eenkomsten zuilen volgen. Assuradeurs hebben dat al tijden ge~ 
!eden gedaan, de Amsterdamsche en Rotterdamsche beurscondities 
bevatten hun eigengemaakt recht, in latere jaren zijn tal van takken 
van bedrijf gevolgd, effecten~, koffie~, graan~, bloemboilen~, olie~ 
en zooveel meer handel, zij aile hebben hun eigen voorwaarden 
en ieder door de leden der bedrijfs~vereeniging gesloten contract, 
wordt geacht die voorwaarden te behelzen. Waaruit zou nu het 
assurantierecht bestudeerd moeten worden, waaruit het recht van 
den ·handelskoop, uit die condities of uit de wet? De regeling kan 
ook internationaal zijn, onze wet geeft b.v. een bijzonder groot 
aantal bepalingen over het instituut der averij~grosse (den omslag 
van de kosten van een opoffering ter wille van een schip in nood, 
b.v. het werpen van een deel der lading, over schip, vracht en 
lading). De reeders besloten internationaal een eigen regeling te 
maken, die uit den aard der zaak met de onze niet altijd over~ 
eenstemt. Het wordt gebruik in ieder scheepspapier te bedingen, 
dat naar deze Y ork~Antwerp~rules, gelijk zij heeten, de omslag 
in averij ~grosse zal geschieden. Waaruit nu het recht over dit 
instituut te putten, uit de congres~regeling , die nimmer tot wet 
is verheven, of uit de wet, die meestal op zij wordt gezet? Einde~ 
lijk: de regeling kan ook afkomstig zijn van een bepaalde autoriteit, 
die oorspronkelijk aileen eigen verhoudingen wilde vastleggen, 
maar wier voorschriften om het gezag, dat van haar uitgaat, overal 
worden nagevolgd. De minister van Waterstaat heeft b.v. alge~ 
meene voorschriften gegeven, die in acht genomen zullen worden 
bij de aanbesteding van werken ten behoeve van den Staat. Het 
is gewoonte geworden naar deze voorschriften in andere aanbe~ 
stedings~contracten te verwijzen. Behooren zij niet tot het recht 
van deze contractueele verhouding? In al deze gevailen hebben wij 
met normen te doen, die de contractsverbindingen beheerschen niet 
krachtens het bevel der overheid maar op grond van de vrije onder~ 
werping van partijen. Maar staan partijen niet juist z66 tegen~ 
over hen als tegenover het aanvuilend recht van den wetgever, 
waarvan toch ook afwijking geoorloofd is. In beide gevailen treden 
partijen krachtens hun vrijen wil in een bijzondere rechtsverhouding 
tot elkaar; waartoe zij in hoofdzaak verplicht zuilen zijn bepalen 
zij zel£, maar overigens wordt hunne verhouding beheerscht door 
een reeks van abstracte voorschriften, door anderen opgesteld, die 
automatisch door het aangaan der overeenkomst werking voor hen 
verkrijgen, zonder dat partijen zich al de bijzonderheden der rege~ 
ling realiseeren. Is dus het een niet even goed recht als het ander, 
en is, als het eene (het contractueele) wei wordt ingeroepen en 
nageleefd en gehandhaafd en het andere niet of niet dan bij uit~ 
zondering, het eerste niet het eigenlijk levende recht? 

We zien iets dergelijks in het familierecht. Wie zal beweren, 
dat de bepaling van het burgerlijk wetboek, dat de vrouw haar 

9 
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man gehoorzaamheid verschuldigd is, waarlijk recht is in Neder~ 
land? Niet omdat zij niet afdwingbaar zou zijn. Er zou wei een 
weg te vinden zijn, .- als men wilde .- om het voorschrift al~ 
thans eenige realiteit te geven. Men zou de overtreding b.v. als 
een buitensporigheid kunnen beschouwen, die grond gaf voor een 
scheiding van tafel en bed. Toch is dat nimmer zelfs maar ge~ 
probeerd. Ook ten aanzien van het huwelijksgoederenrecht geldt 
wat ik van het contractenrecht zeide. Merkt men iets van de zoo~ 
genaamde onbekwaamheid der gehuwde vrouw buiten het gebied 
van het eigenlijke kapitaalbeheer? W at weet een arbeidersvrouw er 
van of een vrouw uit den kleinen middenstand? De wet geeft den 
regel: algeheele gemeenschap van goed tusschen man en vrouw .
partijen kunnen anders bedingen. Huwelijksche voorwaarden wor~ 
den tusschen niet geheel ongefortuneerde lieden min of meer ge~ 
woonte. Nu is het nog zoover niet, maar het kim zoover komen, 

· dat er meer menschen huwen met dan zonder huwelijksche voor~ 
waarden. Zou men dan nog meenen, dat het wettelijk huwelijks~ 
goederenrecht het eigenlijke Nederlandsche recht voor deze ver~ 
houding was? 

Het familierecht geeft ook een sterk voorbeeld van wat de recht~ 
spraak soms van het wettelijk recht maakt. Ik spreek nu niet over 
de vraag, hoe de rechter tegenover de wet behoort te staan, maar 
over wat hij feitelijk doet. De uitkomst, die bestudeering der juris~ 
prudentie geeft, is zacht gezegd .- soms wei eenigszins anders 
dan men bij lezing der wet zou verwachten. Men denke aan het 
echtscheidingsrecht. De wet bepaalt, dat echtscheiding bij onder~ 
linge toestemming niet is toegelaten. Toch is het bekend, dat het 
niet moeilijk is in Nederland in onderling overleg te scheiden, mits 
een der partijen zich maar de beschuldiging van overspel of kwaad~ 
willige verlating laat welgevallen. Hoe komt dat? De zaak is zeer 
eenvoudig. In 1883 maakte de Hooge Raad uit, dat de regel, dat 
de bekentenis ·volledig bewijs is, ook in echtscheidingstaken geldt. 
Wanneer dus de vrouw den man van overspel beschuldigt, en deze 
het feit bekent, moet de rechter de echtscheiding uitspreken. Nog 
simpeler gaat de zaak, als de man eenvoudig wegblijft, verstek 
laat gaan, gelijk het heet. De leer van den Hoogen Raad werd 
door de lagere colleges aanvaard, ook in haar consequenties, zoo 
werd zelfs een echtscheiding uitgesproken tegen een man, die uit~ 
drukkelijk tegen de beschuldiging protesteerde, maar er aan toe~ 
voegde, dat hij haar toch maar zou erkennen .- hij wilde immers 
even graag van zijn vrouw af als zij van hem. Men kan deze 
rechtspraak betreurenswaardig vinden. Men kan als schrijver dezes 
van oordeel zijn, dat zij ook naar onze wet technisch niet juist 
is, toch moet men erkennen, dat zij zoozeer is ingeburgerd, dat 
het niet meer aangaat haar eenvoudig te negeeren en bij een be~ 
schrijving van ons echtscheidingsrecht te volstaan met opsomming 
der wettelijke gronden en toevoeging, dat zij bij overleg onderling 
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niet kan geschieden. Uit de wet alleen is het feitelijk geldende 
recht niet te kennen. Hoe moeilijk het is deze waarheidlllhet 
oog te houden, leert de toelichting tot het wetsontwerp, dat minister 
Regout indertijd voorstelde om aan wat ook hem een misbruik 
der jurisprudentie scheen een eind te maken. Hij zelf herinnert 
aan het feit, dat de rechtspraak van den Hoogen Raad algemeen 
is doordrongen, maar als hij ter ondersteuning van wat hij voor~ 
stelt een beroep doet op het buitenland, geeft hij een beschrijving 
van het daar geldende recht enkel maar uit de wet en verzuimt 
er rekening mee te houden, dat ook in Frankrijk b .v. langs omwegen 
wordt bereikt wat ook daar de wetgever verbiedt: de echtscheiding 
bij onderlinge toestemming. Wat ten onzent thans rechtens is, geldt 
nergens, heet het in de memorie. De minister vergat, dat hij ons 
werkelijk toegepast recht vergelijkt met de buitenlandsche wet, niet 
met het recht, dat rechtspraak en gewoonte van de wet hebben ge~ 
maakt. Zoozeer zit de leer: de wet is de eenige rechtsbron, den 
juristen in het bloed, althans den Nederlandschen. In Frankrijk 
is het anders. Daar is men zich van de groote beteekenis der recht~ 
spraak voor het rechtsleven volkomen bewust. 

Ik heb een enkel bijzonder sprekend voorbeeld gegeven om aan 
te toonen hoe men het levende werkelijke recht niet enkel uit de 
wet kan kennen, hoe daarvoor ook de jurisprudentie een nimmer 
te verwaarloozen bron is . Een enkel voorbeeld - er zouden er 
zeer vele aan toegevoegd kunnen worden. Voor den jurist zou 
dit echter onnoodig, voor den leek langwijlig zijn. lk hoop met 
het weinige, dat ik aanvoerde, te kunnen volstaan om te doen zien, 
dat wie het recht wil kennen, zich niet tot bestudeering der wet 
mag bepalen, maar heeft na te gaan, wat rechtspraak en admini~ 
stratie, wat vooral de aan het recht onderworpenen zelf van de 
wet hebben g,emaakt. Het recht een reeel verschijnsel , een macht 
in de samenleving - daarop wordt weer de nadruk gelegd. En 
gelijk zooeven ook hier: verplaatsing van het zwaartepunt voor 
het wetenschappelijk onderzoek, verandering ook van de waar~ 
deering van de wet. Voor de wetenschap niet de beschrijving en 
systematiseering van abstracte regels, maar het onderzoek der feiten 
van een bijzondere zijde der samenleving zelve, de rijke werkelijk~ 
heid, niet de droge abstractie. Wie eenmaal van dit levend water 
geproefd heeft, verlangt niet meer terug naar de dorre streek waar 
enkel het begrip heerscht. En de wet niet meer de norm, die ge~ 
hoorzaamheid eischt, maar de samenvatting van wat in de werke~ 
lijkheid geschiedt - waarvan het vooral belangrijk is na te gaan, 
in hoeverre die samenvatting aan de werkelijkheid blijft beantwoor~ 
den. Het is wei een ander aspect. 
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III. Sociologische rechtsbeschouwing. 

De beide stroomingen in de nieuwere rechtswetenschap, die ik 
met enkele aanduidingen trachtte te teekenen, komen in een ding 
overeen: recht en wet zijn niet identiek, het recht is voor beide 
nog iets anders dan een stel regels , die van zekere autoriteit gezag 
hebben gekregen, voor geen van beide kan de rechtswetenschap 
met een beschrijving en systematiseering dier regels volstaan. Voor 
geen van beide opvattingen maakt de wetgever aileen het recht. 
Maar overigens verschillen zij wei. Er spreekt tweeerlei beschou~ 
wingswijze van het recht in. De eene ziet het recht als idee, als 
richtsnoer voor handelen en taak, die behoort te worden vervuld, 
...- de andere als verschijnsel, als een bijzondere verhouding tus~ 
schen menschen, waardoor de een macht over den ander uitoefent. 
Voor de eerste is de formuleering door de wet een poging die idee 
te grijpen, ...- voor de tweede een beschrijving van wat geschiedt. 
Voor de eerste is de wetenschap van het recht een normatieve 
wetenschap, zij zoekt naar regelen voor wat de menschen behooren 
te doen, zij waardeert daartoe de doeleinden, die zij zich stellen 
...- voor de ander is zij een onderdeel der sociologie, die een be~ 
paalde zijde der menschelijke samenleving beschrijft. Ieclere vraag 
van recht kan van deze beide zijden worden beschouwd. Stel men 
werpt de vraag op of een beslissing van den hoogsten rechter, 
den Hoogen Raad, de lagere colleges bindt, de vraag naar de 
kracht van , het precedent". Wie de vraag opvat in den zin der 
normatieve beschouwingswijze zal nagaan of naar de wet, of naar 
ongeschreven recht, of naar welke rechtsbron ook, de rechter den 
Hoogen Raad moet volgen. Wie sociologisch te werk gaat, speurt 
den invloed na, dien de uitspraken van den Hoogen Raad op 
lagere colleges gehad hebben. V raagt men, of de . gewoonte een 
wet afschaft, de eerste opvatting tracht de verhouding tusschen 
beide naar regels omtrent wat behoort te bepalen, de tweede ziet 
rond of feitelijk door gewoonte wetten buiten gebruik zijn gesteld. 
Op een of ander punt heeft zich een rechtsleer gevormd, die alge~ 
meen door rechters en auteurs als de ware wordt beschouwd, en 
in de practijk gehandhaafd, men noemt zulk een leer de ,heer~ 
schende", de sociologische jurist constateert dit en aanvaardt de 
leer reeds daarom als recht ...- wie in het recht de n_orm ziet, zal 
zich gedwongen zien haar ook zijnerzijds aan wat naar zijn oor~ 
deel bron van recht is te toetsen. Is het resultaat ongunstig, hij 
ontkent het rechtskarakter, al mogen ook nog zoovelen anders 
hebben beslist. 

Nu ligt de zaak niet zoo, dat de eene jurist deze, de andere 
die methode volgt ...- ieder, die recht handhaaft of toepast of er 
over schrijft, ieder wiens handelen voor de rechtswerkelijkheid van 
belang is, gebruikt beide methoden door elkaar ...- al zal uit den 
aard der zaak de een meer dan de ander geneigd zijn het hoofd 

·' 
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te buigen voor het fait accompli, ook in het rechtsleven. Aan het 
dualisme onttrekt niemand zich. 

De vraag is echter of men niet verplicht zou zijn dit wei te 
doen. Of niet een der beide methoden hoven de andere zou moeten 
worden verkozen en dan consequent doorgevoerd. Het is voor beide 
beweerd. De vraag, in hoeverre van uit de normatieve opvatting 
van het recht rekening gehouden moet worden met wat feitelijk 
als recht wordt gevolgd en gehandhaafd, bewaar ik nog even, 
eerst heb ik nog stil te staan bij hen, die de sociologische beschou~ 
wing voor de eenig mogelijke, althans voor de eenig wetenschappe~ 
lijke houden. Voor hen is de wet de uitdrukking van machtsver~ 
houdingen, de rechtswetenschap beschrijving van een bepaalde zijde 
der samenleving. Houden wij ons aanvankelijk met dit laatste 
bezig. Eerst door enkel te !etten op wat gebeurt zou de rechts~ 
wetenschap zich tot een tak der natuurwetenschap verheffen, iets 
wat velen ondanks Rickert nog altijd als het hoogste door een 
wetenschap te bereiken ideaal beschouwen. Er zijn vele juristen 
,_ en waarlijk niet onder de minst~beteekenende ,_ die in den 
laatsten tijd deze opvatting hebben verdedigd, zoo in Frankrijk als 
in Duitschland vindt zij aanhang. Zij wordt daar als geheel~nieuw 
beschouwd, wij mogen daartegenover er aan herinneren, dat soort~ 
gelijke gedachtengang ten onzent bij den voor eenige jaren over~ 
!eden hoogleraar Hamaker is te vinden. Wanneer deze schrijft 1): 
,Gelijk de natuurwet de formule is, waarin we uitdrukking geven 
aan ons besef van de opeenvolging van het verband der ver~ 
schijnselen, zoo is de rechtsregel uitip.g van ons door ervaring ver~ 
kregen inzicht in de opeenvolging en het verband van de hande~ 
lingen der menschen in hunne verhouding tegenover elkander" is 
het dezelfde ontkenning van het normatieve van het recht, die bij 
de nieuwere sociologen zoo naar voren wordt gebracht. Het is 
het naturalisme in de rechtswetenschap. 

Tegen dit naturalisme kan worden aangevoerd wat tegen elk 
naturalisme geldt. Van zulk een principieele bestrijding zal ik mij 
onthouden. Het is bier daartoe de plaats niet. Ik kan dit te eerder 
doen, omdat hier staat levensbeschouwing tegenover levensbeschou~ 
wing, een strijd waarin wij kiezen kunnen en naar mijn meening 
kiezen moeten, maar waarbij wij elkander niet van de onjuist~ 
heid van wat wij bestrijden kunnen overtuigen. Wie meent, dat 
door een beschrijving van gewoonten en gebruiken, van de machts~ 
middelen, waardoor wat met die gewoonten in botsing komt, wordt 
onderdrukt en van de meeningen van hen, die de macht uitoefenen 
of ondergaan, van het recht alles is gezegd, dat er geen mogelijkheid 
is tot toetsing of waardeering van dit verschijnsel. omdat een maat~ 
staf zou ontbreken, stelt recht met macht gelijk. Hij leidt wat be~ 

1 ) Verspreide Geschriften VI, biz. 78. 
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hoort te geschieden af enkel van wat geschiedt, wat sinds Kant 
wei als de methodische fout in zaken van ethiek geldt. Trouwens 
reeds een der oude Romeinsche juristen (Proculus) leerde: Non 
spectandum est quid Romae factum est quam quid fieri debeat 
(D. I, 18,12). Het loopt uit op de ontkenning van het behooren, 
den plicht zelf. althans van zijne eigen waarde. Voor wien die 
waarde een primair gegeven is, waaraan niet valt te tornen, is die 
leer niet te accepteeren. Maar gelijk gezegd, ik zal hierop niet 
nader ingaan. Voor mijn doel kan ik mij tot de uiteenzetting van 
een enkel punt bepalen. Het schijnt mij namelijk, dat een beschrij~ 
ving van recht, die niet meer zou zijn dan een beschrijving van 
wat feitelijk geschiedt, niet kan gegeven worden en dat iedere 
poging daartoe altijd weer in meerdere of mindere mate den in~ 
vloed ondergaat van het oordeel van den schrijver over hetgeen 
behoort te geschieden. Waarlijke objectiviteit is hier onmogelijk. 
De beschrijving vindt een aanvulling in een zij het ook verhalen 

, erkenning van het normatieve. Dit verdient eenige toelichting. 
In iedere beschrijving ligt een waardeering. Wie beschrij ft kiest 

uit de talrijke verschijnsels, die zich aan hem voordoen. Het is 
hem niet mogelijk en het zou voor hem geen nut hebben deze aile 
weer te geven, hij schift het voor hem belangrijke van het niet 
belangrijke. Daarvoor moet hij een maatstaf gebruiken, die hem 
door de stof zelve, die hij bewerkt, niet wordt gegeven. Is dit in 
het algemeen reeds waar, nog in geheel anderen zin geldt voor 
de sociologie, dat in beschrijving weerdeering ligt. De auteur staat 
niet onverschillig tegenover zijn stof, het is hem niet hetzelfde hoe 
deze is .....- hij moge zich nog zoo voorhouden, dat het hem enkel 
om begrijpen, niet om liefhebben of haten, goed~ of afkeuren te 
doen is , hij kan er niet buiten blijven. De stof toch, die hij be~ 
schrijft, wordt mede, zij het ook voor een nog zoo klein deel, door 
hem zelf gevormd .....- hij kan op de inrichting der samenh!ving in~ 
vloed hebben. Door haar te beschrijven toont hij immers ook wat 
hij haar gebreken acht en wekt hij, ook al zijn aile propagandis~ 
tische bedoelingen hem vreemd, de begeerte tot verandering, ver~ 
betering in zijn richting. Aan den invloed dezer omstandigheid 
onttrekt niemand zich. V andaar dat er nimmer een sociologie ge~ 
geven is, die niet uitging van een bepaalde levensopvatting, een 
voorop gesteld levensideaal. Schijnbaar wordt streng wetenschappe~ 
lijk beschreven wat men heeft waargenomen, schijnbaar verdwijnt 
de auteur achter zijn stof, de stof dwingt hem tot zijne resultaten 
en hij zelf is er niet in gemoeid. In waarheid vindt de socioloog 
.....- voorzoover het meer betreft dan enkel het verband tusschen 
bepaalde feiten, voorzoover hij , wetten" ontdekt, ,beginselen" 
waarnaar de maatschappij zich ,.beweegt, .....- niets anders dan zijn 
bezit reeds was, toen hij tot zijn onderzoek uittoog. Hij had dien 
grondslag, die voor hem fundamenteele waarheid reeds intui:tief 
aanschouwd, zij was een deel van zijn persoonlijkheid, u1tvloeisel 

) 
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van zijn begeeren en willen ...- van haar Iicht vervuld ging hij 
de maatschappij onderzoeken en hij vond haar weer, ailes bevestig~ 
de haar, elk onderzoek, elke naspeuring gaf nieuwe feiten om 
haar steviger te sc.hragen. En de zoeker vergeet, dat hij het is, 
die de feiten van zijn waarheid vervult, hij meent omgekeerd, dat 
de feiten hem die waarheid opdringen. 

Zeer sterk is dit ailes aan de Marxistische sociaal~democratie 
te zien. Het is bekend, dat zij de productiewijze tot grondslag der 
geheele samenleving maakt, dat recht, kunst, moraal, godsdienst 
en wat zij meer , ideologien" noemt door dezen grondslag in laatste 
instantie zijn bepaald, ook, dat met behulp dezer methode dan 
, bewezen" wordt, dat de tegenwoordige, kapitalistische maat~ 
schappij bezig is een socialistische voor te bereiden. Met de nood~ 
zakelijkheid van een natuurwet moet de , omslag" , de verwezen~ 
lijking van .het socialisme, komen. Is het nu niet uiterst merk~ 
waardig, dat deze wetenschappelijk opgebouwde leer juist leidt 
tot verwezenlijking van dat resultaat, dat haar aanhangers zoo 
vurig begeeren, waarvoor zij met aile kracht, die in hen is, strijden? 
en waarvoor de opsteilers der methode, Marx en Engels, den 
strijd reeds begonnen waren, voor zij hunne theorie vormden? Is 
dat vooral niet merkwaardig in een leer, die een ontwikkelingsleer 
wil zijn , maar die de ontwikkeling doet eindigen ...- o wonderlijke 
tegenstrijdigheid ...- en dat op het tijdstip, dat hetzelfde ideaal is 
bereikt, dat het socialisme had, eeuwen v66r het van ,utopie" tot 
, wetenschap" verheven werd? Is niet veeleer voor Marx de absolute 
waarde van het proletariaat, de noodzakelijkheid van de econo~ 
mische opheffing van den arbeider het primaire gegeven, waarvan 
hij uitgaat in zijn wetenschappelijk werk evengoed als in zijn propa~ 
ganda? Het historisch materialisme is niets anders dan de kijk op 
de geschiedenis van hem voor wien de strijd voor het proletariaat 
alles is, een waarde door geen enkele overtroffen. V andaar dat 
ieder, die dien strijd meestrijdt met zijn voile hart, er naar grijpt, 
hier ligt de verklaring van het zoo moeilijk verstaanbare feit , hoe 
zelfs sterke en diepe geesten in deze beschouwingswijze vrede 
hebben kunnen vinden. De strijd voor het proletariaat heeft hen 
meegenomen ...- al het andere heeft enkel waarde voorzoover het 
dien strijd client, het moet van daar uit worden bezien. Men stelt 
het voor, also£ men voor een ideaal strijdt, omdat het de ver~ 
wezenlijking is van wat wetenschappelijk onderzoek als het nood~ 
zakelijk verloop van de maatschappij aanwijst. Maar nog nimmer 
heeft iemand zijn Ieven gegeven voor de verwerkelijking van een 
toestand ...- die zonder dat toch moet intreden ...- aileen omdat 
men van de noodzakelijkheid van dat verloop is overtuigd. Men 
strijdt voor wat men wil, begeert, liefheeft. Niet het wetenschappe~ 
lijke resultaat was het primaire en de strijd gevolg, maar de strijd, 
de overtuiging dat bet socialisme behoort te komen, dat men het 
wilde en eischte stond voorop en de theorie was het wetenschappe~ 
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lijk steunsel, dat ieder zoo graag aangrijpt en dat men vooral in 
de 19e eeuw meende niet te kunnen missen. Niet de wetenschap 
bepaalt het willen en wenschen, maar wil en wensch, overtuiging 
van wat moet en behoort, beinvloeden het wetenschappelijk oor~ 
deel. 

Is dat bij Marx in zeer sterke mate het geval geweest .- hoe 
zou het ook anders bij den man die de groote beweging der sociaal~ 
democratie gemaakt heeft, dat doet men waarlijk niet met kleur~ 
looze theorieen .- het geldt van iederen socioloog. De Weener 
hoogleeraar Menzel heeft voor eenige jaren in een brochure aan~ 
getoond, hoe in iedere sociologie een goede dosis natuurrecht zit. 
Zelfs voor hen, die zich bepalen tot het constateeren van een 
,.ontwikkeling" in de maatschappij is dat waar. Ontwikkelen toch 
is altijd een veranderen van lager naar hooger, van minder naar 
beter, het gaat in een richting, wijst op een doel. De feiten aileen 
geven niet meer dan de verandering; de richting waarin zij gaat 
stemt altijd wonderwel overeen met wat de overtuiging van den 
onderzoeker verlangt. 

Geldt dit in het algemeen voor iedere sociologie, iedere maat~ 
schappij~beschrijving en dus ook voor de beschrijving, die speciaal 
het maatschappelijk verschijnsel van het recht tot object kiest, is 
reeds daarom een kleurlooze rechts~sociologie onmogelijk, bij de 
laatste zijn er nog bijzondere omstandigheden, die meer dan elders 
persoonlijke overtuigingen doen meespreken in het wetenschappe~ 
lijk werk. Hier zuilen niet aileen de algemeene grondslag van het 
werk, de richting waarin het gaat, de hoofdbeginselen en wetten 
dien bijzonderen stempel dragen .- hier zal bovendien telkens in 
de details de overtuiging van den auteur omtrent hetgeen behoort 
te geschieden door zijri beschrijving van het in werkelijkheid ge~ 
volgde recht heen stralen. 

lmmers, wat wordt beschreven? niet enkel de gewoonten , niet 
enkel de opeenvolging van gebeurtenissen, het gaat om recht, al 
is het dan ongeschreven recht. Men kan niet volstaan met te 
zeggen: z66 en z66 doen de menschen en dit of dat geschiedt 
indien zij anders handelen. Men moet er bij constateeren dat die 
handelingen geschieden met~, uiting zijn van de overtuiging dat 
zoo gehandeld behoort te worden. Hoe anders gewoonten, zeden 
van gewoonterecht te onderscheiden? In de handelingen dus is 
het volgen van regels, normen te constateeren. De jurist heeft dan 
eerst zijn wetenschappelijke beschrijvings~taak volbracht, als hij 
uit de feiten den regel heeft ingelicht, als hij de veelheid van 
feiten als verschijningen van die eene norm vermag te zien. En 
nu ondergaat dit werk stellig in hooge mate den invloed van eigen 
overtuiging van den arbeider. Dit blijkt duidelijk als men let op 
het verschil, dat ten deze bestaat tusschen de beschrijving van het 
recht van vroeger tijd of van een vreemd volk en dat van eigen 
land en eigen tijd. 

~\ 
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De rechtshistoricus staat niet veel anders tot zijn stof als ieder 
geschiedschrijver. Uit wat hij vertelt is zijn kijk op het wereld~ 
gebeuren te zien, in de hoofdlijnen, in de wijze waarop de materie 
wordt aangevat zit het persoonlijke. Hij kan het recht niet be~ 
schrijven zonder reeds van een denkbeeld van recht uit te gaan 
en daarnaar zijn stof te ordenen. Is zijn doel, zooals bij rechts~ 
historie zoo vaak, het zoeken naar een les voor het heden .- zijn 
beschouwing over wat hij als recht erkent zal in die les terug~ 
gevonden worden. Maar in het beschrijven van de details kan hij 
zoo objectief zijn, als een mensch maar mogelijk is. De stof interes~ 
seert hem, raakt hem enkel als wetenschappelijk man, als subject 
van willen en wenschen staat hij buiten haar. Hij zal zich met 
pijnlijke nauwgezetheid er op toeleggen af te beelden, enkel maar 
af te beelden .- vooral alles wat van hem zelf zou zijn er buiten te 
houden. Juist dit hebben nieuwere beschouwingen weer beter doen 
inzien. Wie den geest van vroeger tijden wil beluisteren zal goed 
doen, ook in het rechtsleven, zelf zoO- stil mogelijk te zijn, ge~ 
duldig aan te hooren wat de oude documenten hem zeggen van 
de rechtsopvattingen van toen, zoQder zich af te vragen of hij met 
die opvattingen nu juist instemt, zonder zich af te vragen ook, 
of de menschen van toen, zelfs naar wat zij zelf als rechtsbron 
erkenden, wellicht anders hadden behooren te beslissen. Het 
zwaartepunt voor den historicus ligt niet in de norm, ook niet al 
is die in de formuleering , die vroeger tijd er aan gaf bewaard 
gebleven, maar in wat van de norm in de practijk werd. V raagt 
men b.v. naar den invloed van het Romeinsche recht in onze 
republiek der 17e of 18e eeuw, dan is het zeker niet geheel zonder 
belang nate gaan, wat plakkaten en keuren daaromtrent inhouden, 
maar de hoofdzaak is toch, wat rechtspraak en practijk deed. Het 
eerste is eigenlijk meer van beteekenis voor de vraag, hoe rechters 
en justiciabelen zich tegenover de wet gedroegen dan voor onze 
vraag naar de beteekenis van het Romeinsche recht. W at baat 
het of wij nu al uitmaken, dat de rechtscolleges van toen dat recht 
niet hadden behoeven te volgen, indien zij het nu eenmaal toch 
gedaan hebben? Gedane zaken nemen geen keer. Dit is niet altijd 
in het oog gehouden. Ook niet wanneer men den rechtsregel los~ 
maakte van den tijd waarvoor hij geschreven was en b.v. gfng 
uitvisschen, hoe moderne verhoudingen nu naar Romeinsch recht 
beoordeeld moesten worden. Als Spielerei misschien niet onaardig, 
maar stellig niet meer dan Spielerei, zonder eenige wetenschappe~ 
lijke waarde. En het was niet zonder gevaar ook .- men vergat, 
dat het rechtsvoorschrift altijd de regeling is van een bepaalden 
concreten toestand van een bepaalde natie in bepaalden tijd en 
ging waarde hoven den tijd toekennen aan wat enkel voor een 
zeker tijdvak beteekenis had. Men vergat ook den samenhang van 
het recht met maatschappelijke toestanden, met de geheele cultuur. 
Dit alles heeft de rechtshistoricus te bedenken. De rechtshistoricus 
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heeft v66r alles h1storicus te zijn. Het geduldig opnemen, afwach~ 
tend wat hem wordt gebracht, met een belangstelling, die naar 
niets anders streeft dan naar weten .....- dat is de taak, die hem 
in de eerste plaats is opgelegd. 

Voor den jurist, die spreekt over het recht van eigen land en 
eigen tijd, over zijn eigen recht, is zulk een houding onmogelijk. 
Hij kan zelf ieder oogenblik in een verhouding betrokken worden 
als die waarvan hij de regeling beschrijft. Zou hij dan ook zoo 
moeten handelen? zou men dat van hem mogen eischen? hem dit 
kunnen aandoen? het zijn vragen die zich bij hem opdringen onder . 
zijn arbeid. Denkt men, dat die hem onverschillig kunnen zijn, dat 
hij er enkel maar wetenschappelijke belangstelling voor kan hebben? 
Tua res agitur roept ieder vraagstuk, dat hij aanroert, hem toe. 
En als hij zelf al niet in dergelijke verhouding betrokken kan wor~ 
den, omdat hij het b.v. heeft over een regeling voor een bepaald 
beroep, of bedrij£, waartoe hij niet hoort, gaat het hem dan niet 
aan hoe het recht is in zijn land? Kan hem dat koud laten? Ja er 
zijn menschen, wien dat inderdaad onverschillig schijnt te zijn, 
maar juist deze menschen zijn voor den arbeid van rechts~beschrij~ 
ving volkomen ongeschikt en dezen zullen zich er ook niet aan 
zetten. Maar kan wien dat wei ter harte gaat, zich inderdaad be~ 
palen tot waarnemen en veronderstellen zonder eigen oordeel mee 
te Iaten spreken? Wie dat meent, bedenke nog dit. Er zijn punten, 
waaromtrent men inderdaad met zekerheid zeggen kan: deze of 
gene regel wordt als recht gevolgd en gehandhaafd. Maar er zijn 
er ook, en niet zoo heel weinig, waar zulk een vaststaand gebruik 
niet is aan te wijzen, waar de rechtsovertuiging van den een staat 
tegenover die van den ander, de een houdt vol dat dit, de ander 
dat juist het omgekeerde niet aileen recht behoort te zijn, maar 
ook is. Wat zal de schrijver, die het recht wil kennen, doen? De 
historicus bepaalt zich tot een mededeeling van den twist; tot een 
definitieve oplossing is de~ vraag niet gekomen, zal het bij hem 
heeten. Maar de hedendaagsche jurist? Van hem verlangt men 
een antwoord wat recht is, zijn mededeeling: er zijn voorstanders 
van deze meening, zijn er ook die er anders over denken, zal wor~ 
den beantwoord met de vraag: en gij? En denkt men dat hij, als 
hij een vaste meening heeft over de zaak, die niet reeds lang ge~ 
zegd heeft? Zijn meening wordt als het recht verkondigd met de 
toevoeging ter wille van de wetenschappelijke nauwgezetheid, dat 
sommigen anders oordeelen. En voorts: in het hedendaagsche Ieven 
rijzen telkens weer nieuwe vragen, vragen, die zekere gelijkenis 
vertoonen met vroegere maar die toch niet met die andere iden~ 
tiek zijn. Ook voor zulke bestaat immers een recht. Hoe zal men 
dat door beschrijving vinden van wat de rechtspraak beslist, de 
administratie eerbiedigt en de massa van betrokkenen volgt. Hier 
is aan een regel behoefte, dien men door opeenhoping van feiten 
nimmer vindt, hoe vlijtig men ook moge zoeken. 
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W aarlijk een rechtswetenschap, die feiten, gewoonten en rechts~ 
overtuigingen' beschrijft en poogt niet anders te doen dan beschrij~ 
ven, moge nuttig zijn ...-- ik zal de eerste zijn om het te erkennen 
...-- maar de rechtswetenschap kan zij niet zijn. Het is eenzijdig~ 
heid als men haar de alleenheerschappij wil geven. Feiten kennen 
- goed, het recht verzamelen ook uit wat de realiteit toont ...-
uitnemend, maar laat men niet meenen, dat daarmee nu ook alles 
is gezegd. Eenzijdige beschouwingen zijn vaak de nuttigste .-
aileen men behoort van tijd tot tijd te bedenken, dat zij eenzijdig 
zijn. Het normatieve laat zich uit het recht niet verdrijven, stuur 
het de voordeur uit, het komt achter weer binnen. 

Nog een enkel woord over de opvatting der wet in dit verband. 
Wie in de wet enkel ziet de samenvatting, van wat de practijk 
des Ievens leert, miskent, dat iedere wet niet enkel een verleden 
heeft, waaruit zij is ontstaan, ook een doel. Het is een levensregel, 
die uit zijn aard bedoelt handelingen der menschen te bepalen. 
Oat hem dat niet altijd gelukt, zij toegegeven. Ook dat het be~ 
langrijk werk kan zijn, na te gaan, in hoeverre een regel daarin 
wei is geslaagd. Het mag verder waar zijn, dat de beteekenis der 
wet voor de samenleving vaak is overschat, dat neemt niet weg, 
dat het niet meer dan apriorisme is als men aanneemt, dat die 
invloed altijd zal ontbreken. Naast onmachtige wetten zijn er ook 
aan te wijzen, wier werking op de samenleving niet kan worden 
tegengesproken. Eenerzijds resultaat van al bestaande gewoonten, 
kunnen zij anderzijds wegwijzers zijn naar de toekomst. Product 
van machtsverhouding is de wet tegelijkertijd norm voor mensche~ 
lijk gedrag. Het is een wijze les voor den wetgever, als hem het 
betrekkelijke van zijn macht wordt voorgehouden, als hem duide~ 
lijk wordt gemaakt, dat door verandering van wet het recht nog 
niet anders is geworden, dat het recht groeit en afsterft ook buiten 
zijn toedoen om. Maar nimmer zal men hem er toe kunnen brengen 
aan te nemen, dat zijn wil voor het recht zonder belang is. Moet 
al voor de wetenschap van het recht worden aangenomen, dat 
vaststelling van wat recht is nimmer geschiedt, dan bei'nvloed door 
de overtuiging van hem, die dat werk verricht, over wat recht be~ 
hoort te zijn, hoe veel te sterker zal dat gelden voor den wetgever, 
die zelfs niet tracht zich tot dat vastleggen van het feitelijk al 
bestaande te bepalen, wien integendeel de aard van zijn werk 
immer voor oogen roept, dat hij de · machtshebber is die den regel 
maakt. Dringt bij het werk van den man van wetenschap wil en 
waardeering door het objectief waarnemen heen, hoeveel minder 
reden is er aan te nemen, dat de wetgever niets anders doet dan 
waarnemen en formuleeren, hij die meent te willen en te waar~ 
deeren en er opzettelijk naar streeft. Met de afwijzing der rechts~ 
wetenschap als enkel beschrijvend is ook de opvatting van den 
wetgever als niet meer dan samenvatter van bestaande gewoonten 
ter zijde gesteld. , · 
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De vraag blijft: Is het zijn willekeur, die over wat in de wet zal 
worden neergelegd beslist, of heeft ook hij te gehoorzamen aan 
een norm, die hij zoeken moet? 

IV. Rechtsvinding. ldeeele factoren. 

In den aanvang van onze beschouwingen hebben wij uiteen~ 
gezet, dat er recht is ook buiten de wet en dat de rechter dat te 
vinden heeft. In den strijd om meerdere vrijheid van den rechter, 
dien wij daar beschreven, zal art. I van het Zwitsersche wetboek 
van 1907 altijd een merkwaardig moment blijven ......- merkwaardig 
vooral omdat het hier de wetgever zelf was, die weer open uit~ 
sprak, dat er recht is naast en buiten de wet. Geheel nieuw was 
dat niet,er waren oudere voorbeelden, maar deze hadden lang als 
verouderd gegolden, geen codificatie in de tweede helft der 19e 
eeuw zou zulk een voorschrift hebben bevat. Het is voor de stroo~ 
ming voor ,vrijer" recht een overwinningsmoment geweest. , Das 
Gesetz ......- zoo luidt de bepaling ......- findet auf aile Rechtsfragen 
Anwendung fur die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Be~ 
stimmung enthalt. Kann dem Gesetze keine Vorschrift entnommen 
werden, so soli der Richter nach Gewohnheitsrecht und, wo auch 
ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die er als Gesetz~ 
geber aufstellen wiirde. Er folgt dabei bewahrter Lehre und Ueber~ 
lieferung". Vooral op de cur sieve woorden ligt de nadruk. 
Zij hebben een juichtoon ontlokt aan de velen, die zich tegen de 
traditioneele onderwerping van den rechter aan de wet verzetten. 
Zij kunnen ecliter ook nog van een andere zijde worden bezien. 
De rechter wordt op dezelfde hoogte gesteld als de wetgever, 
zeker. Maar kan men ongekeerd er niet evenzeer uit lezen: dat 
de wetgever soortgelijke taak heeft als de rechter? De rechter mag 
niet willekeurig te werk gaan, hij heeft recht te zoeken. Wie niet 
de wanhoopsconclusie wil aanvaarden, dat enkel de luim van een 
bepaald individu over goed of kwaad recht of onrecht beslist, 
twijfelt daar niet aan. De Zwitsersche wet draagt het hem uit~ 
drukkelijk op. lndien hij krachtens bevel van den wetgever ,vrij" 
recht toepast, (in gevallen als bedoeld hoven op biz. 122), wanneer 
de wet een zaak aan zijn appreciatie overlaat, heeft hij een be~ 
slissing te geven ,naar recht en billijkheid" (art. 4). Is zijn taak 
een andere als hij een leemte aanvult door den wetgever gelaten? 
Handelen naar den regel, dien de rechter op zoude stellen, indien 
hij wetgever was, beslissen naar recht en billijkheid, het is in de 
taal van het wetboek synoniem. Maar wijst dit er niet op, dat 
ook de wetgever recht zoekt? Als de rechter tot zekere hoogte 
wetgever is ......- is dan ook de wetgever niet in zeker opzicht rechter? 
rechter over strijdende belangen, die bij hem om hulp aankloppen? 
en geldt ......- wat overigens het verschil moge zijn ......- ook voor hem 
niet, dat er een maatstaf moet zijn, waarnaar hij recht? Is het 
beroemd geworden artikel, z66 beschouwd, niet mede daarom een 
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mijlpaal in de rechtsgeschiedenis , omdat weder de wetgever erkent, 
dat er een recht is oak voor hem? 

Maar ...- vraagt men weilicht ...- keeren wij zoo niet terug tot 
het natuurrecht? Ik w:il zeggen, dat ik mij van een beschuldiging 
van natuurrechtelijke ketterij nu niet zoo heel vee! zou aantrekken. 
Er is een tijd geweest, dat het wei het ernstigste verwijt scheen, 
dat een rechtsgeleerde kon worden toegevoegd. Zoo heel lang 
is het nag niet geleden - maar die tijd is nu tach wei voorbij. 
Wij hebben weer leeren inzien, dat van de groote mannen dier 
beweging oak voor onzen tijd nag wei iets te leeren valt. Oak, 
dat het met de weerlegging dier gansche strooming door de histo~ 
rische school. waarmede men gemeenlijk de zaak afgedaan acht, 
zoo'n vaart niet heeft geloopen, al was het aileen omdat een idee 
over een uit de rede der menschen of de natuur van het recht zelf 
af te leiden recht ...- dat bestemd is als waardemeter van het posi~ 
tieve recht te dienen ...- niet wordt ,.weerlegd" door een theorie 
over de wijze van ontstaan van dat positief recht. lntusschen, wat 
daarvan zijn mage, een terugkeer tot het natuurrecht begeeren wij 

·geenszins. Hij zou trouwens onmogelijk zijn, omdat er niet een 
enkel natuurrecht bestaat ...- er waren velerlei richtingen. Maar 
de meening , dat er een stel regelen zou zijn, het volmaakte recht, 
dat wij door onze rede zouden kunnen kennen of althans be~ 
naderen en dat zou neergelegd moeten worden in onze positieve 
wetgevingen ...- en die voorsteiling meent men meestal. als men 
van terugkeer tot het natuurrecht spreekt ...- is steilig niet de onze. 
Ik ga verder, oak aan het natuurrecht met wisselenden inhoud, 
wisselend naar tijd en plaats, waarvoor de eerste Duitsche rechts~ 
filosoof van dezen tijd, Rudolf Stammler, met zooveel kracht is 
opgekomen en waarvoor hij, eigenaardig genoeg voor een Duitscher, 
onder de jongere Franschen zoo warmen aanhang heeft gevonden, 
geloof ik niet ...- ten minste niet in den geest zooals Stammler het 
bedoelt. 

Het is hier niet de plaats om uitvoerig op Stammeler' s denk~ 
beelden in te gaan. Met een enkel woord mij er van af te maken 
wil ik niet. W anneer ik hem hier vermeld, is het, om v66r ik uit~ 
eenzet hoe naar mijn oordeel recht gezocht moet worden, mijn 
bedoeling door tweeerlei afwijzing van verwante opvattingen te 
verduidelijken. 

Afwijzing vooreerst van de voorsteiling van een voor het rede~ 
lijke denken te vinden ideaal~recht, dat onvoorwaardelijk eerbiedi~ 
ging van aile volken en aile tijden vraagt. Een recht dat wij wei 
niet zouden kunnen bereiken ...- dat geeft haast ieder toe ...- maar 
tach min of meer benaderen. Voor mij is de veranderlijkheid van 
het recht een element zonder welke ik het niet kan denken. Die 
veranderlijkheid aanvaard ik, niet aileen als tot heden altijd 
geconstateerd verschijnsel. maar als oak in de toekomst niet te 
overwinnen. Aanvaard ik gaarne, had ik bijna geschreven, maar 
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ik houd het woord terug ,........, wie hoopt niet wel eens op een rust 
ook voor de samenleving? Intusschen, zoolang de volmaaktheid 
niet is bereikt, zal ook die rust niet worden verkregen. Zoolang 
er zondige menschen op aarde ]even, zal .de begeerte naar ver
andering blijven, zal ook het recht telkens weer andere vormen 
vertoonen. Het recht heeft geen einddoel , noch als te bereiken 
ideaal, noch als regulatieve idee ,........, zijn einddoel zou zijn opheffing 
wezen. Was volmaaktheid bereikt, het recht zou overbodig zijn . 

Hieruit volgt, dat geen enkele rechtsregel op onvoorwaardelijke 
gelding, voor alle tijden en plaatsen aanspraak kan maken. Er 
mogen er zijn, waarvan wij ons moeilijk kunnen voorstellen, dat 
latere tijden ze niet meer zullen eerbiedigen, in beginsel is de 
mogelijkheid niet uitgesloten, dat veranderde toestanden ook hen 
doen vallen of althans zoozeer beperken en wijzigen, dat wij ze 
niet meer zouden herkennen. De regel: gij Zlflt niet dooden mag 
van aile tijden zijn , iedere tijd kent zijne uitzonderingen en be
perkingen ,........, het behoeft helaas thans niet te worden betoogd ,........, 
in de uitzonderingen zit rechtens het belangrijke. 

Maar ook aan het objectief eenig-mogelijke, eenig-juiste recht 
voor een bepaald volk en een bepaalden tijd geloof ik niet. Wordt 
een oordeel van juist of onjuist over een rechtsregel gegeven, dan 

· kan dit in laatste instantie alleen geschieden van uit een bepaalde 
]evens- en wereldbeschouwing en zal het dus alleen gelden voor 
hen, die van dezelfde levensbeschouwing zijn, als hij die het oor
deel gaf. Met de anderen is zekere overeenstemming te bereiken, 
daarover zoo straks ,........, een beamen zonder reserve kan van hem 
niet worden geeischt. Stammler meent, dat, als hem maar alle 
feitelijke gegevens worden verschaft ,........, en die feitelijke gegevens 
bepaalt hij tot behoeften en begeerten der menschen, hunne over
tuigingen omtrent wat recht behoort te zijn , spreken niet mee ,........, 
met zijn methode door verstandsarbeid het onfeilbaar eenig moge
lijke recht voor een bepaalden tijd kan worden gevonden. Dit is 
dunkt mij, overschatting van wat dpor onze rede kan worden be
reikt, zuiver intellectualisme. Hij ziet het veranderlijke enkel in 
de behoeften en begeerten, mij schijnt het ook te liggen in den 
maatstaf, dien ieder beoordeelaar van de stof zal aanleggen, in 
het richtsnoer, dat hij volgt. En van die richtsnoeren is niet ver
standelijk uit te maken, welk beter, welk minder is. Hier is geen 
bewijzen, slechts een aanvaarden of verwerpen mogelijk. 

Tot zoover mijn afwijzingen. Wanneer ik nu positief de fac
toren tracht aan te geven, die bij het zoeken naar recht van in
vloed behooren te zijn, dan ben ik mij volkomen bewust, dat ook 
voor mij geldt wat ik zooeven opmerkte, daar ook de oordeelen, 
die ik ga uitspreken ,........, en oordeelen over de wijze waarop recht 
moet worden gezocht zijn ook oordeelen van recht ,........, enkel maar 
zonder reserve aanvaard kunnen worden door hen, die zich ver
want voelen in levensbeschouwing. 
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Eerst het ideeele. Voorop onder die factoren stel ik de inner~ 
lijke ervaring in geweten en rechtsgevoel. Noli foras ire, in interno 
homine habitat veritas. Dit woord van Augustinus zal het be~ 
ginsel moeten zijn voor ieder, die naar een ,behooren" een ,moe~ 
ten" zoekt. Als bier de grondslag ligt van het recht, als het recht 
normatief is, zal ook wie recht wil grijpen er niet aan mogen voor~ 
bijgaan. Wat men waarheid noemt in het ethische, het normatieve 
kan niet worden · bewezen, aileen innerlijk worden beleefd. Voor 
eigen handelen is er geen hoogere eisch dan die van het geweten 
- geen bijtender afkeuring dan de innerlijk ondervondene. Wat 
het geweten ons volstrekt verbiedt, wij mogen het niet doen, ook 
niet in de samenleving. Hier ligt de grens van het recht. -Maar 
bovendien: voor toetsing van het geclrag van anderen is de reactie 
van het geweten tegenover eigen gedrag een zelden ·falend hulp~ 
middel. 

Naast het geweten het rechtsgevoel, de spontane, intultief ge~ 
boren overtuiging tegenover het handelen van anderen. Het rechts~ 
gevoel, dat vooral dan spreekt als het dat handelen afkeurt, ver~ 
werpt als zedelijk minderwaardig, ;z;ich dan echter niet beperkt tot 
een enkel moreele afkeuring maar gepaard gaat met de convictie: 
dat handelen had niet mogen gebeuren, zij, die er de macht toe 
hadden, hadden het moeten verhinderen. Wanneer wij een hande~ 
ling enkel als moreel afkeurenswaardig, slecht oordeelen, dan be~ 
schouwen wij de hande_ling aileen als uiting van een bepa·ald per~ 
soon, ni~t in verband met haar gevolgen van arideren. , Die daad 
was slecht", dit vonnis is mogelijk, ook indien wij volkomen toe~ 
geven, dat het ·enkel aan den dader stond te beslissen wat hij 
wei , wat niet zou doen, als wij niemand geroepen achten zich 
daarin te mengen. Als onrecht beschouwen wij haar bovendien, 
wanneeD wij oordeelen· dat zij niet mag worden geduld, dat zij 
zoo mogelijk had moeten zijn verhinderd, dat zij zoo mogelijk moet 
worden ongedaan gemaakt door ieder die daartoe de macht heeft. 
Ons rechtsgevoel komt tegen zeker handelen in opstand, zeggen 
wij. Daarmee wordt uitgedrukt de pijn, die we ondergingen en 
de reactie, die we begeeren. Over dit intultief oordeelen denke 
Il)en niet te laag. Er zijn gevaren aan verbonden, zeker, ik spreek 
er zoo straks over. Maar wie eenmaal slechts de emotie heeft 
ondergaan tegenover een of ander gebeuren: dat is onrecht -
dat duld ik niet, weet de waarheid, die het voor hem bevat. Er is 
geen reden dat oordeel lager te steilen dan een door denken ge~ 
vonden. Juist deze tijd maakt het een ieder gemakkelijk deze uit~ 
spraak aan eigen ervaring te toetsen, niet misschien het moreel 
ernstige onrecht treft het meeste, maar dat hetwelk op de grootste 
schaal geschiedt, de meest vitale belangen van het algemeen raakt. 
Denk U eenige maanden terug, herinner U de verontwaardiging . 
Eerst het proces van mevrouw Caillaux: een troep intrigeerende 
politici van verdacht ailooi heerschend in de zaal waar recht ge~ 
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sproken zal worden en hun wenschen stellend in plaats van de 
vraag: schuldig of onschuldig, een zaal gevuld met een naar sen~ 
satie jagend publiek van heele en halve cocottes, een rechter, die 
naar die politiseerende heeren opziet, angstig of hij hun ook eenigs~ 
zins mishaagt, een jury, die zich kennelijk in strijd met de waar~ 
heid door den arriviste, die minister is geweest, een vrijspraak laat 
dicteeren. Was het niet pijnigend onrecht? - Toen Belgie, ik mag 
er immers over zwijgen, niet waar? De naam aileen zegt genoeg. 
- Eindelijk de dood van Fourie, niet zoo grof. wettelijk mis~ 
schien wel te verdedigen, maar juist door het verfijnde schrijnender 
voor ons gevoel, met die vrouwen, van het eene huis naar het 
andere ijlend om den man te zoeken, die de executie kan tegen 
houden, met dien minister, die niet te vinden is, en tegenover die 
figuur het slachtoffer, zoo volkomen rustig in geloofsvertrouwen 
en bewustzijn zijn plicht te hebben gedaan. Leerde onze ontroering 
ons niet, dat dit alles onrecht was, schandelijk onrecht? Hebben 
wij wetboek of tractaten, regelen noodig om daarvan zeker te zijn? 

Het scheen mij noodzakelijk aan deze beide elementen van intu~ 
itie in de rechtsidee te herinneren. V erwaarloosd mogen zij niet 
worden. Maar evenzeer moet worden bedacht, dat een beroep op 
het geweten, op het rechtsgevoel vooral. Iicht gevaarlijk kan zijn 
en tot minder gewenschte gevolgen kan leiden. Het geweten laat 
zich soms in slaap sussen, omkoopen, er zijn menschen, die van 
hunne conscientie al buitengewoon weinig last hebben. Er zit 
ontwikkeling ook in de spraak van het geweten. V oor den ge~ 
loovige krijgt de stem in het binnenste een andere klank, sinds 
hij er de stem van God in meent te hooren. Wijst dit alles niet 
op de onzekerheid in de uitspraak van het geweten? Ik heb het 
bezwaar van .. hodemloos subjectivisme" niet te onderzoeken voor 
de moraal, - er zij naar de uiteenzetting van La Saussaye in Het 
Christelijk leven verwezen 1) - voor het recht schijnt het ernstiger, 
meer dan de moraal heeft toch het recht aan vastheid behoefte. 
In waarheid is het echter hier van geringer beteekenis dan daar. 
De enkele gewetensuitspraak beslist toch niet over het recht. Het 
innerlijk zedelijk oordeel mag en moet ieder leiden, die in welke 
hoedanigheid ook, naar recht zoekt, met dit zedelijk oordeel aileen 
maakt hij geen recht. Er komen zooveel andere bestanddeelen 
daarbij mede in aanmerking, dat het gevaar voor bodemloos sub~ 
jectivisme niet heel groat is. Er blijft iets subjectiefs, zeker, ge~ 
lukkig zoude ik zeggen, maar dat is nu eenmaal niet weg te nemen. 
Men bedenke voorts, hoe verschillend moraal en recht tegenover 
een handeling staan. De moraal beoordeelt de handeling als uiting 
van een gezindheid, het recht de gezindheid aileen voor zoover 
zij in een handeling hlijkt. De moraal oordeelt concreet, een enkele 
daad wordt goed of slecht geheeten, het recht zoekt naar regelen, 

i) I biz. 89 vlg. 
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abstracties. Ook de moraal kent die, maar waar ze daar niet meer 
zijn de hulpmiddelen, krukken bij den niet altijd gemakkelijken gang 
tusschen doornige onzekerheden ..- zijn ze voor het recht nood~ 
zakelijke richtsnoeren, zonder welke in den blinde wordt rond~ 
getast. Het geweten oordeelt zonder wet, en in zekeren zin is 
waar, wat Novalis zegt: Gesetze sind der Moral durchaus entgegen. 
Door de noodzakelijkheid van vorming van regels verliest de zede~ 
lijke uitspraak in het recht zijn diepste beteekenis, zij vervlakt en 
vervaagt, maar daarmee vervalt tevens het gevaar voor subjec~ 
tivisme. Grooter schijnt mij vooralsnog het tegengestelde, dat de 
zedelijke oordeelvelling in de rechts~beslissing te weinig wordt 
gehoord. 

Gevaar zit ook in het rechtsgevoel. Hier stellig meer. Het intuitief 
oordeel wordt wei eens lichtvaardig gegeven. Wie zich pijnlijk 
getroffen gevoelt door een vermeend onrecht, zal later bij nadere 
bezinning wei eens moeten toegeven zich te hebben vergist. Anti~ 
pathieen en sympathieen hebben grooten invloed, het is niet altijd 
gemakkelijk zulke factoren buiten te sluiten. Zoodra men persoon~ 
lijk dupe wordt van het onrecht, is het moeilijk onbevangen te 
oordeelen. Is in eenigen strijd eenmaal door een der partijen on~ 
recht gepleegd, dan is het voor velen zwaar om aan te nemen dat 
die partij niet voortdurend onrecht pleegt, er wordt, zoodra er 
maar eenige aanleiding voor is, snel tegen haar g eoordeeld, het~ 
geen tegen den ander pleit wordt vergoelijkt. Ieder kent in deze 
oorlogstijden in zijn omgeving voorbeelden van personen, wier 
oordeel zoo vervalscht is. En hunne emoties zijn wellicht niet minder 
sterk bij het vermeende dan bij het werkelijke onrecht. Het kan 
alles worden toegegeven. Het . kan ieder een red en zijn, zijn een~ 
maal in de eerste opwelling gegeven oordeel nog eens grondig 
te overwegen, zich voortdurend zooveel mogelijk tegen beinvloe~ 
ding door factoren, die verre moeten blijven, te wapenen, afdoend 
is dat niet. Maar ondanks dat alles blijft de waarde van innerlijke 
overtuiging, van onberedeneerd beslissen in vragen van recht. Wie 
al te zeer twijfelt, houdt zich wei buiten gevaar mis te tasten door 
te groote hevigheid van overtuiging, maar in slapte blijft hij aar~ 
zelen, beslist heelemaal niet meer en het rechtsgevoel wordt ver~ 
stompt. Men vervalt tot scepticisme. En niemand is gebaat. 

De bedenkelijke zijde van het oordeelen naar rechtsgevoel zal 
veel eerder naar voren komen bij hem, die concreet recht zoekt -
een re~hter b.v. die een leemte der wet aanvult ..- dan bij hem, 
die den regel zelf wil opstellen. W el heeft de eerste te bedenken, 
dat ook zijn uitspraak als uitvloeisel van een regel moet kunnen 
worden gedacht, aileen daardoor hoedt hij zich voor het gevaar, 
zich op de bijzonderheden van het geval blind te turen, maar zijn 
beslissing bindt toch enkel in het concrete. Hier is de kans door 
bij~omstandigheden te worden geinfluenceerd ..- medelijden met 
de zwakkere van de strijdende partijen - stellig niet denkbeeldig. 

10 
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Er is nog een ander gevaar. Van rechtsgevoel behoort aileen 
te spreken, wie ontroering over anderen aangedaan onrecht ge~ 
voelt. Het woord wordt echter misbruikt. Er is kans dat het gevoels~ 
moment slechts schijnbaar invloed heeft, dat in waarheid andere fac~ 
toren het oordeel bepalen, maar dat degeen die het oordeel velt, 
als hij zich eenmaal in een bepaald resultaat heeft ingedacht, zich 
daarmee zoozeer vereenzelvigt, dat hij verwerping van dat resul~ 
taat als onrecht meent te voelen. Maar dat is niet de zuivere reactie 
van het gemoed tegen onrecht. Laat ik mijn bedoeling door een 
voorbeeld duidelijk maken. Voor eenige jaren is een rechtsstrijd 
gevoerd, die in juridische kringen sterk de aandacht trok. lemand 
had een vereeniging tot erfgenaam benoemd, het bleek dat deze 
vereeniging den termijn voor welken haar rechtspersoonlijkheid 
verleend was, had Iaten verloopen zonder tijdig voor verlenging 
te zorgen, zij had haar rechtspersoonlijkheid verloren. Vraag: kan 
zij niettemin erven? Onze rechtspraak besliste in drie ins tan ties 
van niet. Over de technisch~juridische kwesties, die in deze vraag 
zitten , spreek ik hier niet, ik haal het geval aan omdat ook hier 1) 
is beweerd, dat het rechtsgevoel reeds leert, dat de vereeniging 
het proces had moeten winnen. Oat schijnt me onjuist. Ik erken, 
dat waardeerings~oordeelen in deze interpretatie~kwestie een woord 
mee spreken. Eenerzijds: de eerbiediging van het woord van den · 
erflater, van den individueelen wil ......- anderzijds de waarde van 
regelmaat en zekerheid, ter wille waarvan de erkennings~eisch is 
gesteld. lk kan mij begrijpen, dat Hijmans de eerste zoo mogelijk 
wil handhaven desnoods ten koste der Iaatste ......- ik zou het met 
hem doen. Maar dat het rechtsgevoel in dergelijke in hoofdzaak 
technische. vragen den door slag zou geven, betwij fel ik. Voelt men 
de beslissing van den Hoogen Raad als onrecht ......- dan kan dit 
aileen gevolg zijn van het getroffen zijn in eigen wetenschappelijke 
overtuiging. 

lk heb hiermede reeds het rationeele element naast het intultieve 
in het zoeken naar de rechtsnorm genoemd: de waardeering van 
belangen, het afwegen van waarden, het toetsen van de verschil~ 
lende middelen, waarmee een bepaald doel kan worden bereikt. 
Voor den wetgever zal dit wei haast uitsluitend van beteekenis 
zijn, bij hem geraakt het rechtsgevoel op den achtergrond. Het on~ 
recht, da t hij wil opheffen is minder concreet en daardoor minder 
treffend, is algemeener, raakt het gemoed minder, het ligt verder 
van zijn arbeid a £. Voor hem is de waardeering van doeleinden 
hoofdzaak. Ieder , die een regel geeft, beoogt daarmee een zeker 
doel. hij wil een bepaald resultaat bereiken. Oit doel kan echter 
op zijn beurt weer als middel voor een ander beschouwd worden. 
Gelijk wij in de causale keten telkens weer meer terug kunnen 
gaan, naar de oorzaak van een oorzaak vragen, zoo zullen wij als 

1) Nl. door Prof. Mr. Hijmans. 



RECHT EN LEVENSBESCHOUWING 147 

we een zaak teleologisch beschouwen telkens weer kunnen op~ 
klimmen, ieder doel weer kunnen zien als middel voor een hooger 
gelegen. De hoogste doeleinden eindelijk ,........, die niet meer te her~ 
leiden zijn ,........, hebben wij als gegeven te aanvaarden. Die beamen 
wij, zij vloeien uit onze levensbeschouwing voort, of liever hunne 
aanvaarding is onze levensbeschouwing zelve. Zich deze klaar be~ 
wust te worden, van haar uit de beteekenis van haar ondergeschikte 
doeleinden te bepalen, de waarden van het leven: natuur, schoon~ 
heid , kunst, wetenschap te schatten, het kan voor hem, die aan 
de rechtsvorming deelneemt, van onberekenbaar nut zijn. 

Het gaat hier niet om de vorming van een systeem. De levens~ 
waarden laten zich niet als in een herbarium keurig ieder op haar 
eigen plaats opbergen. Die Wissenschaft ist notwendig wider das 
Leben (Rickert) . Was het systeem gevonden, het waardevolle 
zelf was verdord. Ook tusschen hen, die zich in fundamenteele be~ 
schouwing verwant voelen, zal in waardeering van de kunst, b.v. 
voor individueel en gemeenschapsleven sterk verschil kunnen be~ 
staan. Het blijft altijd bij benadering zeer uit de ·verte ,........, maar 
eenige meerdere orde kan hier wei worden bereikt. 

Onafscheidelijk van de waardeeringsvraag is de vraag in hoe~ 
verre de gemeenschap geroepen is die waarden te bevorderen, in 
hoeverre het beter aan het individu blijft overgelaten. Zij is zelve 
weer een vraag van waardeering. De tegenstelling individu~gemeen~ 
schap, de gemeenschap enkel ter wille van de vervolmaking van 
het individu of een waarde in zich zel£, moge niet, gelijk een jong 
Duitsch schrijver, Radbruch 1) beweert, de meest principieele tegen~ 
stelling tusschen onderscheiden wereldbeschouwingen zijn ,........, voor 
het recht is zij wei van eminent belang. Meer dan andere waar~ 
deeringen beheerscht zij de rechtsvorming. De geschiedenis van 
de staatsleer van de Grieken tot op den tegenwoordigen tijd leert 
het. Is hare opheffing reeds in het Evangelie gegeven (iedere 
menschenziel van oneindige waarde eenerzijds ,........, de volstrekte 
eisch van naastenliefde anderzijds) het is er verre van, dat uit 
dezen eisch de concrete toepassing reeds gevonden zou zijn. Naast 
de waardeering der doeleinden ligt hier de tweede taak: het vinden 
van het rechte middel ter bereiking van een bepaald doel. Hierin 
ligt stellig minder subjectiefs, hier is meerdere overeenstemming 
ook tusschen hen, die fundamenteel verschillen, mogelijk. Is een~ 
maal uitgemaakt, dat de arbeider op zijn ouden dag recht heeft 
op verzorging van staatswege, dan schijnt het enkel een vraag 
van rechts~techniek of dat nu het best geschiedt door staatspensioen 
of door verzekeringsdwang. Het lijkt opschroeving als van zulk 
een tegenstelling iets principieels wordt gemaakt. Het is dat dan 
ook, al kan worden toegegeven, dat in allerlei detail~factoren toch 
weer principieel~gekleurde tegenstellingen kunnen rijzen. Ieclere 

1 ) Grundziige der Rechtsphilosophie. 
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regeling van zulken aard is z66 ingewikkeld, grijpt aan zooveel 
kanten in, dat zij telkens weer in aanraking kan komen met pro~ 
blemen, die aileen van uit een bepaalde grondopvatting kunnen 
worden beoordeeld. Hoe eenvoudiger de vraag is, hoe minder kans 
daarvoor bestaat. Stel b.v. de vraag of bij werkstaking of uit~ 
sluiting de patroon of de arbeider recht op schadevergoeding moet 
hebben tegenover zijn mede~contractant in de arbeidsovereenkomst. 
Wie het pacta sunt servanda zwaar doet wegen, de gebondenheicl 
aan het eens gegeven woord ter wille van hare ethische beteekenis 
hoog wil houden (ik ga maar niet verder terug) zal eerder ge~ 
neigd zijn deze vraag bevestigend te beantwoorden dan degeen, 
die de economische verheffing van den arbeider niet enkel ter 
wille van zijn zedelijke verhooging maar ook reeds op en om zich 
zelf als groote waarde erkent. Of echter als eenmaal het beginsel: 
geen schadevergoeding is geaccepteerd, nu de contractsverhouding 
geacht moet worden verbroken of geschorst te zijn, is een vraag 
van juridisch~technischen aard, waarvan de oplossing zuiver weten~ 
schappelijk is te vinden. 

Uit deze korte aanduiding der elementen in de rechtsidee moge 
duidelijk zijn, dat van de rechtsidee niet gesproken kan worden 
dan van uit een bepaalde levensbeschouwing. Bedenkt men daar~ 
bij nog, dat ik geheel verwaarloosde de meening van hen, wier 
wereldbeschouwing hen nog andere bronnen van normen over het~ 
geen behoort, doet erkennen dan ik aangaf: innerlijke ervaring, 
rechtsgevoel , rationeele bezinning over levenswaarden en hare ver~ 
wezenlijking, die in den Bijbel, niet een onmisbaar middd tot ster~ 
king en loutering van eigen innerlijk leven zien, een Iicht op onzen 
weg, ook waar wij naar recht zoeken, maar een wettencomplex 
van directe toepassing ook in onzen tijd, of die zich aan de voor~ 
schriften hunner kerk onvoorwaardelijk gebonden rekenen, dan 
schijnt het wei hopeloos, op zoek naar den schat van het recht 
uit te trekken. Het goede, het richtige recht voor dezen tijd voor 
ons volk te vinden, hoe is het mogelijk, waar wij onderling zoo~ 
zeer verdeeld zijn in fundamenteele beschouwing? Als wij althans 
iets in die richting bereiken, als wij niet geheel onbevredigd moeten 
blijven, dan ligt dat hierin, dat de wetgeving - en in het alge~ 
meen ieder die bij de rechtsvorming betrokken is - dat recht niet 
vrij kan scheppen van uit zijn rechtsidee, dat hij daarbij gebonden 
is aan reeele gegevens die uit den aard der zaak voor ieder het~ 
zelfde zijn. 

V . Rechtsvinding. Reeele gegevens. 

Tot nu _toe hielden wij ons bezig met het ideeele in het recht: 
onze overtuiging omtrent wat behoort, haar intultieve en rationeele 
elementen. We hebben thans te bedenken, dat die overtuiging om 
als recht ook maar te kunnen worden gedacht altijd g.ericht moet 
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zijn op een verwezenlijking in een bepaalden tijd voor een bepaald 
volk. Oat is de taak van iedere rechtsgedachte, slaagt zij daarin 
niet, dan zal zij ten slotte blijken ook geen recht te zijn. Wij 
keeren tot de feiten terug. 

Eugen Huber heeft onlangs een belangrijk artikel geschreven 
over Die Reali en der Gesetzgebung 1). De schrijver is onder 
juristen bekend als de man van het veelgeprezen Zwitsersch Burger~ 
lijk Wetboek van 1907, in aile opzichten zijn werk. Het is be~ 
grijpelijk, dat wij met belangsteiling luisteren naar wat hij over 
de kunst c;ler rechtszoeking door den wetgever heeft te zeggen. 

Recht is een regeling van machtsverhoudingen. Het zijn be~ 
Iangen van menschen, botsingen van hunne behoeften en begeerten, 
waartusschen de rechtsorde de beslissing moet geven. Oat is de 
stof, waarin de rechtsidee werkt. Deze maatschappelijke verhou~ 
dingen zelf zijn voortdurend vloeiend, veranderend - de wetgever 
heeft telkens nieuwe stof te regelen. In dit ailes is niets blijvends. 
Blijvend aileen is - zegt Huber, dat de wetgever in zijn regeling 
van de stof afhankelijk is. Zooals de kunstenaar aan de materie, 
marmer of hout, waarin hij werkt, gebonden is, zooals hij anders 
zal en moet arbeiden als hij een gravure maakt of een ets , zoo 
bindt dengeen die recht zoekt de realiteit z). Is van die realiteit 
iets algemeens te zeggen? Huber meent van wei, hij meent, dat 
dat naar drieerlei. richting kan geschieden. Met den mensch, met 
de natuur en met de overlevering als gegeven voor den wetgever 
houdt hij zich .achtereenvolgens bezig. Met den mensch : iedere 
rechtsorde is gebonden aan de tegensteiling gezond~ziek , vol~ 
wassen~onvolwassen, ook met de inteilectueele en moreele eigen~ 
schappen moet rekening gehouden worden. Hoe dat moet geschie~ 
den wordt door Huber in belangwekkende beschouwingen uiteen~ 
gezet. Het is echter voor ons niet van direct belang, evenmin als 
zijne bespreking van de gegevens, die het samenleven der men~ 
schen - ook zonder nog aan eenige rechtelijke regeling te denken 
- aan de hand doet: geslachtsverhoudingen, bloedverwantschap, 
plaatselijk verband ( nationaliteit~ en ras~eigenaardighcden) ge~ 
meenschappelijke arbeid. Ook de behandeling van de natuur 
(klimaat, productiewijze e.d.) zuilen wij stilzwijgend voorbijgaan. 
Voor ons is vooral van belang wat Huber over zijn derde groep 
van gegevens: de overlevering opmerkt. Wie een rechtsregel op~ 
stelt, staat nooit voor een tabula rasa, waarin hij griffen kan wat 
hem behaagt. Aan iedere rechtsorde gaat een andere vooraf. Een 
volk zonder recht moet nog gevonden worden. 

lk zal het artikel van Huber niet op den voet volgen - te 

1 ) Zeitschrift fiir Rechtsphilosophie I biz. 39. 
2 ) Met de voorstelling, dat die realiteit en bet recht tot elkaar zouden staan 

als oorzaak en gevolg heeft deze meening gelijk Huber terecht opmerkt niets te 
rna ken. 
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minder, waar ik verder wil gaan dan hij en niet aileen de wet~ 
geving , het geldende positieve recht, maar ook de mogelijkheid 
van realiseering van het te vormen recht en daarom de rechtsover~ 
tuigingen van een bepaald volk in de rij der feitelijke gegevens wil 
opnemen. De erkenning moge genoeg zijn , dat een deel der hier 
volgende gedachten aan zijn opstel is ontleend. 

Het recht beoogt verwezenlijking. Het is daarbij aan de voor~ 
waarden van die verwezenlijking gebonden. De wetgever kan alles , 
heeft men gezegd, behalve van een man een vrouw maken. Het 
was een dwaze waan. Geen wetgever maakt van een agrarischen 
staat een industriestaat, hij kan rechtsregelen in het Ieven roepen, 
die een bestaande tendens in die richting bevorderen, ten slotte 
is zijn invloed van secundair belang. Aan de feiten kan hij niet 
voorbijgaan. Tot die feitelijke gegevens behoort ook het bestaande 
recht. 

In vele nai:eve geesten bestaat de voorstelling, dat als de men~ 
schen nu maar eens allen verstandig waren en allen van goeden 
wil, het uiterst eenvoudig zou zijn een volmaakte rechtsorde in 
het Ieven te roepen. In vele nai:eve geesten ......- en in heel wat 
overigens niet nai:eve ook. Als de vrouwen maar meestemden, zou op 
slag alles anders worden, meent men. Tegenstander van vrouwen~ 
kiesrecht ben ik niet, maar ik vrees , dat invoering daarvan aan wie 
dat gelooft niets dan teleurstelling zal brengen. Aan iedere utopie 
ligt dit denkbeeld van de mogelijkheid van plotselingen verande~ 
ring ten grondslag. V elen verbeelden zich, dat als de sociaal~ 
democraten maar eens de macht hadden, de samenleving in eens, 
plotseling een geheel andere zou zijn. En toch, al zaten er · ten 
onzent 100 sociaal~democraten in de Tweede Kamer en 50 in de 
Eerste ......- er zou nog heel wat tijd voorbijgaan, v66r oak maar 
een deel der productiemiddelen was gesocialiseerd. Er is in de 
rechtsorde een continulteit, die nimmer sterk verbroken wordt. 
Revoluties mogen een staatsgezag omverwerpen, de samenleving 
ziet er een dag daarna niet veel anders uit dan te voren. Niet 
aileen feitelijk, oak in de rechtsregels. Of misschien is een dag na 
de revolutle de verandering nag het sterkst. Maar wat plotseling 
wordt opgeworpen, houdt geen stand en na eenige jaren keert 
het oude terug. Grootsche bewegingen in geestes~ en maatschappe~ 
lijk Ieven mogen bepaalde data kunnen aanwijzen, waarop de fan~ 
tein van hare ideeen hoog opspoot, de doorsijpeling dier gedachten 
in het rechtsleven duurt jaren en jaren. De invloed der Fransche 
revolutie op het privaatrecht is een sprekend voorbeeld daarvan; 
ook van het weinig blijvende van radicale wijzigingen. Onder meer 
zou het geheele familierecht worden omgegooid: iedere ongelijk~ 
heid moest worden opgeheven bij de vererving, in en buiten echt 
geboren kinderen zouden rechtens op dezelfde wijze worden be~ 
handeld, het huwelijk moest opzegbaar zijn. Er kwamen wetten, 
die dit alles brachten ......- tien jaar later, toen de Code Civil werd 
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geredigeerd, werd. het grootste deel van dit alles, voor zoover 
het al niet verdwenen was .....- weder opgeruimd. De afschaffing 
van den voorrang van den eerstgeborene bij vererving bleef, het 
huwelijksrecht van den Code was stellig niet geheel gelijk aan 
dat van het ancien regime, maar het toont daarmee toch meer 
overeenstemming dan met dat van de tusschen beide liggende wet~ 
geving der revolutie, het buiten echt geboren kind werd weder 
naar zijn donkere rechtspositie van vroeger terug gewezen. 

Maar niet aileen in de betrekkelijk geringe beteekenis van revo~ 
luties voor de rechtsontwikkeling is de continulteit van het recht 
te zien, ook in de aanpassing van het bestaande, die zich in aller~ 
lei gestalten bij het doorbreken van nieuwe gedachten vertoont. 
Oude vormen krijgen nieuwe waarde door ze voor nieuwe doel~ 
einden bruikbaar te maken. Nieuwe zakken voor nieuwen wijn is 
niet de leus der rechtsvorming geweest. De gedachte brak baan, 
dat een verplichting tot schadevergoeding kon bestaan ook indien 
dengeen, die de schade toebracht geen schuld was te wijten ....
hoe realiseerde zij zich? Doordat men het begrip ,.sthuld" zeer 
ruim nam, doordat de bewijslast werd omgekeerd en van den aan~ 
gesprokene werd gevergd zijn onschuld, niet van zijn tegenstander 
om de schuld te bewijzen, in een woord: door kleine middeltjes. 
die schijnbaar in hoofdzaak alles bij het oude lieten. Dit is een 
klein voorbeeld uit het rechtsleven van den laatsten tijd. Zien wij 
in het groot niet hetzelfde in de verhouding tusschen werkgever 
en arbeider? Het blijft een dienstverhouding, een contractueele 
verplichting tot arbeid verrichten tegen loon, maar door inmen~ 
ging van allerlei elementen, dwingende rechtsregels op 'vele pun~ 
ten, verzekeringsplicht, collectief contract, gedwongen arbitrage 
wordt de rechts~inhoud van de verhouding een andere. Hier staan 
we nog midden in de ontwikkeling. Zijn ook die gevallen, die ik 
in mijn tweede hoofdstuk besprak .....- waar het recht veranderde 
terwijl de wet dezelfde bleef .....- niet evenzooveel voorbeelden om 
te bewijzen, hoe door ombuiging van het bestaande recht het 
nieuwe wordt verkregen? Het nieuwe, dat als het plotseling kant en 
klaar als nieuw was voorgesteld, allicht zou zijn verworpen, wordt 
zoo in langzaam binnendringen aanvaard. Dan de straf. Heeft zij 
niet en nieuwe doeleinden verkregen in den loop der tijden met 
behoud van den ouden vorm en nieuwe vormen aangenomen ter~ 
wijl het doel hetzelfde bleef? Beginsel~verandering met vorm~ 
behoud of vormverandering met behoud van beginsel, maar beide 
aanpassing. lk doe slechts enkele grepen. Sterk eindelijk werkt de 
continui:teit, waar vreemd recht en bloc wordt overgenomen. Een 
eigenaardig verschijnsel in de rechtsgeschiedenis, waarvan de recep~ 
tie van het Romeinsche recht in West~Europa in de middeleeuwen 
het meest besproken voorbeeld is. I.s zulk geheel nieuw recht eenigen 
tijd in werking, dan blijkt heel veel van het oude, afgeschafte 
recht te zijn gebleven, allerlei gerecipieerde instituten hebben rechts~ 
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gedachten overgenomen uit het recht, dat vroege.r gold. Een Romein 
zou het Romeinsche recht der 18e eeuw b.v. niet als het zijne 
hebben herkend, een Middeleeuwer zou bij goed speuren in het 
schijnbaar Romeinsche heel wat inheemsch hebben teruggevonden. 
En ten slotte, ik wil hier kort zijn , blijkt de continui:teit in de tech~ 
niek, de juridische begrippen, welke bij opstelling en handhaving 
der regels worden gebruikt. Zijn de onze nog niet voor een goed 
deel van Romeinschen oorsprong? Ook deze vormen voor wie 
nieuw recht opstelt een gegeven grootheid, waarmede hij rekening 
heeft te houden. 

Voor ieder nieuw recht is het oude recht een gegeven, dat het 
aanvult, wijzigt, verbetert, maar nimmer geheel afschaft. Men 
denke nog aan de eerbiediging der verkregen rechten, het tran~ 
sitoire recht , aan de noodzakelijkheid voor iedere hervorming om 
partieel t~ werk te gaan, waardoor het noodig is weder verband 
te zoeken met de deelen der bestaande rechtsorde, die niet zuilen 
worden opgeheven - en men zal het bestaan der continui:teit niet 
kunnen ontkennen. 

Hier ligt de beteekenis van de historie voor de rechtsvorming. 
Er is veel over gestreden. Tegenover hen, die eerbiediging van 
het , historisch gewordene" prediken, die in de historische lijn 
will en blijven, staan de neokantianen 1), die met onverbiddelijke 
consequentie volhouden, dat van feiten tot normen geenerlei brug 
ligt, dat uit hetgeen geschied is, nooit een besluit kan getrokken 
worden voor hetgeen geschieden moet. Wellicht terecht. Weilicht 
- wij willen niet onderzoeken in hoeverre ook voor een volk 
een bepaald feit normatief kan zijn. In ons persoonlijk Ieven kan 
een feit z66 luide tot ons spreken, dat wij er een aanwijzing van 
Gods wil in meenen te moeten zien, het als voor ons normstellend 
erkennen. Of dit ook in het volksleven zich kan voordoen, zooals 
de anti~revolutionaire Staatsleer betoogt, will en wij niet nag a an 2}. 
Steilig is het moeilijk aan te wijzen, hoe die werking Gods in de 
geschiedenis te onderkennen. Gelijk staan de gevailen niet, de 
innerlijke ervaring, die ons het eerste oplegt, zal hier ons niet 
helpen. 

Maar wat daarvan zijn moge, het zwaartepunt van de beteekenfs 
der historie voor de rechtsvorming ligt elders. In iederen rechts~ 
regel komt tweeerlei samen: rechtsidee en te regelen verhouding. 
De historie hoort bij het tweede element. De verhouding, zooals 
zij historisch geworden is, niet de verhouding zoo maar zonder 
meer valt te regelen. Het zijn concrete, niet abstract gedachte 
verhoudingen tusschen menschen en die concrete verhoudingen zijn 
mede bepaald door het vroegere recht. Het is niet de vraag of 

1 ) Ten onzent vooral Mr. v. d. Vlugt. 
2 ) Vgl. hierover bet verdienstelijke proefschrift van A. C. Leendertz (1911) 

en de critiek daarop van B. C. de Savornin Lohman in Themis 1912. 



RECHT EN LEVENSBESCHOUWING !53 

wij met het verledene behooren te breken om vrij te komen tegen~ 
oven zaken en tegenover personen, zooals Prof. Krabbe ons op 
het hart bindt - het is de vraag of wij in het recht met het ver~ 
leden kunnen breken. Denk U de vraag naar den meest gewensch~ 
ten staatsvorm van ons land op dit oogenblik. Zou men die vraag 
kunnen beantwoorden zonder met het historisch gegeven der be~ 
trekkingen tusschen ons volk en ons koningshuis te rekenen? Stel 
de I;egeling van ons familierecht aan de orde. Het zou evenmin 
kunnen geschieden zonder ons tegenwoordig recht als resultaat 
van een ontwikkeling van eeuwen in de beschouwing op te nemen, 
als zij zou kunnen plaats hebben zonder te Ietten op de natuur~ 
lijke gegevens van geslachtsdrang of moederliefde. Wie waant dat 
hij uit niets schept, terwijl hij in waarheid slechts vervormt, zal 
bedrogen uitkomen. Het is niet omdat we de historie waarde toe~ 
kennen op zich zelf voor de rechtsidee, dat wij bij het ontwerpen 
'Van nieuw recht ook letten op het historisch gewordene, maar 
wei omdat dit een deel vormt van de stof, die we in het recht 
hebben te verwerken. Laat men hierin geen prediking van con~ 
servatisme zien. Het beroep op de historische lijn client maar al 
te dikwijls om te behouden aileen maar om het behoud. Daar voel 
ik niets voor. Of de historische lijn al of niet wordt verbroken 
zal ten slotte wei de geschiedenis zelve beslissen, wij hebben daar~ 
voor niet te zorgen. Wij weten niet of hetgeen wij als nieuw 
willen, blijvend zal zijn of voorbijgaan als een waan van den dag . 
Wij kunnen meest zelf niet goed zien wat in een op een bepaald 
oogenblik gewenscht recht nieuWf is, wat slechts voortzetting of 
weeropleving van het vroegere, dat blijkt vaak eerst achteraf. Ook 
ik sta tegenover dat beroep op het historisch gewordene meest 
eenigszins achterdochtig. Maar dit alles neemt niet weg, dat ook 
de historie bij de gegevens, die bij de rechtsvorming te verwerken 
zijn, hoort en dat de wetgever door dit gegeven gedwongen kan 
worden zijn nieuwe gedachte liever in ouden vorm te geven, liever 
aanpassing te zoeken ter langzame voorbereiding van het nieuwe 
dan het oude weg te vagen en het nieuwe er flinkweg , dadelijk 
naar aile zijden doorgetrokken, voor in de plaats te stellen. Wan~ 
neer hij dat zal moeten doen, hoever die verplichting tot aan~ 
passing gaat, valt evenmin in het algemeen te zeggen als in het 
algemeen kan worden uitgemaakt hoeveel invloed b.v. aan de 
nationaliteit op het recht moet worden toegekend. 

Tot de realiteiten, voor het zoeken van het recht van belang, 
reken ik eindelijk ook de macht den gevonden regel in de werke~ 
lijkheid te doen eerbiedigen. Wat voor den tegenwoordigen tijd 
in vele gevallen neerkomt op de mogelijkheid, dat de regel door 
de betrokkenen als recht zal worden erkend, met andere woorden : 
ook met hunne rechtsopvattingen zelve moet worden gerekend. 

Er is hier weer verschil tusschen de uitspraak der moraal en 
die van het recht. Het kan hem, die van een handeling in moreelen 
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zin getuigt: ,dat is niet goed", volkomen koud Iaten of de hande~ 
lende zelf er anders over denkt. Hij kan er wellicht waarde aan 
hechten den man van zijn schuld te overtuigen, het al of niet 
gelukken dier pogingen kan op zijn oordeel niet den minsten in~ 
vloed hebben. Voor het recht is dit anders. Natuurlijk r.iet in dien 
zin dat het voor een rechter van eenige beteekenis kan zijn of 
een der partijen of wellicht beide zijn vonnis voor onrecht houden. 
Dat is hun zaak, niet de zijne. Maar niemand die rechtsregels 
vormt, wetgever of rechter, kan er op den duur onverschillig voor 
zijn of zijn rechtsregels in de werkelijkheid als recht zijn te hand~ 
haven. Wie een rechtsoordeel afgeeft, met het bewustzijn dat dit 
toch niet wordt gevolgd, zal ten slotte moeten toegeven, dat het 
wei zijn overtuiging omtrent recht, niet recht is wat hij verkondigt. 
Het dualisme in het recht dwingt bij het zoeken naar de norm 
ook dit machtselement als gegeven te aanvaarden. De rechtsregel 
bedoelt verwezenlijking. Het recht is niet aileen norm, ook sociaal 
verschijnsel. Een norm, die straffeloos wordt overtreden, is ten 
slotte geen rechtsregel meer. W aar nu de macht van het recht in 
onzen tijd grootendeels rust op erkenning van de aan het recht 
onderworpenen, hetzij van den regel zelf, hetzij van de autoriteit, 
die hem geeft als tot rechtscheppen bevoegd, wordt ook de waar~ 
schijnlijkheid dier erkenning, dat is de rechtsopvatting van hen 
voor wie de regel bestemd is in de sto£, bij de rechtsvorming te 
bewerken, opgenomen. Het verschil in aard tusschen regelingen, 
het verschil in feitelijke macht tusschen de organen, die recht vor~ 
men, zal aan dit element meerdere of mindere beteekenis ver~ 
leenen. Nergens ontbreekt het geheel. Zelfs de sterkste macht is 
niet in staat een volk een regel, met zijn overtuigingen in flagran~ 
ten strijd, op te dringen. 

Door deze plaats aan te wijzen aan de rechtsovertuigingen der 
menigte stellen wij ons tegenover tweeerlei afwijkende opvatting, 
juist als bij de historie, zoowel tegen over hen, die deze opvat~ 
tingen normatieve beteekenis toekennen als tegenover degenen, 
die haar belang ten eenenmale ontkennen. Voor de laatsten is de 
zaak zeer eenvoudig: wat goed is, wat behoort kan nooit afhangen 
van wat anderen - al zijn het ook nog zoo hoogstaanden -
daarover oordeelen. Het komt, zegt b.v. Stammler ergens, op het~ 
zelfde neer, also£ iemand, gevraagd of een horloge goed gaat, 
antwoordt, dat het gelijk loopt met de klok van den kerktoren. 
Hoe gebruikelijk zulke verwijzingen mogen zijn, van werkelijke 
waarde zijn zij niet. Stellig niet voorzoover men van normatieve 
waarde spreekt, zouden wij willen antwoorden. Maar voor de 
rechtsidee kunnen zij een gegeven zijn, dat bij het zoeken naar 
den goeden regel niet mag worden verwaarloosd. Het beroep op 
de heerschende meeningen, de in het volk levende overtuigingen 
en zoo meer komt veel voor, waar den rechter is opgedragen een 
uitspraak naar billijkheid te geven. Door overeenstemming met die 
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overtuigingen aileen is stellig niet uitgemaakt, dat de uitspraak 
inderdaad billijk is ......- maar de rechter, die van den wetgever de 
opdracht erlangde voor een bepaald geval den regel te vinden 
heeft gelijk, als hij zich afvraagt of zijn rechtsleer kans heeft door 
de betrokkenen te worden aanvaard. Doet hij dat niet, dan mag 
zijn uitspraak in het eene geval dat hij berecht, al bindend zijn. 
recht in algemeener beteekenis wordt zij dan toch niet. 

In de tweede plaats stellen wij ons tegenover hen, die de rechts~ 
overtuiging zelf als norm~scheppend beschouwen. Wij stuiten hier 
op de opvattingen door Mr. Krabbe in de laatste jaren met krach~ 
tige overtuiging onder juristen gepropageerd. Voor hem is het 
rechtsbewustzijn de eenige rechtsbron. 

Onder de Nederlandsche rechtsgeleerden wordt in de laatste 
jaren getwist over de vraag, of er nog wel een grondwet moet 
zijn, d.w.z. of er een wet moet zijn, moeilijker te veranderen dan 
andere, die ook voor den gewonen wetgever bindend is. Krabbe 
heeft met al de felheid van zijn sarcasme en al den gloed van 
zijn hartstocht getracht zijn vakgenooten te doordringen van de 
noodzakelijkheid, dat bijzonder karakter aan de wet, die grondslag 
is onzer staatsorganisatie, te ontnemen. Door de wijziging van deze 
wet van bijzondere waarborgen (volstrekte meerderheid, ·nieuwe 
verkiezingen) te doen afhangen, vermindert gij de doorwerking 
van het rechtsbewustzijn in de wetgeving, bindt meerderheid aan 
minderheid, heden aan verleden, zoo luidt zijn requisitoir. Rechts~ 
bewustzijn beteekent hier blijkbaar de overtuiging der meerderheid 
omtrent wat recht behoort te zijn. Als het er echter op aankomt 
d~ gronden van zijn opvatting uiteen te zetten, dan vindt men 
daaronder niet ......- wat men toch na het vorige zou mogen ver~ 
wachten ......- dat het rechtsbewustzijn der meerderheid van ons volk 
die verandering in de Grondwet wenscht. Daarnaar heeft Krabbe 
geen onderzoek ingesteld, het zou vermoedelijk een negatief resul~ 
taat hebben opgeleverd: het groote publiek blijft voor de kwestie 
merkwaardig onverschillig. Neen, dan zijn het waardeeringen van 
Krabbe zelf. dan is het zijn rechtsbewustzijn, eigen overtuiging, 
in dit geval slechts door een minderheid gedeeld, die hem zijn 
tegenstanders doet toevoegen: gij hebt het recht niet de door~ 
werking van het rechtsbewustzijn eener meerderheid te belemmeren. 
In Krabbe's eigen systeem had hij dat aileen mogen beweren, 
indien bewezen was, dat die meerderheid er juist zoo over dacht. 

Krabbe kent hooge waarde toe aan het rechtsgevoel. Zelf man 
van krachtige spontane overtuiging omtrent wat recht behoort te 
zijn, wil hij ook de overtuiging van anderen geeerbiedigd zien. 
Zoo komt hij er, denk ik mij, toe, hunne meening en, waar die 
niet eenstemmig is, die der meerderheid voor recht te verklaren. 
Haar rechtsbewustzijn moet zegevieren. Hiertegen valt tweeerlei 
aan te voeren. Vooreerst: al is het rechtsgevoel bron van recht, 
daarmee staat nog geenszins vast, dat iedere rechtsovertuiging, 
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ja iedere wensch naar nieuw recht uit deze bron afkomstig is. 
En in de tweede plaats is er geen enkele waarborg, dat waar 
meerder~ en minderheid tegenover elkaar staan, de eerste het recht 
op hare zijde heeft. De term rechtsbewustzijn wordt gebruikt zoo~ 
wei voor wat wij rechtsgevoel noemden als voor de meening der 
meerderheid omtrent recht. Dit werkt verwarrend. Zoo komt men 
tot tegenstrijdigheden als ik aanwees. De Leidsche hoogleraar slaat 
de ethische waarde van het rechtsgevoel. hoog aan, hij brengt die 
waardeering over op de overtuiging der meerderheid omtrent recht. 
Hij vergeet daarbij , dat het volkomen naturalistisch is - dus een 
ontkenning van het ethische - iets recht te noemen aileen omdat 
een meerderheid het zoo meent. Krabbe zelf maakt een vergelijking 
met het schoonheidsgevoel: ,evenmin als wij iets leelijk kunnen 
noemen wat wij in ons innerlijk als schoon erkennen, evenmin 
kunnen wij recht en onrechf naar onzen wil fatsoeneeren" . De 
vergelijking is gevaarlijk, maar waar de schrijver zelf haar maakt, 
is het geoorloofd hem te vragen of hij meent dat iets schoon is 
omdat een meerderheid het zoo vindt? AI spreken nog zoo velen 
het uit - de schoonheidsemotie wordt er niet door verkregen. 
Tot de norm komt men zoo niet, ook niet in het recht. Waar het 
rechtsoordeel echter een ethisch oordeel is, dat in onderscheiding 
van het aesthetische en ook van het zuiver moreele , op de moge~ 
lijkheid van realiseering in zekere groep aanspraak maakt, zal het 
aan de meening van de groep niet als iets onverschilligs mogen 
voorbijgaan. Maar die meening behoort tot de stof, waarover ge~ 
oordeeld wordt, is niet grond van dat oordeel, ailerminst de eenige 
grond. 

Wie aan de rechtsvorming deelneemt, staat tegenover de groep 
voor wie hij arbeidt ongeveer als een partijleider tegenover zijn 
partij . De leider geeft de koers, hij maakt aileen voor zich zelf 
uit, waarheen hij zal sturen, maar tegelijkertijd moet hij weten of 
de partij zich in die richting laat sturen. Daarvoor is het noodig , 
dat hij weet wat er in de partij omgaat, dat hij een , feeling" heeft 
hoever zijn wil zich laat opleggen. Maar ten slotte hangt aan zijn 
wil de beslissing. Wij hebben in onzen tijd in Dr. Kuyper en Mr. 
Troelstra mannen, die heiden deze gaven in hooge mate bezitten. 
Zij dwingen hunne partijen te volgen, de partij meent zelf ge~ 
kozen te hebben. De wetgever moge andere middelen gebruiken 
dan de partijleider, hij , en ieder die aan de rechtsvorming mee~ 
werkt, kan hierin een voorbeeld aan hen nemen. 

Wie de rechtsnorm zoekt, heeft te erkennen dat zijn regel een 
macht moet zijn in het sociale leven. Gelijk het recht als ver~ 
schijnsel niet kan worden beschreven zonder aanvulling uit het 
normatieve, zal het recht als norm niet gevonden kunnen worden 
zonder te rekenen met zijn feitelijke macht. 
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VI. Recht en Ievensbeschouwing. 

ldeeele en reeele gegevens bij het zoeken naar recht, wij hebben 
ze in vluchtige opsomming aangegeven. Het is op zichzelf weder 
een waardeeringsvraag, hoever de laatste beteekenis mogen heb~ 
ben, geheel ter zijde mag niemand ze laten. Tegenover het vol~ 
strekte oordeel der moraal heeft het recht reeds door zijn inter~ 
individueel gelden altijd iets relatiefs. Wij mogen dit eenerzijds 
als een gebrek gevoelen, aan den anderen kant is het bij onze 
hopeloos uiteenloopende waardeeringen, bij onze versplinterde 
levensbeschouwing een waarborg dat tot op zekere hoogte recht 
kan gevonden worden, dat een ieder behoort te erkennen. Tot 
op zekere hoogte- er blijven verschillen, waaromtrent overeen~ 
stemming niet is te bereiken, er komt een oogenblik, waarop het 
betoog stokt, waarom deze regel het juiste middel is ter bereiking 
van dat doel, deze gemeenschappelijk erkende waarde hooger moet 
worden gesteld dan die, een oogenblik waarop ondanks aile ge~ 
bondenheid aan de stof, natuur, historie en algemeene rechtsover~ 
tuiging, gelijkheid van beslissing niet meer is te bereiken en oor~ 
deel staat tegenover oordeel, levensbeschouwing botst tegen Ievens~ 
beschouwing. Er is geen objectieve waarheid voor het recht -
of liever is er aileen objectieve waarheid, indien men eenige funda~ 
menteele waarden wil aanvaarden, die geenszins door verstande~ 
lijke redeneering te bewijzen of door zintuigelijke waarneming evi~ 
dent zijn. Geloovige en naturalistische levensbeschouwing staan 
tegenover elkaar - om slechts een principieele tegensteiling te 
noemen - er is voor beide niet een recht. Geen van befde heeft 
het recht haar . recht als het recht aan andersdenkenden op te 
leggen. Zooveel mogelijk moet ieder tot zijn recht komen. Eer~ 
biediging van de overtuiging van anderen: het is altijd doel en 
eer van de ware vrijzinnigheid geweest. 

Maar, kan gevraagd worden, leidt dit niet tot slapte van over~ 
tuiging? lndien ge erkent, dat er in het recht geen objectieve waar~ 
heid is te vinden dan aileen voor hen, die staan op het plan van 
eenzelfde I evens~ en wereldbeschouwing, indien ge eerbiediging 
van de overtuiging van anderen aanpreekt, geeft ge dan eigen 
overtuiging niet prijs? Is het niet bloedelooze slapte van geest, 
van iedere opvatting het betrekkelijk recht te zien? Heeft ooit 
rechtsovertuiging het gewonnen, zich in realiteit omgezet, die be~ 
gon met toe te geven, dat mogelijk ook een ander gelijk had? Voor 
deze vragen bestaat reden juist tegenover heel wat slappe liberale 
rechtsfilosofie. lntusschen, aanprijzing van scepticisme ligt aller~ 
minst in onze bedoeling, ook niet van twijfel aan eigen verzekerd~ 
heid. Wie in moeizaam doorworstelen waarheid heeft gevonden, 
wie daarbij ervaren heeft, dat het ten slotte meer de waarheid 
was, die hem greep, dan eigen werk, dat waarheid veroverde, zal 
niet Iicht toegeven, dat wat hij voor waar houdt, mogelijk ook 
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onwaar kan zijn. Hij staat er voor in, is ten voile er van verzekerd, 
van transigeeren kan geen sprake zijn. Maar hij weet niet, waar 
hij het recht vandaan zou halen anderen op te leggen naar die 
waarheid te Ieven. Wij denken er niet aan, om met Lessing's 
Nathan de beslissing welke der ringen de ware is aan de toekomst 
over te Iaten, wij moeten kiezen en wij kiezen - maar als een 
ander anders gekozen heeft, dan mogen wij trachten hem te over~ 
reden, het recht hem onze keus op te leggen hebben wij niet. En 
dan, ook in de waardeeringen, die in het recht werken, zit zoo 
veel subjectiefs, dat, ook al is overeenstemming omtrent 'funda~ 
menteele vragen bereikt, nog altijd de mogelijkheid blijft, dat men 
toch weder uiteengaat. Het recht is niet te vinden door eenvoudige 
deduceering van een stel regels uit een waarheid. Daarvoor zijn 
de verhoudingen veel te gecompliceerd. 

Geen objectieve waarheid omtrent het recht te bereiken -
maar daarnaast de behoefte, dat uitgemaakt wordt wat recht is. 
De functie van het recht in de maatschappij maakt rechtszeker~ 
heid noodzakelijk. Men wil van te voren weten, welke gevolgen 
het recht aan zeker handelen verbindt, misbruik der machtsverhou~ 
dingen, die het recht verleent, kan aileen worden gekeerd, als 
nauwkeurig ge bevoegdheid der machthebbers wordt begrensd. 
Onzekerheid van recht roept willekeur in het Ieven, ver.slapt de 
energie tot daden - men weet niet, hoever men kan gaan. Het 
recht vraagt om de formuleering, de wet. Gelijk de heerscher zijn 
wil aan het volk oplegt, zoo zal het recht worden voorgeschreven, 
het wordt een bevel van een bepaald, met gezag bekleed persoon. 
Op zichzelf is dat goed. Er zijn in de samenleving zoo veel kleinig~ 
heden, waar het er minder op aankomt, wat wij doen, dan dat 
wij allen hetzelfde doen en de een tegenover den ander op kan 
rekenen. Maar ook in de groote vragen, waar beschouwing staat 
tegenover beschouwing, rechtsovertuiging tegenover rechtsovertui~ 
ging, is behoefte aan een beslissing door een gezag. Er moet, al 
is het ook uiterlijk, een eenheid zijn. Men komt Of tot een door~ 
drijven van het eene gevoelen of in verreweg de meeste gevallen, 
vooral waar als tegenwoordig in parlementaire staten de wet~ 
geving in veelhoofdige vertegenwoordigende lichamen geschiedt, 
tot een compromis. 

Strijd moge noodzakelijk zijn, eens moet er vrede komen, aileen 
door toegeven van weerszijden 1s die te verkrijgen. De schoolstrijd 
leert het. De rechtsche partijen hebben met een kracht . waarvoor 
een ieder eerbied moet hebben gevochten tegen wat haar onrecht 
leek, nu komt het oogenblik: nog een enkele concessie, en dan 
bergen wij onvervulde wenschen op voor later. Niet omdat zij 
overtuigd zijn, ook niet omdat wat ·zij zouden vragen door de 
gebondenheid aan wat in het volk leeft toch niet zou zijn te ver~ 
krijgen, maar als toegeven, ter wille van den vrede. Merkwaardig 
is, dat vaak achteraf beide partijen met de verkregen solutie vol~ 

.. 
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komen tevreden zijn, geene verandering meer wenschen. De waarde 
van den vrede wordt dan op het einde hooger gesteld dan het 
verlies, dat door de concessie werd geleden. 

Maar, zoolang die tevredenheid nog niet is verworven, zoo dik
wijls ook de meerderheid der minderheid haar recht oplegt, zal 
er voor het bewustzijn van hem wiens rechtsovertuigingen niet 
in de wet zijn opgenomen, een breuk zijn tusschen het recht voor 
de wet en het recht van de wet. De abstracte formuleering van 
regels, waarvan de wetgever zich bedient en noodzakelijkerwijze 
zich bedienen moet, vergroot die breuk. Zij bestaat soms niet aileen 
voor deze of gene partij, deze of gene opvatting, maar voor allen. 
Het is onmogelijk in een abstractie de rijke veelvuldigheid van 
het Ieven te vatten, in negen en negentig van de honderd gevallen 
mag de wetsbepaling voldoen, in het honderdste wordt zij tot 
onrecht. Toch moet zij worden toegepast. De formule is onbuig
zaam, onveranderlijk, het Ieven verandert voortdurend, tegelijker
tijd het recht. Voor wie recht toepast schijnt het dan, also£ wat 
hij krachtens zijne overtuiging voor recht houdt, slechts een wensch 
is tegenover de wet, een critiek op haar inhoud ......- het recht zelf 
is de wet. Maar het kan zijn , dat wie de toepassing ondergaat 
zoowel als de rechter, die handeling gevoelt als onrecht, als iets 
dat niet aileen geen recht behoorde te zijn, maar ook geen recht 
is. Het recht sluit een behooren in zich, scheiding tusschen het 
recht, dat op een bepaald oogenblik op een bepaald geval be
hoorde te worden toegepast en het recht , dat voor die verhouding 
geldt, is principieel niet te maken. Van wenschelijk recht kan men 
aileen spreken voor een min of meer verre toekomst. Beweert 
men van eenigen regel, dat hij op een bepaald oogenblik recht 

... behoorde te zijn, dan beweert men t.evens, dat hij recht is, zij het 
dan enkel als norm voor een concrete verhouding. En dat het niet 
maar wenschelijk, ook werkelijk recht is, waarvan wij hier spreken, 
blijkt als de wetgever maar eenigszins de sluizen openzet, den 
rechter of de betrokkenen vrij laa-t, dan stroomt het binnen. De 
wet moge dijken hebben opgeworpen, waardoor de rechter wordt 
verhinderd den stroom zijn weg te Iaten zoeken, door ,ombuiging" 
en , interpretatie" dringt de rechtsovertuiging in de wetstoepassing, 
is het dikwijls slechts een kwestie van tijd of de wet wordt om
geworpen. In hoeverre dit mag, in hoeverre rechter en bestuurs
organen bij hun zoeken naar recht de wet hebben te eerbiedigen 
......- het zijn vragen, die wij hier niet kunnen behandelen. 

Slechts twee opmerkingen. Vooreerst deze, dat ook waar hun 
is opgedragen zelf het recht te vinden, zij de waardeeringen van 
den wetgever hebben te eerbiedigen. Voor hen behoort de be
staande wet tot de sto£, die zij bewerken. En dan , wat er mee 
samenhangt, het is ongewenscht, dat den rechter of het bestuur 
vrijheid wordt gelaten in vragen, die direct met principieele tegen
stellingen van opvatting in het volk samenhangen. In onzen tegen-
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woordigen tijd behooren dergelijke tegenstellingen in het parlement 
te worden uitgevochten of door compromis bijgelegd, niet door 
den rechter te worden beslist. Van den rechter verwacht men 
onpartijdigheid, eerbiediging van ieders overtuiging, zulke vragen 
zijn aileen uit een bepaald standpunt, partijdig, als men wil ..
mits niet in ongunstigen zin genom en ...- te beantwoorden. 's Rech~ 
ters eigen opvattingen mogen in het algemeen zijn uitspraken 
kleuren, daar is het een tint, die hij er aan geeft, een nuance .
bier zou hij duidelijk kleur moeten bekennen. Hier is a priori iedere 
oplossing door de wet, zij het met achteruitzetting van de een 
of andere bepaalde levensleer, beter dan geene oplossing. 

De wet zelve heeft waarde. Orde en zekerheid eischen gehoor~ 
zaamheid aan de wet. Oak wie meent, dat hare beslissing niet de 
goede is, wie zich in zijn rechtsovertuiging gekrenkt gevoelt, zal 
haar hebben te volgen. lntusschen, die gehoorzaamheid heeft hare 
grenzen. Het recht is niet de ·hoogste waarde. Het tragisch conflict 
tusschen het volgen van het geldende recht en het Ieven naar eigen 
rechtsovertuiging kan zoo hoog loopen, dat de oplossing enkel in 
eigen geweten is te vinden. Onvoorwaardelijk volgen van het recht, 
kan niet worden verlangd. Summum jus summa injuria , stellig is 
het waar in den zin, die Stammler er aan gegeven heeft: het recht 
als de hoogste wet is het grootste onrecht. Wat ik in goede 
conscientie niet mag en niet kan doen, zal ik oak niet doen ter 
wille der wet. Men zal God meer gehoorzamen dan de menschen. 
Wordt zulk een verzet algemeen, het kan tot revolutie leiden. Wette~ 
lijk mage de revolutie nimmer te verdedigen zijn: de wet onderstelt 
en moet onderstellen, dat haar te gehoorzamen hoogste plicht is 
- voor onze rechtsovertuiging kan zij volkomen gerechtvaardigd 
zijn. De gewetensvrijheid is grand en grens van het recht. Haar .. 
kan de macht van het recht niet aantasten. 

lntusschen te snel moet men het bestaan van zulk een conflict 
niet aannemen. Het is nu eenmaal niet anders, wij allen hebben 
te dulden dat als , recht" geldt, · wat wij niet als ,recht" erkennen. 
Onze levensbeschouwingen zijn te verschillend, de intultief aan~ 
vaarde waarden en idealen te uiteenloopend, dan dat iemand .
oak al zou de gebrekkigheid onzer wetgeving, de langzame gang 
onzer rechtsvorming overwonnen zijn ...- volkomen kan bereiken 
wat hij zou wenschen. Wie het recht van uit eigen grond~opvat~ 
tingen hervormd zou willen zien, doet beter te streven naar het 
doordringen zijner overtuiging, dan te pogen het recht naar zijn 
wil te vervormen. Het is aileen iets uiterlijks wat hij daarmee 
bereikt. Het kan onrecht zijn tegenover andersdenkenden. Strijdt 
voor uwe levens~idealen en levenswaarden, poogt niet ze door 
rechtsregels op te leggen aan anderen. Wint gij den strijd, zij 
zullen dan zeker in het recht doordringen. Maar bergt ze oak niet 
op, als ge aan de rechtsvorming mede~arbeidt. Het is een begrijpe~ 
lijke schroom, als men zulke teer~innerlijke waarden als religieuse 



.. 

RECHT EN LEVENSBESCHOUWING 161 

overtuigingen voor de binnenkamer bewaart, meent er in de samen~ 
leving niet van te moeten reppen en haar bij de rechtsvorming 
te mogen negeeren, bet leidt echter onvermijdelijk tot schade voor 
die waarden zelf. Wie meent rechts~ en levensopvatting te kunnen 
scheiden, schaadt beide, hij vervalscht zijn rechtsovertuiging, om~ 
dat hij het teruggrijpen op de hoogste waarde stelselmatig ver~ 
mijdt en een ook voor hem mindere waarde, bet geluk van bet 
zoo groot mogelijk getal b.v. tot de hoogste maakt. Hij verhindert 
zijn levensbeschouwing zijn geheele Ieven te doordringen, de boom 
kan niet naar aile zijden zijn takken uitstrekken, zijn groei wordt 
belemmerd. En de schade is niet enkel individueel , het recht mag 
nooit propaganda-middel zijn voor religie - bet zal er anders 
uitzien, indien het van uit een religieuse, dan van uit een natura~ 
listische levensleer is gevormd. 

Recht en levensbeschouwing, zij hangen ten nauwste samen. 
De waarheid in het recht is enkel waarheid voor wie op den bodem 
derzelfde levensopvatting staan - wat wij als recht erkennen, is 
immers door onze levensidealen gekleurd. 

Onze tijd schreeuwt om nieuw recht. Fabelachtig is zijn rechts
productie - doch de eischen stijgen, naarmate zij worden ver
vuld. Om een nieuwe rechtsorde, hervorming van heel de samen
leving roepen velen. Zij meenen dat als die hervorming eenmaal 
is tot stand gebracht, er vrede zal zijn onder de menschen, de 
schoonheid zal herleven, de religie wellicht . Zij vergeten, dat de 
rechtsorde niet bet primaire is. Of een bepaalde rechtsorde na 
te streven is, kan tenslotte enkel aan de hoogste waarde, die wij 
in het Ieven erkennen, worden getoetst, van het doordringen van 
die levensbeschouwing hangt de verwezenlijking of benadering van 
het als ideaal gesteld recht af. 

Het is mijn innige overtuiging, dat slechts een nieuwe religiosi~ 
teit ons kan doen opklimmen uit de ellendig verbrokkelde cultuur 
van nu. Wordt die ons gegeven, dan zal ook de nieuwe levens
stijl gevonden worden voor staat en samenleving, voor bedrijf, 
handwerk en kunst. Zonder haar zijn aile pogingen daartoe on
machtig. En dan - maar · ook dan eerst - zal het mogelijk zijn 
gezamenlijk te komen tot een beter recht, een recht, waarin de 
breuk tusschen wat geldt en wat moet gelden naar algemeene 
overtuiging, minder groot zal zijn dan thans . 

Een nieuwe religiositeit - niet een nieuw geloof. Wie van de 
waarheid, in bet Evangelie geopenbaard, ook maar iets heeft be
grepen, weet dat in bet Christendom onuitputtelijke rijkdom ligt 
besloten. 

Moge die herleving ons geschonken worden. 

I I 



3. RECHT EN LIEFDE. 1
) 

I. De oorlog duurt. - Het is goed dit van tijd tot tijd te be~ 
denken. Eigenlijk is het nooit uit onze gedachte, het is de achter~ 
grond, waartegen ons geheele gedachten~ en gevoelsleven staat. 
Wij hopen dit te bemerken, als eens de verademing, de verruiming 
van den vrede komt. En toch, bedenken dat het nog oorlog is, 
dat de ellende al maar voortduurt, we doen het zoo weinig. We 
zijn afgestompt, we lezen de oorlogstijdingen in de krant met niet 
meer emotie dan het kamerverslag of het weerbericht. Het is 
immers iets vanzelf sprekends geworden, dat men oorlog voert, 
zooals het vanzelfsprekend is, dat er menschen sterven en ge~ 
boren worden, dat er armoede geleden wordt en feest gevierd. 
Als men dit bij zichzelf en bij anderen waarneemt, is het moeilijk 
niet bitter te worden. De oorlog iets vanzel£ sprekends ... 

Het is goed, om als men het gevaar ziet van zulk een gevoelen, 
een vervlakking en een verruwing tevens, zich weer eens te be~ 
zinnen, dat de oorlog toch een probleem is. Oat de vraag blij ft: 
mogen wij oorlog voeren? 

Over deze vraag is heel veei gezegd in deze tijden, het laatste 
woord is er stellig niet over gesproken, maar toch, voor een her~ 
nieuwde behandeling van veelbesproken dingen mag ik de beiang~ 
stelling niet vragen. lk wil daarom dadelijk komen tot wat mij 
voorkomt de kern van deze vraag te zijn, tot de vraag die achter 
deze ligt en die nog meer beheerschend is dan zij. V elen in onzen 
tijd zijn voor zichzelve tot de conclusie gekomen: de oorlog is 
geoorloofd, als hij gerechtvaardigd is. V echt men voor zijn recht, 
gaat het er b.v. om zijn land te verdedigen tegen een volkomen 
willekeurigen aanval - het mag. Heeft de oorlog daarentegen 
een of ander onzuiver doei, machtsvermeerdering, imperialisme -
hij is uit den booze. lk spreek dit niet tegen, aileen wil ik op~ 
merken, dat men door dat alles te poneeren, heel wat onderstel~ 
lingen moet aanv·aarden, die nog wei eenig nader onderzoek noodig 
hebben. Ik neem nu aileen de eerste stelling: de gerechtvaardigde 
oorlog is geoorloofd, zij bevat er weder twee in zich: le. ook het 
geweid van den oorlog, van een oorlog, zooals hij in den tegen~ 
woordigen tijd geworden is , mag gebruikt worden tot handhaving 
van het recht, 2e. handhaving van recht is onvoorwaardelijk ge~ 
baden. Over de eerste dezer stellingen is heel wat gezegd en zou 
nog wei wat te zeggen zijn, maar zij is toch ondergeschikt aan 
de tweede. Zij vraagt enkei naar het middei van de rechtshand~ 
having, plaatst ons voor de moeilijkheid, welke middeien ter be~ 
reiking van een in zich geoorloofd doel zijn toegelaten, de tweede 
stelling is meer fundamenteel. Zij ligt dunkt mij in het centrum 

1 ) Synthese 1917, p . 179 e.v. en in Beschouwi ngen over Recht , 1924. 
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van alle problemen van den oorlog. Mag , moet men zijn recht hand~ 
haven? Het gaat om het recht van het recht zelf. 

Hierover wil ik den lezer enkele overdenkingen bieden, over~ 
denkingen van individueel, religieus standpunt. Ik ben mij bewust 
de zaak slechts van een zijde te bezien. Geenszins - het is wel~ 
licht niet overbodig dit op te merken - verbeeld ik mij een be~ 
spreking van dit probleem in zijn geheel te geven. 

Schijnbaar is de zaak allereenvoudigst. Wat beteekent een recht , 
'als het niet gehandhaafd mag worden? Een recht zal toch alleen 
toekomen aan hem, in wiens hand het gelegd is, een toestand te 
scheppen zoo-als hij in de gegeven oogenblikken behoort te zijn? 
Het recht mag gebrekkig zijn, men mag twijfelen of al wat zich 
als recht aandient ook inderdaad recht is, is dit eenmaal uitgemaakt, 
dan zal het toch wei plicht zijn, wat behoort ook in werkelijkheid 
om te zetten. En dus ... het zou wellicht heel eenvoudig zijn, als 
er voor ons niet een gebod was, het allerhoogste gebod, waarmee 
de rechtshandhaving in botsing dreigt te komen en komt: Hebt 
God lief hoven allen en Uw naaste als Uzelven. Voor wie voor 
dit gebod het hoofd buigt, komt de twijfel ?an het geoorloofde 
der rechtshandhaving. 

Laat de naastenliefde toe , dat wij onzen naaste dwang aandoen? 
dat wij onszelve handhaven ten koste van den naaste? Rechts~ 
handhaving sluit het een en het ander in - men make zich daar~ 

_ omtrent geen illusies. Het is onder juristen een bekende strijd~ 
vraag of het begrip ,recht" ook , dwang" inhoudt. Men moge 
daarover denken, hoe men wil - en ik voor mij ben dadelijk 
bereid te erkennen, dat er talrijke rechtsregels zijn, waarachter 
geen dwang staat, die enkel nageleefd worden, doordien de daar~ 
aan onderworpen mensch zich er toe verplicht gevoelt - men 
zal moeten toegeven, dat de rechtsorde in haar geheel nimmer 
is gehandhaafd en nooit gehandhaafd zal kunnen worden zonder 
dwang. Niet iedere regel van het recht heeft aan dwang behoefte, 
het recht als geheel heeft dat wei. In dien zin is stellig waar: 
geen geweld zonder dwang. Ik spreek van dwang, niet van ge~ 
weld, men kan zich den vorm waarin hij wordt toegepast zoo zacht 
mogelijk denken, het mag in het midden worden gelaten, welke 
middelen toelaatbaar zijn - de vraag van het geoorloofde van 
den dwang in het algemeen is van die van het recht niet te scheiden. 
Wie recht wil, moet dwang op den koop toe nemen. En mogen 
wij onzen naaste dwang aandoen? Ook indien wij in hem niet 
zien een kind of een hulpbehoevende, maar onzen gelijke, enkel 
den naaste? Alleen omdat hij anders oordeelt over wat behoort, 
omdat hij voor wat wij of anderen, de meesten desnoods , als recht 
erkennen niet wil buigen? Zoo rijzen ~e vragen. 

En nemen wij de liefde tot richtsnoer in alles en altijd, dan 
schijnt de rechtshandhaving nog in een ander opzicht bedenkelijk. 
Geen recht zonder zelf~handhaving. Wanneer het recht mij zekere 
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goederen toebedeelt, het mogen goederen in den gewonen zin 
van het woord zijn dan wei ideeele belangen: eer, goede naam 
en zoo, dan handhaaf ik met het recht mijzelven, met het recht 
van eigendom mijn eigendom. En dat geldt niet aileen voor het 
zoogenaamde privaatrecht, bij de verdeeling der levenswaarden 
over de individuen, het is een waarheid, die veel ruimer kring 
bestrijkt. Ieder, die gezag doet gelden, die op dat gezag beroep 
doet, legt zijn wil op aan zijn medemensch. Wien macht is ge
geven, handhaaft bij het gebruik van die macht evenzeer zich
zelven, den machthebber, als de belangen, waarvoor hij optreedt. 
En een volk, dat ten oorlog gaat doet niet anders. En weer rijzen 
de moeilijkheden. Nu niet ten aanzien van den persoon, die ge
dwongen wordt, maar van hem die dwingt. Lijdt hij niet schade 
als hij bevelend, dwingend, rechts-handhavend optreedt? Is het 
niet zelfzucht, als ik mij laat gelden, hoe en waarom dan ook? 
en groeit die zelfzucht niet in en met de machts-handhaving? Ver
oordeelt de liefde, die immers alles vraagt, niet iedere machts
uitoefening? Er zijn, voor wie dit overpeinst, brandende woorden: 
,. Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, tand om tand, 
maar ik zeg u , dat gij den booze niet wederstaat, maar zoo wie 
u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe. En zoo 
iemand met U rechten wil en Uwen rok nemen, laat hem ook 
den mantel. En zoo wie U zal dwingen eene mijl te gaan, gaat 
met hem twee mijlen" (Mattheus VI vs. 38 vlg.) . 

Hier ligt ons probleem. Recht en liefde. 
T och zijn er vel en, voor wie onze vraag geen vraag is. Zij 

komen van beide zijden. Vooreerst van den kant der liefde. Dezen 
houden zich aan de letter van de Berg-rede. Het zijn de weer
loozen. Zij keeren zich tegen iederen dwang, ieder geweld. Met 
de woorden, die ik aanhaalde, achten zij de zaak afgedaan. Hoe 
ik tegenover hunne opvattingen sta, zal in den loop van dit opstel 
blijken. Voorloopig slechts een opmerking. Er is nimmer een samen
leving geweest zonder recht. Wij staan voor het feit van het recht. 
Een feit niet aileen in den maatschappelijken zin, maar ook in ons 
~ het rechtsbewustzijn is deel onzer innerlijke natuur. Met deze 
opmerking is de zaak stellig niet afgehandeld , maar is zij niet 
vo_ldoende om aan te toonen, dat hier een probleem ligt? 

Minder eenvoudig is onze positie tegenover hen, die van uit 
het recht het bestaan van ons probleem ontkennen. Zij zijn veel · 
talrijker en hebben veel grooter invloed. Dezen eischen onvoor
waardelijke handhaving van ieder recht. Zeker, men moet naar 
liefde trachten; zoolang Uw recht niet geschonden wordt, is dat 
geboden en oak als die schending heeft plaats gehad, is het een 
eisch aan de gezindheid van den gekrenkte. Hij zal zoo liefde
vol mogelijk moeten handelen bij de rechts-handhaving, ook daar
bij zal liefde, niet haat of wrok, hem moeten vervullen, maar v66r 
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alles wordt hem voorgehouden: handhaaf Uw recht, dit is niet 
aileen recht, ook plicht. Het mag en het moet. Ieder recht wordt 
tot plicht. Hier is een geestesrichting aan het woord, wier uitingen 
ons in den laatsten tijd maar al te gemeenzaam zijn geworden. 
Het is de houding van velen, en stellig niet van de minsten . in 
de oorlogvoerende Ianden. Voor een gedeelte ligt bier de onder~ 
grond van veel wat we thans zien, van heel de nationalistische 
strooming in dezen tijd, in Duitschland - en elders. Als type, 
aan wien ik deze geesteshouding wil demonstreeren, kies ik een 
Duitsch jurist van groot gezag uit de 19e eeuw, von Jhering. Ik 
noem juist hem, omdat hij onze vraag beschouwt evenals wij uit 
het oogpunt van den individueelen mensch. Hij stelt niet den 
staat voorop, ziet niet in den staat een bijzondere waarde, ter wille 
waarvan het individu moet worden opgeofferd, maar beschouwt 
ons vraagstuk als een kwestie van individueele moraal. Eerst van 
uit zijn conclusies aangaande de houding, door het individu bij 
een aanval op zijn recht in te nemen, komt hij tot verdere gevolg~ 
trekking en voor den staat en voor den oorlog . 

Jhering dan heeft in 1872 - de invloed van de oorlogsstem~ 
ming van 1870 is te bespeuren - een voordracht gehouden te 
Weenen over .,Der Kampf urn's Recht" , een voordracht die niet 
anders is dan een uitwerking van het eene thema: gij zult uw 
recht handhaven. Oat zijn woord ingeslagen heeft , bewijzen de 
talrijke drukken van het boekje 1 ). Voor hem is iedere rechtsaan~ 
randing, iedere bewuste rechtsaanranding althans , minachting van 
de persoonlijkheid. En deze moet gehandhaafd, het koste wat het 
wil. Dit is een plicht jegens zichzelven, een plicht ook tegenover 
de gemeenschap. Plicht jegens zich zelven: bet is lauwheid, slapte 
indien men zijn recht laat varen. Aard en omstandigheden van 
den betrokkene mogen er toe leiden, dat de een dit goed, de ander 
dat als bet voor hem meest waardevolle zal verdedigen, de boer 
mag bij de minste schending van de grenzen van zijn grond, bij 
de geringste vermogensbenadeeling zijn heil in een proces zoeken, 
de militair zal bij ieder woord, waarin de lichtste schimp of hoon 
gevonden zou kunnen worden , opstuiven en met de wapenen zijn 
,.eer" bevrijden van de haar aangedane smet - heiden handhaven 
daarbij ten slotte hunne persoonlijkheid en het is goed, dat zij 
dit do en. Het is de .,poezie van het karakter" , er ligt kracht in , 
kracht tot daden. En naast deze waarde voor het individu zelve, 
een waarde ook voor de gemeenschap. Het is een plicht tegen~ 
over de gemeenschap. Wie zijn recht niet handhaaft. laat het recht 
verkommeren. Iedere wet wordt aileen in strijd verkregen en zeker~ 
heid van recht is van dien strijd het hoofddoel. Die zekerheid 

1 ) Ik gebruikte den 16en, Weenen 1906. De voorrede verrneldt niet rninder 
dan 21 vertalingen, waaronder een Hollandsche van G. A. van Hamel (1874). 
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gaat verloren, indien datgene wat de wet voorschrij ft niet in 
werkelijkheid wordt doorgezet, indien de handhaving wordt na
gelaten. Zoo raakt het recht in onbruik, het vervalt. Alzoo: indien 
iemand onbewust, zonder het te bedoelen uw recht schendt, gij 
kunt er voor vechten, of u met hem verstaan, het is dan zuiver 
een afweging van voor- of nadeel. wat ge verkiest, moreel is dat 
indifferent, maar indien de rechtsschennis bewust is geschied, dan 
moet ge er voor strijden, is Jhering's conclusie , onverschillig waar 
het om gaat, onverschillig ook wat het u kost. Dit wordt tot het 
individu gezegd, maar ook tot het volk, het geldt voor het burger
lijk proces, maar evenzeer voor den oorlog. Iedere gerechtvaardigde 
oorlog is dus goed. En tegenover bewust onrecht is ieder"e oorlog 
gerechtvaardigd. 

Ondubbelzinnig is Jhering's uitspraak: het gebod ,.doe geen 
onrecht" is van minder belang dan: ,.duld geen onrecht". Voor 
Jhering bestaat ons probleem eenvoudig niet, hij acht het niet 
noodig er ook maar een enkel woord aan te wijden . Het komt 
niet in hem op , dat het recht zelf rechtvaardiging zou behoeven. 
En dat de Christelijke liefde rechtshandhaving zou verbie'den, 
hij heeft er nooit van gehoord. Als men leest , hoe onomstootelijk 
voor hem de waarheid van wat hij betoogt vaststaat, is dit niet 
onbegrijpelijk ... Die Grundidee meiner Schrift - heet het in een 
voorrede van 1891 - schatze ich nach wie vor fiir so zweifellos 
richtig und unumstosslich, class ich jedes Wort gegen diejenigen, 
welche dasselbe bestreiten, fur ein verlorenes erachte. Wer nicht 
fiihlt, class wenn sein Recht in schnoder Weise missachtet uad 
mit Fiissen getreten wird, nicht lediglich der Gegenstand dessel
ben, sondern seine eigene Person auf dem Spiel steht, wer in 
einder solchen Lage den Orang sich und sein gutes Recht zu be
haupten nicht empfindet, dem ist eben nicht zu helfen, und ich 
habe kein Interesse ihn zu belehren. Es ist ein Typ!Js, den man 
einfach als Tatsache annehmen muss, der des RecJ:ltsphilisters, 
wie ich ihn taufen mochte; hausbackener Egoismus und Materia-.: 
lismus sind die Ziige, welche ihn kennzeichnen". Ik ben er verre"' 
van a£, deze beschouwingen als waardeloos te verwerpen. Tegen
over w ie de rechtshandhaving nalaat uit gemakzucht, om de moeite 
en den last, om zichzelf den strijd te besparen hebben zij hare 
beteekenis . Trouwens ik zou niet de behoefte hebben voor mij
zelven tot klaarheid tegenover het betoog te komen, er mede af 
te rekenen, indien het niet een zekere aantrekkingskracht op mij 
uitoefende. En er zit iets aantrekkelijks in de zelfhandhaving als 
het om ons recht gaat. Het kim een daad zijn. Er ligt kracht in , 
vastheid - men is in zichzelf geconcentreerd, weet zich veilig 
bij zichzelven, men mag het immers zijn: het is mijn recht, mij 
te verdedigen. Ieder die zich wei eens in strijd gevoeld heeft met 
zijn omgeving, zeker van zichzelven, welbewust bouwend op eigen 
kracht. kan deze gevoelens waardeeren. De houding van wie recht 
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handhaaft kim haast even schoon zijn als die van hem die zich~ 
zelf offert in dienende liefde. Ook zij kfm uiting zijn van diep 
bewogen geestesleven. En waar is ook, wat Jhering opmerkt, dat 
de gemeenschap schade zou lijden, indien de rechtshandhaving 
werd verwaarloosd. Maar tach, het kost mij eenige moeite den 
indruk te begrijpen dien het boekje zoo Iangen tijd gemaakt heeft. 
Blijft het betoog niet geheel aan de oppervlakte? Tegen bewuste 
rechtsschennis ons handhaven ,......, maar is het dan zoo eenvoudig : 
hier recht ,......, daar schennis, bewust, onrechtmatig. Zal niet veel~ 
eer ook mijn tegenstander meenen dat hij in zijn recht is, zijn onze 
verhoudingen, onze gezindheden ook niet z66 gecompliceerd, dat 
die scherpe scheidingslijn allerminst getrokken kan worden? Er 
zal recht zijn aan mijne zijde, maar wellicht ook aan de zijne. En 
bovendien of liever v66r alles: al staat mijn recht voor mij onom~ 
stootelijk vast, al weet ik dat hij die mij aanvalt, dat doet boos~ 
aardiglijk, te kwader trouw, uit lage motieven ,......, blijft dan nog 
niet het liefdegebod , dat juist het dulden voorschrijft, als de naaste 
schade zou lijden? Blijft niet de zelfzucht in de zelfhandhaving? 
Is die zelf~zekerheid geoorloofd, als we ons bewust zijn geworden, 
niet enkel op . eigen kracht te kunnen bouwen? Voor wie hier 
Christelijk gevoelt, is het niet gemakkelijk zich z66 absoluut uit 
te spreken als Jhering doet . 

Onze jurist wijst op een woord van een, grooter dan hij. Heeft 
niet Kant zich reeds uitgelaten in denzelfden geest? .. Wer sich 
zum Wurm macht, kann nachher nicht klagen, .wenn er mit Fiissen 
getreten wird". Er is verwantschap tusschen Jhering' s beschou~ 
wing en de moraal van Kant. Liever echter dan aan Kant zelf 
wil ik dat duidelijk maken aan Fichte. Ik heb daarvoor meerdere 
redenen. Fichte was ongetwijfeld, wat ik van Jhering niet weet, 
een man met religieuze aspiraties, zijne conclusies, al toonen zij 
groote overeenstemming met die van den jurist, liggen dieper ge
fundeerd. De tegenstelling van die conclusies met de leer der 
Bergrede, waaraan Jhering voorbijgaat zonder er ook maar met 
een enkel woord van te reppen, is Fichte zich volkomen bewust. 
Hij meent desondanks geheel als Christen te spreken. En dan: 
Fichte ziet het probleem niet in de eerste plaats als een probleem 
van individueele moraal, de vraag of een volk, niet of een individu 
zijn recht mag handhaven staat voor hem voorop. Zijne beslissing 
ten aanzien van het volk sluit die voor het individu in, juist om~ 
gekeerd als bij Jhering. En het is stellig meer zijn geest dan de 
zooveel oppervlakkigere van Jhering, die in de oorlogsliefde en 
oorlogsverdediging van het tegenwoordige Duitschland nawerkt, 
op dat verband is reeds herhaaldelijk gewezen. Genoeg dunkt mij 
om zijn arbeid, voor zoover hij ons onderwerp raakt , wat nader 
te beschouwen. Wij zijn dan tevens gekomen van een auteur die 
het probleem negeert, tot een die het bestaan er van aanvaardt, 
maar in zijn oplossing de liefde geheel doet wijken voor het recht. 
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De lezer, die met deze literatuur eenigszins bekend is, weet dat 
ik op Fichte's Reden an die deutsche Nation doe!. Daar steekt 
zeker wei wat holle rhetoriek in deze toespraken, maar toch, we 
kunnen ons begrijpen, dat ze indruk maakten, die vlammende woor~ 
den die heel een geslagen volk moesten aanzetten tot krachts~ 
inspanning en zelfopoffering. Intusschen, wil men het hoek anders 
dan als een merkwaardig teeken van zijn tijd of een voorbeeld 
van ephemere welsprekendheid waardeeren, men zal het in ver~ 
band met andere werken van den filosoof hebben te beschouwen. 
Doet men dat, dan ziet men ook, dat er tusschen de opwekkingen 
van het Duitsche volk en de ethische en religieuze overtuigingen 
van Fichte, zijn levensbeschouwing, nauwe samenhang bestaat. 
De werken, die ik meen, zijn de ,Grundziige des gegenwartigen 
Zeitalters" en de ,Anweisung zum seligen Leben" , beide van 1806, 
de Reden zijn van 1808. 

In de achtste rede stelt Fichte zich vierkant tegenover de moraal 
van de Bergrede. ,Mit tiefen Unwillen" denkt hij aan die moraal, 
een moraal voor een ondergegaan volk. Hij citeert het gebod den 
mantel te Iaten aan hem, die den rok wil nemen, en hoonend volgt 
dan: ,Mit Recht das letzte, denn so lang er noch einen Ma.ntel 
an dir sieht, sucht er einen Handel an dich, urn dir auch diesen 
zu nehmen, erst wie du ganz nackend bist, entgehst du seiner 
Aufmerksamkeit und bist vor ihm in Ruhe" 1). Wordt het bevel 
van Jezus gevolgd, dan wordt de aarde tot een hel en met onzeg~ 
bare droefenis verlangt de mensch naar het einde. Ligt het volk 
zoo verslagen en vertrapt ter neer , dat het niet meer kan opstaan, 
dan kan het deze moraal aanvaarden en er kracht uit putten, maar 
zoolang er nog eenige pit in is, moet het strijden voor zijn recht. 

Het is wei een scherpe afwijzing. En toch noemde Fichte zich 
Christen. Kende hij de liefde dan niet? Wie de Anweisung zum 
seligen Leben gelezen heeft zal het niet Iicht beweren. Zij leert 
ons, hoe we van trap tot trap kunnel'! stijgen om de zaligheid te 
bereiken. Van beschouwing tot beschouwing klimmen wij op, wat 
we in een voorgaande hebben gewonnen, behouden we als we 
hooger komen, maar telkens wordt nieuwe waarheid gekend. Van 
de zinnelijke beschouwing door die van wet en ordening heen 
komen wij tot de hoogere moraliteit, tot de beschouwing van religie 
en wetenschap. Eerst in een Ieven van liefde en God vervuld, 
bevrijdt de mensch zich van zichzelven, dan schept hij zich een 
nieuwe wereld, alles wat waarde heeft, is hem dan uiting van God 
en in dit inzicht geeft hij zich met volkomen liefde aan God over, 
Gods wil wordt zijn wil. ,So lange der Mensch noch irgend etwas 
selbst zu sein begehrt, kommt Gott nicht zu ihm, denn kein Mensch 
kann Gott werden. Sobald er sich aber rein, ganz und his in die 
Wurzel vernichtet, bleibt allein Gott iibrig, und ist alles im Allen". 

~) In de uitgaaf van Fichtes Werke van Medicus, Leipzig bij Meiner V blz. 230. 
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Is dit bereikt en keert de mensch zich dan om, met voiledig inzicht 
de voorafgaande trappen, die hij besteeg, overziend, omvat hij 
alles met zijn geest en weet hij zich een met de Godheid, dan is 
de hoogste trap beklommen. Dit is dan zaligheid. En reeds v66r 
in het boek staat uitdrukkelijk: zaligheid en liefde zijn een. Wie 
naar een zalig Ieven .....- reeds hier op aarde te veroveren .....- streeft, 
heeft v66r ailes de liefde te zoeken. 

De liefde v66r alles . En hoe deze eisch staat tegenover die van 
het recht, Fichte zelf geeft het aan, als hij den overgang van de 
tweede naar de derde beschouwingswijs van zijn Anweisung be~ 
schrijft. Op den trap der tweede wereldbeschouwing, die van wet 
en orde, ziet men den mensch gebonden aan het onverbiddelijke 
bevel, dat hij in zichzelven hoort. Er is niet dan een moeten, een 
koud, streng , hard moe ten .....- de plicht, en die in onszelve. Aile 
neiging, alle begeerte zult gij ter wille van de onderwerping aan 
die wet vernietigen. Het is de moraal der Sto1cijnen, en van Kant 
tot op de praktische V ernunft, als grondslag voor recht en staat 
is die bruikbaar, zegt Fichte, maar in zulk een koude kan de 
mensch niet Ieven. Het eenige levensdoel wordt zichzelf niet te 
minachten, niet eens achting voor zichzelven, maar negatief be~ 
vrijd te blijven van zelfverachting, daarnaar streeft men. De mensch 
is dan zichzelf genoeg , alle ellende van buiten wordt afgeweerd, 
alle eilende, maar ook aile geluk. Het is een Ieven zonder liefde. 
En dan wordt gewezen, hoe men zich door de liefde tot hooger 
kan verheffen. In de Grundziige vindt men dezelfde tegenstelling: 
eerst de religie opent den mensch het inzicht in de eene, eeuwige 
wet, die hij in het gebod van den plicht volgt, eerst door haar 
wordt dat gebod zelf hem eigen. , Wie vor der Moralitat alle 
aussere Gesetz verschwindet, so verschwindet vor der Religiositat 
selbst das innere; der Gesetzgeber in unserer Brust schweigt , denn 
der Wille, die Lust, die Liebe, die Seligkeit, hat das Gesetz in 
sich au fgenommen 1). 

Alzoo de liefde v66r het recht. Maar vanwaar dan de verwer~ 
ping van den liefde~eisch ter wille der rechtshandhaving? Zij is 
te verklaren uit het feit, dat Fichte aan den Staat eeuwigheids~ 
waarde toekent. In de Grundziige wordt dat met aile gewenschte 
duidelijkheid uitgesproken. De Staat moet aile individueele krach~ 
ten voor het Ieven der soort gebruiken en ze daarin versmelten. 
Er is voor het individu niets dat hij niet den Staat heeft te offeren 
.....- geen sfeer in zijn Ieven is voor inmenging van den Staat ontoe~ 
gankelijk, geen recht is er voor hem tegenover den Staat. , Innigste 
Durchdringung des Burgers vom Staate" 2) is het ideaal. Geen 
Spartaan zou den burger vollediger aan den Staat kunnen over~ 
leveren. ,Es soil im volkommenen Staate durchaus kein gerechter 

1) Werke IV blz. 628 ( 16e voordracht). 
2) IV biz. 634 (14e voordracht). 
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individueller Zweck stattfinden, der nicht in die Berechnung des 
Ganzen eingegangen, und fur dessen Erreichnung durch das Ganze 
nicht gesorgt sei'' 1

). En hoe zal de Staat deze taak het best kunnen 
volbrengen? Door naar binnen te zorgen voor behoud en Vermeer
dering van de soort, door bevordering van huweiijk en kinder
verpleging, door hygienische maatregeien en dergelijke ...- en door 
naar buiten te waken dat hij zoo sterk mogelijk is tegenover andere 
staten. Hoe machtiger, hoe sterker de Staat, hoe beter hij dra
ger kan zijn der geheele cultuur. Sinds het verval van de wereld
lijke macht der Kerk over Europa heeft steeds een staat gestreefd 
naar de vestiging van een algemeen Christelijke Europeesche 
monarchic. De andere staten zijn daardoor gedwongen te trachten 
zichzelf te behouden, er treedt een soort evenwicht in tusschen 
dien machtigen staat eenerzijds en de rest aan den anderen kant . 
Oat evenwicht moet worden gehandhaafd, maar aileen bij gebrek 
aan beter, zoodra de sterke staat zic-h sterk genoeg voeit, slaat 
hij zijn slag en maakt zichzelf nog sterker nog machtiger , verslaat 
en onderwerpt de andere ...- totdat hij in overmacht te zeker is 
geworden van zichzelf, verslapt en een nieuw-gekomene, een der 
overwonnenen, zijn taak overneemt en op zijn beurt naar de hege
monic streeft. Fichte meent met deze opmerking niet enkei een 
historische lijn aan te geven. Hij wijst er ook een doei mede, dat 
de staat behoort na te streven. lmmers juist in en door dit streven 
is het ideaal, de ,innige Durchdringung des Burgers vom Staate" , 
te bereiken. 

Ik wil wei zeggen dat de lezing van deze voordrachten over 
de grondtrekken van onzen tijd 2 ) mij getroffen heeft. Werpen 
ze niet een zeer eigenaardig Iicht op veel dat wij in onzen tijd 
zien gebeuren? Het verband tusschen de Reden an die deutsche 
N ation en den geest van onzen tijd in Duitschland is meer gelegd; 
dieper, schijnt het me, heeft Fichte gepeild in het hoek, waarover 
ik thans spreek , en de grondslagen , niet van den tijd van honderd 
jaar geieden, maar van dien van nu worden hier duidelijk bloot
geiegd. Maar voor ik hierop inga, moet ik nog wijzen op een 
merkwaardig verschil tusschen de Grundzuge en de Reden. In de 
eerste spreekt Fichte over den Staat in het algemeen, niet over 
een bijzonderen staat. Hij zelf werpt de vraag op, of het dan niet 
hard is, te moeten erkennen dat de Ieiding van het eene land op 
het andere overgaat. Hoe zal hij daar tegenover staan, die op 
een gegeven oogenblik behoort tot een staat, die niet is de mach
tigste en evenmin bezig de machtigste te worden? Het antwoord 
luidt ...- wei eenigszins onverwacht voor hen, die den Fichte van 

1) IV b.lz. 542 (lOe voordracht ). 
2) Mijn aandacht op hun belang in dezen werd gevestigd door een voordracht 

van Sorley, opgenornen in The theory of the State, een der deelen van de Inter
national Crisis-serie Landen. Oxford University Press. 1916. 
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twee jaar later kennen ~. dat het vaderland van den werkelijk 
beschaafden Christelijken Europeaan in iederen tijd dat land is, 
dat .,auf der Hohe der Kultur steht". En dan volgt: Mogen dann 
die Erdgeborenen, welche in der Erdscholle, dem Flusse, den 
Bergen ihr V aterland anerkennen, Burger des gesunkenen Staates 
bleiben ~ der sonnenverwandte Geist wird unwiederstehlich an~ 
gezogen werden und hin sich wenden, wo Licht ist und Recht" 1). 
In dit opzicht is er wei verschil met de leer van de Reden, daar 
gaat de hoogste waardeering niet meer naar den .,absoluten Staat" 
in abstracto, maar naar het concrete vaderland. Er wordt ver~ 
kondigd, dat zaligheid mogelijk is reeds in dit aardsche Ieven, 
mogelijk in eene eeuwige ordening . .,Eine solche Ordnung aber 
_......, men veroorlove mij nog eenige citaten _......, ist die freilich in 
keinem Begriffe zu erfassende, aber dennoch wahrhaft vorhandene, 
besondere, geistige Natur der menschlichen Umgebung, aus welcher 
er selbst mit allem seinen Denken und Thun und mit seinem 
Glauben an der. Ewigkeit desselben vorgegangen ist, das Volk a us 
welch em er abstammt 2). Volk is .,das Ganze der in Gesellschaft 
miteinander fortlebenden und sich aus sich selbst immerfort natiir~ 
lich und geistig erzeugenden Menschen, das ingesammt unter 
einem gewissen besonderen Gesetze der Entwicklung des Gott~ 
lichen a us ihm steht" 3). En eindelijk heet~n volk en vaderland 
.,Trager der irdischen Ewigkeit" 4). Zeg ik te veel. als ik beweer, 
dat Fichte aan staat en vaderland religieuze waarde toekent, ze 
schuift tusschen God en den mensch? 

Dat voor zulke waarden alles geofferd moet worden, dat daarbij 
alles verbleekt, ook de eisch der liefde, het is niet geheel onbe~ 
grijpelijk. Maar ons dwingt dat, dien eisch des te forscher te stellen, 
wij hebben gezien, wat van al deze betoogen wordt, indien zij 
uit de sfeer der beschouwing komen tot de realiteit. Stippelen wij 
de lijn, die van Fichte naar het heden leidt, nog even aan. Reeds 
bij hemzelven is de verheerlijking van het vaderland in het alge~ 
meen een verheerlijking speciaal van het Duitsche vaderland ge~ 
worden, de tonen die we thans zoo goed kennen van het uitver~ 
karen volk, wij hooren ze reeds bij hem. Die verheerlijking van 
Duitschland en van den Staat, zij klinkt ons tegen om beurten 
of te zamen, door heel de 19e eeuw heen. 

Voor Hegel is de Staat niet veel minder dan God op aarde "). 
Stahl zal deze woorden niet gebruiken, en het verschil is niet 
aileen een verschil van woorden, hij heeft zijn reserves, maar toch 
ook bij hem is de Staat niet een instituut ter wil1e der menschen, 
hij staat hoven hen en goddelijke glans is hem ook hier niet vreemd. 

1 ) IV biz. 606 ( 14e voordracht ). 
2) V biz. 491 (Be rede). 
3 ) Blz. 492 . 
4 ) Biz . 494. 
5 ) .,D ie Idee des Staates , diesen wi rklichen Gott", Phil. des Rechts § 258. 



,, 
l 

i 

I 
172 P. SCHOLTEN 

En hoe Treitschke en Bismarck, de een door geschriften, de ander 
door daden, den godsdienst van den Staat en speciaal van den 
Duitschen Staat hebben verkondigd, hoe zij het hebben herhaald 
en herhaald, dat ter wille van de macht van dien Staat alles, 
letterlijk alles moet wijken, het is in dezen tijd zoo dikwijls aan~ 
getoond, dat ik er over zwijgen mag. Slechts zij het mij geoorloofd, 
op enkele bijzonderheden te wijzen, enkele uitingen minder dan 
andere tot heden naar voren gehaald. 

Wat Bismarck aangaat, het trof mij onlangs bij een zijner ver~ 
eerders te lezen, dat zijn liefde niet het Duitsche volk, maar het 
Duitsche rijk gold. Het rijk dus, den Staat, die machtig is en 
heerscht , niet de menschen. Een liefde dus voor een abstractie, 
of voor een macht ~ voor een dood ding. Is het wonder, als 
verteld wordt dat de groote staatsman, die van huis uit een ge~ 
loovig man was, zich op zijn ouden dag eenzaam voelde, zijn 
innerlijk Ieven verkild en ineengeschrompeld? Liefde voor een ab~ 
stractie ~ waar blijft de wederliefde? Teekenend ook voor de 
verschuiving van waarden, waartoe deze geestesstrooming leidt, 
vond ik een uitlating van Bismarck over zijn geloof: ontneem mij 
mijn geloof, moet hij gezegd hebben en gij ontneemt mij het vader~ 
land. Eerst wordt aan het vaderland religieuze waarde gegeven 
en dan wordt die waarde z66 hoog opgevoerd, dat omgekeerd 
om de beteekenis van het geloof aan te duiden, het met het vader~ . 
land wordt gelijkgesteld. 

Van von Treitschke wil ik niet een der veel geciteerde plaatsen 
noemen, waar de moraal van het recht van den sterkste wordt 
gevierd en staatsbelang als hoogste maatstaf bij iedere waardeering 
wordt geprezen. Liever wijs ik op een bijzonder merkwaardige op~ 
merking die hij maakt over de refugies , die -indertijd ter wille van 
hun Protestantsch geloof Frankrijk verlieten en naar Duitschland 
togen. Treitschke is consequent, die eer moet men hem Iaten. Of 
het Franschen zijn of Duitschers, die hun vaderland prijsgeven, 
..- zijn oordeel luidt er niet anders om. Zeker, hij erkent wel dat 
de Hugenoten in hun geweten verplicht waren hun vaderland den 
rug toe te keeren, maar hoe weinig hij daarvan in den grond over~ 
tuigd is, blijkt wei daaruit dat hij het innerlijk conflict, waarin 
deze menschen geraakt waren, karakteriseert als een strijd tus~ 
schen de liefde voor koning en vaderland en de liefde voor den 
Heidelberger katechismus 1) . Hij wil wel toegeven dat er iets tra~ 
gisch is in hun keuze; van hun offervaardigheid, hun martelaar~ 
schap ziet hij niets ~ het tragische is een tragische schuld. Is 
het niet typeerend voor de opvattingen van den man, van wien 
terecht gezegd is dat hij de politiek van den tijd van Bismarck 
in theorie heeft omgezet? 

De gevolgen van zulke theorieen, wij zien ze. Wij weten nu, 

1) Politik I biz. 112. 
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waartoe dat alles leidt, ik mag mij ontslagen rekenen van den 
plicht over de gruwelen en het onrecht van den oorlog te spreken. 
En waarlijk, wij zien ze niet aileen bij de Duitschers, al zijn ze 
dan ook bij hen het meest consequent gemotiveerd en volgehouden. 
ik behoef slechts aan Italie's , sacro egoismo" te herinneren. Of 
let eens op de wijze, waarop een Engelsman over ,this country" 
spreekt. Ook bij hem is een over-waardeering van het vaderland, 
maar zij is bij hem veel minder doordacht, bewust en daardoor 
ook minder gevaarlijk. Wij zien ook de verwording des geestes, 
die er mede gepaard gaat. Ik denk niet aan de door oorlogs
psychose bevangenen, zooals we er zoovelen in de oorlogvoerende 
Ianden hebben Ieeren kennen, in de oorlogvoerende Ianden ~ en 
ook bij ons. Zij zullen wei weder genezen, als de oorlog voorbij 
is . Ik heb meer in het bijzonder het oog op degenen, die zich be
wust zijn van de tweespalt tusschen hunne moreele opvattingen 
en hun zucht, datgene wat het vaderland doet onvoorwaardelijk 
te billijken, het vaderland hoven alles te stellen, ik denk aan hen, 
die Christenen willen zijn , met de eischen van het Christendom 
ernst willen maken en tach zich niet kunnen verzetten tegen de 
strooming van hun tijd . Voor mij ligt een boekje van den theo
loog Otto Baumgarten over politiek en moraal. Deze hoort stellig 
niet tot degenen, die zonder eenige gewetenswroeging er maar 
vroolijk op los willen gaan, hij voelt dat de grondslagen zijner 
moreele overtuigingen hem ontzinken en hij tracht ze vast te hou
den, hij wil het recht handhaven en eerlijk pogen van de Christe
lijke ethiek te behouden wat hij maar eenigszins kan, tot verzoening 
te komen tusschen haar en de moraal van den staat. En toch, ook 
hij komt tot uitspraken als , aber das sollte jeder gerecht Urtheilende 
zugeben das Gewissen des genia len Staatsmannes muss seine 
besonderen Schrank en haben" 1) en , wir haben doch aile spates
tens in diesem Krieg einsehen gelernt, dass die nationale Ethik 
vor und iiber allen idealen Zielen der inneren Kultur die Selbst
behauptung des Staates auf Grund gefesteten Wehrkrafte und 
Financien .. . im Auge haben muss" 2

). Daarom: , Entweder ~ 
oder, Staat oder Anarchie. Wenn Staat, denn auch stahlharte, 
unerbittliche Entschlossenheit zur Durchfiihrung der jesuitischen 
Maxime: .,Der Zweck heiligt die Mittel" 3 ) . Zoo zou ik kunnen 

. voortgaan, maar genoeg citaten. Het zal wei duidelijk zijn , dat 
waar zoo de Staat, de vaderlandsche staat wordt vereerd, van de 
eischen der Christelijke overtuiging geen sprake meer kan zijn. 
Maar niet aileen de in de diepte altijd persoonlijke moraal is ver
dwenen, ook het recht zelf is opgeofferd. Daarover zoo straks nog 

1) t . a. p . biz. 108. 
2) t. a. p. biz. 112. 
3) r. a. p . biz. 139. 
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een enkele opmerking, het is thans tijd, dat wij tot Fichte terug~ 
keeren. 

De feiten hebben het mij gemakkelijk gemaakt. Het verloop der 
geschiedenis maakt het overbodig uiteen te zetten, dat een theorie 
die tot consequenties als deze leidt onjuist moet zijn. Wie daarvan 
niet spontaan overtuigd is , is niet tot andere gedachten te brengen, 
dat te pogen zou. vergeefsche moeite zijn. Trachten wij liever aan 
te toonen, waarin het gebrek van de toch stellig niet oppervlakkige 
beschouwing ligt. In de eerste plaats zeker in een groote overschat~ 
ting van de waarde van Staat en V aderland. Voor de antieken 
is de mensch v66r alles burger van zijn staat .,zoi:in politikon", 
eerst lid van de gemeenschap en daarnaast dan nog persoonlijk~ 
heid. Als het Christendom voor de leer van recht en Staat iets 
nieuws heeft gebracht, dan is het toch wei geweest de omkeering 
van deze volgorde. De oneindige waarde van iedere menschenziel, 
de persoonlijke betrekking van ieder mensch tot God - zij dwingen 
het behoud der ziel hoven alles te stellen, zij verbieden den Staat 
zich te schuiven tusschen God en den mensch. Welnu , deze ver~ 
overing, zij dreigt voor ons weer verloren te gaan, zij is bij Fichte 
verloren, zoodra met de .,innerliche Durchdringung des Biir~ers 
vom Staate" ernst wordt gemaakt. Wie het staatsbelang hoven 
alles verheft, hij kan den eisch der liefde niet handhaven, hij 
meet hem offeren. Maar met de liefde offert hij ook - en dit 
is wei merkwaardig - het recht. Want het recht wordt zoodoende 
losgemaakt van den diepsten grondslag, dien het in ons innerlijk 
Ieven heeft en behoort te hebben. Recht wordt synoniem met wil 
van den Staat. Hier hebben juridisch wetenschappelijke theorieen 
haar invloed doen gelden op de ontwikkeling van ethische en 
rechtsideeen. De rechtswetenschap stelt zich den Staat en andere 
corpora ties als persoon voor. Zij heeft aan die voorstelling be~ 
hoefte, omdat ze het mogelijk maakt op eenvoudige wijze het ge~ 
rechtigd zijn van meerderen tezamen te formuleeren, omdat ze 
door een gemeenschap als een te stellen naast het individu en 
zich de bevoegdheid der gemeenschap op gelijke wijze te denken 
als de rechten van het individu, een reeks feiten gemakkelijk kan 
beheerschen, die haar anders tot nieuwe differentiatie en het vor~ 
men van nieuwe begrippen zouden dwingen. Dit alles is volkomen 
geoorloofd en m.i. zelfs wetenschappelijk noodzakelijk. Maar men 
gaat verder, aan dien persoon wordt nu een wil toegeschreven, wat 
de organen van den Staat, de wetgevende administratieve macht 
bevelen, geldt als staatswil. Geed, ook daartegen is weinig be~ 
zwaar, maar nu komt men er toe, waar rechtsregels door de daar~ 
toe bevoegde personen als wetten worden geformuleerd, die wetten 
en ten slotte het geheele recht tot den wil van den Staat te stem~ 
pelen. Het is hier niet de plaats over deze voorstelling, op de leer 
van de Souvereiniteit van den Staat en van aile recht als uitvloeisel 
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van dien souvereinen wil uit te weiden .....- de belangstellende zij 
verwezen naar hetgeen hier te Iande door Krabbe is verricht ter 
bestrijding dezer leer. Hier is het genoeg om er op te wijzen, hoe 
deze voorstelling het losmaken van het recht van zijn dieperen 
grond in de hand werkt. lmmers, als recht wil van den Staat is , 
hoe kan dan de Staat aan het recht gebonden zijn? Als de Staat 
op een voetstuk wordt gesteld en met schier goddelijke vereering 
wordt bewierookt, als het belang van den Staat den doorslag moet 
geven bij iedere beslissing over wat moet geschieden, waar is dan 
de plaats voor het recht? lndividuen zijn dan aan het recht ge~ 
bonden, de Staat ook, maar toch niet Ianger dan hijzelf wil, het 
staatsbelang het noodig maakt. Men twist er over wat eigenlijk 
de beteekenis is van de personificatie van een gemeenschap, we 
willen op dien strijd te dezer plaatse niet ingaan, maar een ding 
is zeker: stelt men ook buiten het recht de rechtspersoon~staat 
met het individu op een lijn , voelt men zich tegenover dien Staat 
als tegenover een mensch, dien men client in eerbiedige liefde, 
dan tracht men met zijn gevoelens iets te bereiken dat voor deze 
gevoelens volstrekt onvatbaar is , een le~g fantoom. En de ge~ 
volgen? De liefde wordt aan het recht geofferd, wij zagen het, het 
recht op zijn beurt aan den Staat of liever aan de begeerte naar 
macht van de enkelen die heerschen en de velen die zich in die 
heerschappij , in de glorie van hun regeerders verheugen. 

De kern van dit alles ligt, stellig niet aileen, maar zeker voor 
een belangrijk deel bij Fichte. En toch was Fichte ongetwijfeld een 
religieus man, een man van diep geestesleven. Het was een reli~ 
gieuze opvatting, 'een naar Fichte's eigen oordeel Christe-lijke over~ 
tuiging, die het hart was van a! zijn beschouwingen en waaruit 
ook de hier besproken denkbeelden voortvloeiden. Wij hebben 
den vinger te leggen op wat ons de wond schijnt, de zieke plek 
in deze beschouwingen. 

lk kan deze niet anders vinden dan hierin, dat Fichte's religiosi~ 
teit, hoe hoog gestemd ook, niet Christelijk is. In de Anweisung 
zum seligen Leben geeft Fichte zich vee! moeite de verwantschap 
tusschen zijn denkbeelden en die van het Johannes~evangelie aan 
te toonen. Die verwantschap ontken ik niet, maar het is toch slechts 
een zijde van het Christendom, waaraan hij raakt. De mensch 
van Gods geslacht, vatbaar voor het hoogste leven en zaligheid, 
dien ziet hij .....- maar hij ziet niet den mensch, terneerliggende in 
zonde en ellende. Zonde is hem slechts waan, gelijk voor velen 
van onzen tijd puur negatief. Hij mist de gebrokenheid van het 
Christelijk geloofsleven, de gebrokenheid door niemand zoo door~ 
leefd en uitgesproken. als door Paulus. V erlossingsbehoefte, ge~ 
nade, hij kent ze niet. Christus wordt als wegwijzer geprezen, 
maar wie tot zichzelf inkeert, kan rustig de trappen der wereld~ 
beschouwing bestijgen en zoo tot het hoogste komen. Het gaat 
alles geleidelijk, maar ten slotte is het vlak. En dit wreekt zich 
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onherroepelijk. Wie ,diesseitig" en , jenseitig" niet scheidt, zoekt 
onvermijddijk het jenseitige aan deze zijde en kent eeuwigheids~ 
waarde toe aan wat tot de sfeer van het tijdelijke behoort, hier 
aan Vaderland en Staat. De schade die de ziel daardoor lijdt, 
behoef ik toch waarlijk niet meer aan te toonen. Als aile mysti~ 
seerenden - ik zeg niet mystieken - meent Fichte de spanning 
in ons geestesleven te kunnen opheffen. Hij ziet het tijdelijke niet 
als tegenstelling tegenover het eeuwige, enkel als voorbereiding. 
En toch is het zoowel het een, als het ander. Hij poogt datgene 
in ons, dat niet naar God gekeerd is langzaam naar hoven te 
dringen, maar het gevolg is dat het eeuwige naar beneden wordt 
gehaald. 

De feiten rechtvaardigen onze conclusie. Fichte's terzijdestelling 
van de moraal der Bergrede, ter wille van rechts~ en staatshand~ 
having is op een droeve mislukking uitgeloopen. Maar met dat 
negatief resultaat kunnen wij niet volstaan. Moeten wij de tegen~ 
overgestelde conclusie aanvaarden, het recht laten glippen en den 
Staat doen verdwijnen ter wille der liefde? Zoo neen, wat dan? 

II. Stellen wij een oogenblik staat en recht in engeren zin ter 
zijde. Voor wie over maatschappelijke vragen handelt is dit geoor
loofd - een maatschappij zonder recht kunnen wij ons niet denken, 
maar, ik gaf de waarschuwing reeds in het begin, ik beschouw 
onze vraag uit individueel religieus oogpunt. En van daar uit mag 
dit. Denken we een oogenblik aan den kring van ons gezin, aan 
hen, die in het dagelijksche Ieven vlak om ons staan. Isoleeren 
wij dat. Met het uitzonderingsgeval. dat wij ook tegenover hen 
met het officieele, van staatswege gehandhaafde recht te maken 
hebben, rekenen wij nu niet. Toch staat ook hier recht tegenover 
liefde. Recht dan niet in den zin van het positieve, vastgelegde 
recht, maar van gerechtigheid. Zoo ergens dan is het hier de liefde. 
die onze daden heeft te beheerschen en toch, ook de gerechtigheid 
kunnen wij niet missen. Het is onze taak haar te zoeken, met on
afgebroken inspanning. 

Wij oordeelen, dag aan dag. Ons geweten oordeelt onze eigen 
daden. De spontane reactie, die wij innerlijk voelen tegenover de 
handelingen van anderen, geeft ons een maatstaf bij wat dezen 
verrichten. En wij wenschen dat tusschen die daden en hare ge
volgen voor ons moreel oordeel zekere evenredigheid bestaat, dat 
het goede blijdschap brengt, het kwaad leed. Ieder moet het zijne 
gegeven worden, het is de kern van iedere rechtsregeling, maar 
ook de grondslag bij ons handelen naar het zedelijke oordeel. De 
tegenstelling van goed en kwaad is niet te handhaven, indien zij 
niet in de gevolgen blijkt. Wij zien het in onze verhouding tegen
over onze kinderen, wij hebben loon en straf noodig. Het mag 
volkomen waar zijn, dat een goede moraal eischt, dat men het 
goede doet omdat het goed is, het kwade laat uit afkeer van het 
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kwaad zelf. niet om loon of bestraffing, daarmede zijn loon en 
straf niet veroordeeld. Het kind zal er doorheen moeten. En ook 
tegenover wie wij niet staan als leiders, maar als gelijken, wien 
wij niet straf of loon hebben toe te deelen, kan het een plicht 
der gerechtigheid zijn te doen gevoelen, dat wij hun gedrag a£~ 
keuren. Wij moeten de rechtvaardige veroordeeling aandurven. 
Wie uit liefde den ander le'ed wil besparen over wat hij misdeed, 
heeft kans dien ander groote schade toe te brengen. 

En de liefde dan? Legt zij niet op te vergeven, alle dingen te 
vergeven? Zeker, maar op die vergeving rekenen, mogen wij niet. 
Wie dat doet, verslapt, hij strijdt niet meer, laat zich glijden, zeker 
van den afloop. Dit geldt in de eerste plaats -van onze verhouding 
tot God. Ik raak hier aan iets dat mij sterk tegenstaat in de wijze 
waarop velen zich in onzen tijd tegenover Hem stellen. Zij rekenen 
op Zijn alles~vergevende liefde, voelen zich er zeker van .....- maar 
vergeten, dat het allereerst noodige voor vergeving, het berouw, 
het werkelijk berouwen, hun zoodoende ontgaat. Een geloo£ zonder 
overtuiging, dat wij in onze daden geoordeeld worden, ik kan het 
mij niet denken. Maar als wij tegenover God slechts mogen hopen 
op vergeving, niet rekenen - hoe is het dan tegenover onze mede~ 
menschen, wier liefde toch altijd geringer is. Wij moeten durven 
oordeelen - zeide ik, we moeten dan ook aandurven geoordeeld 
te worden. Het een sluit het ander in. Zonder het oordeel zonder 
gerechtigheid verflauwt de grens tusschen goed en kwaad. 

Zoo is dan ook hier botsing. Wij moeten rechtvaardig zijn en 
liefderijk. De liefde vergeeft, de gerechtigheid houdt vast. De 
liefde duldt, de gerechtigheid weert a£. 

Steeds weer hetzelfde: strijd, botsing. Maar wij kunnen nu wei 
iets meer zeggen. Gerechtig-heid en liefde zijn beide eeuwigheids~ 
waarden, maar de liefde is de meeste. Herinner U de gelijkenis 
van den verloren zoon. De zoon komt thuis, diep vernederd; oot~ 
moedig: ,Vader ik heb gezondigd tegen den Hemel en voor U , 
vergee£ mij" . De vader staat op den weg , zijn gedachten zijn ver, 

- bij het kind, dat hij verloor. Daar nadert iemand. Wie is het? die 
gestalte, die stap zijn hem bekend. Het kan toch niet? .. . En todi, 
hij tuurt, loopt hem tegemoet; ja het is zoo. Het is de zoon, dien 
hij verloren waande, zijn zoon, zijn zoon die weerkeert. Komt 
dienaren, kleedt hem, geeft hem het beste wat ik heb, laat er feest 
zijn, laat ons eten en vroolijk zijn". Het verhaal is een ieder 
· bekend. Maar let nu op den oudsten zoon. Hij staat ter zijde en 
mokt. Van mede aanzitten, mede blij zijn, wil hij niet weten. En 
bitter klinkt het tot den vader, die hem komt nooden: ,Zie ik 
dien U nu zoo vele jaren, nooit heb ik Uw gebod overtreden en 
nog geen bokje hebt ge mij gegeven om eens een feestje te hebben 
met mijn vrienden. En deze, die al zijn goed er heeft doorgebracht, 
die zich heeft vergooid, geheel en al vergooid - als hij terug~ 
komt, wordt het gemeste kal£ geslacht". In dien oudsten zoon 

12 
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spreekt de gerechtigheid. Hij voelt het gedrag van zijn vader als 
onrecht, jaren heeft hij dezen gediend, maar de belooning krijgt 
hij niet, maar de ander, die zich misdroeg. Dat lijkt hem onrecht~ 
vaardig en het was ook - zoolang enkel de gerechtigheid ons 
den maatstaf geeft - niet goed te keuren . Er was ongelijkheid 
tusschen de broers , onevenredigheid tusschen handelen en gevolg. 
Ons rechtsgevoel komt in opstand, maar beschamend en innig 
ontroerend is dan het antwoord van den vader: ,Kind gij zijt altijd 
bij mij en al het mijne is het uwe" (Luc. XV vs. 31). Dat is de 
lief de. 

Liefde is meer dan gerechtigheid. De gerechtigheid is rationeel, 
zij weegt af , berekent precies, zoekt evenredigheid, angstig, nauw~ 
keurig - plotseling breekt de liefde door en het heele spelletje 
van het conscientieuze afmeten en aanpassen wordt omgeworpen. 
Dan Iicht aileen haar zon. Het rationeele is nu eenmaal niet het 
hoogste in eens menschen Ieven. Maar voor het Ieven van iederen 
dag is het niet te missen - de gerechtigheid zal haar eigen weg 
blijven gaan, haar eischen aan onze handelingen e.n gevoelens 
blijven stellen. Als we ons maar bewust zijn, dat de ware ge~ 
rechtigheid leert , dat er een oogenblik kan komen, dat de ge~ 
rechtigheid heeft te wijken. 

De gelijkenis leert ons nog iets anders. Wel is het onze plicht 
rechtvaardig te zijn , maar een recht op rechtvaardigheid van ande
ren hebben wij niet. We mogen evenmin op rechtvaardigheid reke-· 
nen als op liefde. Vergeten we dit , dan zoeken wij in de gerechtig
heid onszelve, onze gerechtigheH wordt eigengerechtigheid, zelf~ 
zucht. De oudere breeder is het type van den eigengerechtige. 
Rechtvaardigheid is een deugd, gerechtigheid plicht, maar wie in 
deugd en plichtsbetrachting zichzelven zoekt, zich over zichzelven 
verheugt, valt. Schijnbaar leeft hij op een hoog vlak, maar plotse
ling · blijkt dat alles schijn; hij meende vasten grand onder zich 
te hebben, maar in eens is alles , waarop hij steunde broos als 
eennachts-ijs, hij zinkt onvermijdelijk. 

Zoo zien wij in de betrekkingen tot hen, die om ons staan, de 
gerechtigheid niet verdwijnen, maar wei naar den achtergrond 
wijken. Een kind, dat zich telkens verongelijkt gevoelt omdat vader 
of moeder hem tegenover de anderen niet billijk behandelt, is 
allicht op den verkeerden weg, de man die bij geschil angstvallig 
onderzoekt of het niet rechtmatiger is, dat zijn vrouw toegeeft 
dan hijzelve, handelt liefdeloos. De liefde dient - reeds dat sluit 
het consequent doorvoeren van de gerechtigheid uit. 

Ik had deze uitweiding even noodig , maar keer thans tot mijn 
eigenlijk onderwerp terug. Niet liefde en gerechtigheid luidt dit, 
liefde en recht. 

Als wij van recht spreken, meenen wij iets anders dan gerechtig
heid. Gaat het over gerechtigheid, dan geldt onvoorwaardelijk: een 
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ieder zij in zijn geweten ten volle verzekerd. Buiten onszelve heb~ 
ben wij geen norm , ieder oordeelt bij het Iicht , dat hem gegeven 
is. Wie ervaren heeft, dat er maar een weg is door het Ieven en 
dat Jezus Christus dien weg heeft gewezen of liever die weg zelve 
is, weet dat hij geheel zijn zedelijk oordeelen naar hem heeft te 
richten, maar die ervaring zelve kan niet anders dan een inner~ 
lijke zijn. Zoodra wij echter recht tegenover gerechtigheid stellen, 
hebben wij met een objectief gegeven buiten ons te doen. Recht 
is uit zijn aard een poging tot gerechtigheid, een poging die even~ 
wei gedoemd is, altijd poging te blijven. Zoodra in het recht de 
gerechtigheid verloren is gegaan, is datgene verdwenen, waarin 
zijn hoogere waarde zit, een niet rechtvaardig recht is ten slotte 
onrecht, en toch kan het recht nooit de gerechtigheid vervullen. 
Oit is het tragische in het recht. W ant recht is een macht ~ een 
ordening . Wie recht zoekt is gebonden aan feiten, aan historie. 
En recht moet worden geformuleerd, omschreven, vastgelegd in 
scherp omlijnde begrippen en regels, en reeds daarom kan het 
niet immer rechtvaardig zijn. Ik heb over deze punten in een 
vroeger geschrift van deze reeks gesproken 1

). Ik mag daarnaar 
wei verwijzen en mij hier bepalen tot de herinnering . dat de be~ 
hoefte bestaat in de vele en talrijk gevarieerde vragen die het 
Ieven biedt, de beslissing niet te Iaten aan het oordeel van den 
rechtvaardigen rechter maar tot vaste regels te komen, waardoor 
die beslissing tot zekere hoogte reeds van te voren is te voorzien. 
Van de oudste tijden af is men altijd door met het werk, naar 
deze regels te zoeken, bezig geweest, een oneindige taak, die 
nimmer zal volbracht worden maar daarom niet minder steeds 
ter hand moet worden genomen. Hij wiens werk het is aan dezen 
arbeid mede zijn kracht te geven, zal zich altijd weer voor oogen 
hebben te stellen, · dat hij naar regels zoekt voor een bepaalde 
concrete verhouding, die moeten gelden voor een bepaalde cate~ 
gorie van menschen, met eigen opvattingen en rechtsoordeelen, 
en dat hij zich dus steeds heeft af te vragen of wat hij zich als 
de beste regeling denkt, in die verhoudingen, bij die menschen met 
hun rechts~voorstellingen te verwezenlijken is. Waarbij dan nog 
komt de gebondenheid aan de historie ~ zoo van het volk. als 
van de rechtsregeling zelve. Gelijk gezegd, het is hier niet de plaats 
over dit alles uit te weiden, ik stip het slechts even aan om de 
rroodzakelijke tegenstelling tusschen het recht en de gerechtigheid 
klaarder en scherper te doen inzien. Het spontane oordeel van 
den gerechtigheidszin zal niet altijd dat der rechtmatigheid zijn; 
de gerechtigheid kan ter zijde Iaten wat bij het zoeken van den 
goeden regel van recht niet uit het oog mag worden verloren. 
Doch genoeg. Het is tijd, dat ik de aandacht vraag voor een 
andere eigenaardigheid van het recht, waardoor het juist tot de 

1 ) Recht en Levensbeschouwing, zie boven biz. 120 vlg. 
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liefde in een bijzondere verhouding komt te staan. En om die ver~ 
houding is het op dit oogenblik ons te doen. 

Ik herinner aan twee dingen, die in den loop van dit opstel 
zijn gebleken; vooreerst waar ik reeds in den aanvang op wees, 
dat bij de rechtshandhaving de regels van het recht voor het indi~ 
vidu, met de handhaving belast, tot zijn recht worden en daarnaast, 
dat wij noch op de liefde noch op de rechtvaardigheid van anderen 
aanspraak hebben. Wij hebben, zoolang enkel liefde en gerechtig~ 
heid onze wegen bepalen, af te wachten, wij mogen niet eischen .. 
En het recht geeft ons juist deze bevoegdheid. Hier is een onver~ 
mijdelijke botsing, een spanning die niet is op te heffen. Het 
Romeinsche ideaal van een goede rechtsbedeeling, het suum cuique, 
sluit niet enkel in, dat ik den ander heb te geven wat hem toe~ 
komt, maar ook dat die ander de bevoegdheid heeft dat van mij 
te eischen. In een fijn opstel over de motieven van ons handelen 
en het wezen van moraal en recht heeft de Russische geleerde 
von Petrazycki 1) getracht den grand hiervan bloat te !egg en in 
den aard van ons zedelijk bewustzijn, in een splitsing die hij meent 
te mogen maken tusschen die emoties, waarbij wij ons enkel ver~ 
plicht gevoelen en die, waarbij w ij den plicht tegelijk aan een 
ander als bevoegdheid toebedeelen. Mijn schuld aan U is tegelijk 
uw vordering op mij. In die tegenstelling tusschen zuiver impera~ 
tieve en attributief~imperatieve normen ziet hij de scheiding tus~ 
schen moraal en recht. Of daarmee nu het criterium voor de af~ 
grenzing van beider gebied gegeven is, kan ik in het midden Iaten, 
zeker is het, dat een eigenaardigheid van ons rechtsbewustzijn, 
een bijzonderheid van de rechts~norm hier scherp is aangeduid. 
Van oudsher kent de rechtswetenschap naast den objectieven 
rechtsregel de subjectieve rechtsbevoegdheid. W anneer het nu waar 
is .....- en ik geloof, dat men het Petrazycki zal moeten toegeven 
.....- dat voor de geheele ontwikkeling van het menschelijk geslacht 
in zedelijk opzicht deze toebedeeling niet gemist kfm worden, is 
daarmede tevens de zelfstandige waarde van het recht aangetoond. 
D an staat vast, dat evenmin als de liefde aan het recht mag wor~ 
den geofferd, evenmin het recht ter zijde kan worden gesteld ter 
wille van den liefdeplicht. En is het niet waar, dat de normen, 
die tegelijk bevelen en toekennen, sterker het handelen der menigte 
bei:nvloeden dan die welke enkel een plicht opleggen? Zien wij 
niet voortdurend dat overtuigingen die oorspronkelijk enkel moreele 
waren, tot rechtsovertuigingen werden en dat zij eerst dan, als 
zij dat geworden zijn, grooten invloed verkrijgen op het ge~ 
drag van de menigte? Gebeurt het niet telkens, dat een overtui~ 
ging eerst slechts de moreele overtuiging van enkelen was, dan 
meer en meer veld wint, tot het oogenblik komt waarop men haar 
samenvat in een bepaalde formule en aan de betrokkenen als recht 

1) Ik gebruikte een Duitsche vertaling. Berlijn 1907. 
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oplegt? Denk eens in dit verband aan de verhouding van patroon 
en arbeider. Beleven wij daarbij in onzen tijd niet zelf dezen over~ 
gang? En is op zulk een oogenblik de kans dat d·e norm wordt 
nageleefd niet aanmerkelijk gestegen? Het rechtsgebied breidt zich 
uit, onophoudelijk; en ethisch is het goed, dat het recht zich uit~ 
breidt. 

In de verspreiding, het algemeen doordringen van de ethische 
norm ligt de eerste rechtvaardiging van het recht. Ten slotte komt 
dat hierop neer, dat de mensch niet op zichzelve, maar in gemeen~ 
schap met anderen leeft. Voor het individu mag de rechtshand~ 
having niet het hoogste zijn , individueele plicht kan het zijn , zijn 
recht prijs te geven, voor het algemeene niveau is het onontbeerlijk, 
dat het recht wordt gehandhaafd. Verdieping van ethische waar~ · 
den geeft het recht niet ~ verbreeding wei. En vraagt men nu, 
welken waarborg wij bezitten dat het juist die ethische overtui~ 
gingen zijn, die het recht handhaaft, welke ook verdienen gehand~ 
haafd te worden, dat het recht daarbij niet mistast , dan antwoor~ 
den wij, dat wij inderdaad daarvoor geen enkelen anderen waar~ 
borg hebben dan onze overtuiging, dat wij ten slotte ten goede 
worden geleid, dat er ondanks aile falen , alle terugval ontwikke~ 
ling is, ook voor het recht. Met wie daaraan twijfelt valt over dit 
punt niet verder te praten. 

Ligt in de uitbreiding van de ethische norm de eerste recht~ 
vaardigingsgrond van het recht voor ons zedelijk oordeel , de zaak 
is nog wei van een anderen kant te bezien. Tot afweer van het 
kwaad is het recht noodzakelijk. Zelf~offering kan niet immer ge~ 
boden zijn, zij brengt het gevaar mede dat het kwade overwint, · 
het kan plicht zijn het te onderdrukken. Wat ik hiermede bedoel, 
kan ik het best duidelijk maken, als ik nog eens de verhouding in 
de maatschappelijke samenleving stel tegenover de verhouding tot 
de enkelen, tot wie wij in ons Ieven als !eden van hetzelfde gezin 
of dezelfde groep, als vrienden of verwanten nader zijn getreden. 
Waarom hebben wij tegenover hen geen behoefte aan recht? Is 
er dan in deze verhouding geen gevaar dat het goede verloren 
gaat, het kwaad overwint en wijzelven bezwijken? Zeker, ook dat 
gevaar is er. Maar is dat zoo erg? De liefde die alles eischt mag 
verlangen dat wij ons zelven geven, liever dan ons te handhaven 
tegen haar gebod in. Doch wat van individueele verhoudingen 
geldt kan niet in het algemeen worden doorgevoerd. Wij mogen 
niet consequent zijn in dezen. Het gaat dan niet meer om een of 
meerdere individuen, het gaat om de heerschappij van het kwaad 
zelf. En bovendien: uiterst zelden zullen wij in onze individueele 
verhoudingen voor de vraag staan: zelfhandhaving of ondergang. 
Er is een andere uitweg: de ontwijking. Is samenleving in liefde 
werkelijk onmogelijk geworden, men mijdt elkaar voortaan, men 
gaat uit elkaar. Het is ten slotte mogelijk zich aan ieder samenzijn 
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met andere bepaalde personen te onttrekken. De Katholieke Kerk. 
die het huwelijk onontbindbaar heeft verklaard. heeft niettemin 
getoond deze waarheid te begrijpen door de invoering der scheiding 
van tafel en bed. Het dilemma: voortleven. dulden tot in het on~ 
eindige of zichzelf handhaven. maar dan desnoods ook met op~ 
offering van het gebod der liefde, mag niet worden gesteld. Zien 
wij echter den mensch niet meer in zijn individueele betrekkingen, 
maar als deel der gemeenschap. waartoe hij hoort, dan staat deze 
uitweg niet open. Wei is deze ook daar gezocht. ik meen dat hier 
een der gronden van de kloosterafzondering ligt. Het waren juist 
de velen, die in tijden van krachtig religieus Ieven de vraag al 
maar weer pijnigde, hoe zij God konden dienen en hun naaste 
liefhebben en toch blijven in een samenleving die op zijn best door 
het recht wordt geregeerd, die in arren moede een toevlucht zoch~ 
ten in het klooster. Daar zouden zij bevrijd zijn van de samen~ 
leving. ook van het recht. Bereikten zij dat? ik antwoord liever 
niet . Stellig wil ik geen kwaad spreken van het klooster, ik meen 
dat het een dier instellingen is, die wij Protestanten den Katho~ 
lieken in zeker opzicht mogen benijden. Maar wat daarvan zijn 
moge. een oplossing van onze moeilijkheid geeft het klooster zeker 
niet. Het wil die eigenlijk ook niet geven, het bedoelt immers uit~ 
zondering te zijn en te blijven , het is voor den enkeling; werd het 
klooster regel, het probleem was misschien opgelost, maar de 
samenleving zelve ook. Bovendien het is zoo uiterst gevaarlijk dat 
zich terugtrekken in de afzondering, het wordt zoo Iicht geestelijke 
zelfvertroeteling. een kweeken van stemmingen en gevoelentjes. 
Ten slotte ligt er, hoe rigoreus het kloostersysteem moge zijn, in 
de neiging tot alleen zijn ook gemakzucht. Wij zijn nu eenmaal 
in een samenleving geplaatst. wij staan niet alleen of met enkele 
gelijkgezinden tegenover God, we zijn een deel van ons volk, van 
de menschheid. Tegenover haar hebben wij een taak, die wij niet 
mogen ontvluchten. Het is weer de gemeenschap die beslag op 
ons legt, ook van deze zijde eischt zij het recht als een Ievens~ 
voorwaarde op. 

Er is nog een derde zijde, van welke zij dat doet. Recht is niet 
enkel een macht ~ ook een ordening. Niet enkel tot verspreiding 
van wat ethische normen eischen en tot beteugeling van wat daar~ 
tegen ingaat client het recht , ook ter regeling. vaststelling van 
wat anders hopeloos onzeker zou zijn. Ter wille van den vrede. 
Niet alleen het kwade in ons. ook onze beperktheid vraagt om 
den bindenden regel. Onze samenleving is zoo gecompliceerd, onze 
behoeften zijn zoo uitgebreid en verfijnd .. er wordt daarin voor~ 
zien op zoo oneindig gevarieerde wijze. alles grijpt zoo in elkaar. 
dat het niet denkbaar is , hoe dit zonder vaste regeling zou kunnen. 
Alles wart dooreen, v66r alles wordt dan orde begeerd en in samen~ 
gestelde verhoudingen is orde niet mogelijk zonder regel. zonder 
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dwang dien regel te volgen. Het is er verre van af, dat onze 
gerechtigheidszin aileen ons tot richtsnoer zou kunnen zijn , het 
gevaar bestaat dat persoonlijke voorkeur, klassen~ en kringenbelang 
het rechtsoordeel vervalschen, de meening van den een botst tegen 
die van den ander, er is een verdeeldheid, een strijd en een on~ 
zekerheid z66 groot, dat zekerheid van gedragsregel hoven alles 
begeerenswaard wordt. V aststelling van, binding a an bepaalde 
regels is dan noodzakelijk. Men komt dan tot de paradox, des~ 
noods wat minder recht, v66r alles rechtszekerheid. We behoeven 
een houvast. Gelijk wij onze gebondenheid aan de natuurwetten, 
aan een vast verloop, als een rust voelen, als een veiligheid, aileen 
al omdat het onafwendbaar is, zoo ontstaat ook de behoefte aan 
de wet in het staatsleven. Men vraagt naar de formule , men wil 
de strakke gebondenheid om zich in die gebondenheid des te vrijer 
te kunnen bewegen. 

Van meerdere zijden vindt zoo het recht zijn ethische recht~ 
vaardiging. Van meerdere zijden, en toch is het telkens dezelfde 
grondslag : de mensch heeft in gemeenschap te Ieven. De gemeen~ 
schap vraagt het recht , - het liefdegebod richt zich tot den indivi~ 
dueelen mensch. Zien wij de persoonlijkheid, - er is voor het 
recht geen plaats, denken wij aan de gemeenschap - het is on~ 
ontbeerlijke levensvoorwaarde. 

Ik ben mij volkomen bewust, dat dit alles hier slechts opper~ 
vlakkig is aangegeven, dat het uitwerking en verdieping behoeft, 
ik meen er echter voor het oogenblik mee te kunnen volstaan om~ 
dat, dunkt mij , uit het vorige twee dingen met voldoende zeker~ 
heid volgen : vooreerst het recht heeft een eigen, niet te loochenen 
waarde, maar in de tweede plaats: recht is niet gerechtigheid, het 
is een waarde die behoort tot de tijdelijke orde der dingen. Het 
ligt op lager plan dan de liefde, en mag toch niet worden opgeofferd. 

Zien we dat in, dan is het zoo begrijpelijk, dat de oplossing 
onzer moeilijkheden niet in de pre diking van J ezus is te vinden. 
Als Christenen zouden wij geneigd zijn haar daar te zoeken. Maar 
Jezus staat geheel buiten, staat hoven het recht, het raakt hem 
eenvoudig niet. Dat ligt al in de bekende afwijzing van de strik~ 
vraag : Gee£ den keizer, wat des keizers is . .. maar scherper wordt 
dat toch nog In het Iicht gesteld door h~t hooge antwoord op de 
vraag van den man, die met zijn broeder over een erfenis twistte: 
Mensch, wie heeft mij tot een rechter over U gesteld (Lucas XII 
vs. 13 en 14) . En dit ter zijde staan is niet maar bijzaak, het is 
een essentieel element in Jezus' optreden. Het treft ons bijzonder, 
als wij dit optreden vergelijken met wat de Joden van hun Messias 
verwachtten. Wernle heeft het ons onlangs in zijn hoek over Jezus 
zoo duidelijk gemaakt: De verwachting was een volksleider, een 
koning naar de wereld, die het Joodsche volk zou bevrijden van 
de Romeinsche overheersching , die in glans tronen zou, heerscher, 
rechter en wetgever zou zijn - de werkelijkheid was zoo geheel 



' 

184 P. SCHOLTEN 

anders. Verwacht was een politieke bevrijder, hij die kwam, be
vrijdde den mensch van zichzelf. Het gaat in Jezus' prediking niet 
om recht en staat , maar om de ziel, om bekeering en wedergeboor
te. De houding van den mensch tot God, daarop aileen komt het 
aan. Een directe weg van uit die prediking naar ons probleem is 
er niet. Daarmee is niet gezegd, dat J ezus' leer voor dat probleem 
zonder belang is. Integ endeel. zonder hem zou geheel onze vraag 
er niet zijn. De onvoorwaardelijke eisch ernst te: maken met de 
leer der naastenliefde schept de moeilijkheid. Hij zet ons aan een 
taak, waarvan we de voltooiing niet zien. l)it de Bergrede af te 
leiden, dat we het nu maar zonder recht en staat moeten doen, 
is al te gemakkelijk. 

Maar hebben we dan als Christenen de tegenstrijdigheid te 
aanvaarden en is daarmee ailes gezegd? Moeten wij het recht 
accepteeren en daarmee de rechtshandhaving ook als zelfhand
having, ook ten koste van geweld om daarnaast te steilen, dat 
we beide als Christen en toch eigenlijk verwerpen? Moeten we 
constateeren, dat de Christelijke overtuiging zich eenvoudig niet 
laat aanpassen aan deze waarden, maar er naast en tegenover 
staat? Moeten we ons dan maar troosten met de overweging dat 
wij nu eenmaal tweeslachtige wezens zijn en dat die tweeslachtig
heid niet is op te heffen? Tot op zekere hoogte zou ik aile deze 
vragen met een ja willen beantwoorden. Er is nu eenmaal een 
spanning en het is beter die spanning te beleven dan haar te ver
bloemen. Steilig moeten we niet trachten naar overbrugging van 
de kloof. in den geest van een beetje rechtshandhaving en een 
beetje liefdesoefening, over en weer wat toegeven. Dat wordt de 
slappe burgermansmoraal van de deugd in het midden, vooral niet 
te veel. verkwisting ondeugd, gierigheid ondeugd, maar zuinig
heid met gepaste royaliteit deugdzaam. In deze bloedelooze moraal 
is een tamme gerechtigheid hoofddeugd . 

·we weten, we hebben de spanning te beleven. Maar ook bier 
is een gevaar: dat van de dubbele moraal , het dubbele Ieven, 
anders als publiek persoon in de samenleving, anders thuis in de 
binnenkamer tegenover het gezin. Velen zijn daarin bezweken, het 
mindere bederft zoo licht het betere. We moeten toch ook naar 
eenheid streven. Is het niet een oneindige taak, een taak, waar
bij we niet anders kunnen dan ......- gelijk J. H. Gunning Wzn. 1) 
het onlangs uitdrukte ......- van tijd tot tijd trancheeren en transi
geeren met bet bewustzijn tegelijk dat we toch eigenlijk noch het 
een noch het ander mogen? Ten slotte blijft niets dan de hoop, 
den goeden weg te vinden. 

Maar gelukkig kunnen we naast de voile aanvaarding van dit 
feit nog wel een enkele meer positieve opmerking plaatsen. 

1) Zie: De relat ieve zelfstandigheid van verschillende levenskringen, in De Scha
ke! van Augustus 1916. 
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De spanning tusschen Christelijke levensleer en maatschappij 
betreft niet aileen recht en staat, zij bestaat evenzeer ten aanzien 
van zoovele andere waarden. Telkens zal de Christen ondervinden, 
dat zijn geloof absolute overgave eischt en dat de levenskring, 
w.aarin hij geplaatst is, het werk, dat hij heeft te verrichten en 
dat eigen eischen stelt , hem verhindert tot die absolute overgave 
te komen. Het is ten allen tijde gevoeld, nog kort geleden hebben 
Troeltsch 1 ) en Gunning het ieder op zijne wijze blootgelegd. Oit 
is misschien wei het probleem der Christelijke ethiek. Neem de 
kunst. Zij is in zinnelijkheid geworteld en wil zij niet in damp 
opgaan, dan heeft zij zich dit steeds te realiseeren - de religie 
poogt aan de zinnelijkheid te ontkomen. Of de wetenschap. Absolute 
heerscheres eischt deze voor haar onderzoek, haar methoden elk 
gebied op, zij verlangt onvoorwaardelijke onderwerping aan haar 
resultaten - de religie acht wat religieus ervaren is onaantast~ 
baar ook voor het wetenschappelijk onderzoek. En zoo zou men 
kunnen doorgaan . Maar nu is voor het recht de positie toch wei 
een bijzondere. 

Want vooreerst is de inhoud van het recht voor ons niet maar 
een gegeven, dat wij klakkeloos hebben te aanvaarden, wij kunnen 
er invloed op oefenen, het recht wordt mede, zij het voor nog 
zoo'n bescheiden deel , door onszelven gevormd. Er is niemand 
die niet, al is het dan ook op uiterst gering gebied, aan de rechts~ 
vorming deelneemt. Voor ons probleem volgt daaruit, dat wij het 
recht in de richting der gerechtigheid hebben te dringen, dat wij 
in het recht voor de liefde ruimte moeten maken. Tusschen liefde 
en recht is een botsing tusschen waarden van ongelijke hoogte. 
gerechtigheid en liefde staan op een plan. Het conflict moet wor~ 
den verfijnd en verdiept. Hier ligt onze taak en zij wijst juist in 
een richting tegengesteld aan die van het klooster. Niet buiten de 
samenleving ons stellen, maar in de samenleving en Mm die samen~ 
leving werken, met het bewustzijn, dat de mogelijkheid het doe! 
te bereiken niet is gegeven, maar dat het niettemin dure plicht is 
er met stage onverzettelijkheid naar te streven . Het is mijn vaste 
overtuiging, dat zoovelen van de besten die zich ter zijde stellen, 
van recht en staat niet willen weten, dwalen en mede schuld zijn 
aan de jammerlijke toestanden van heden. Liefde en recht zijn 
toch niet te vereenigen, beet het, recht blijft een caricatuur van 
wat het zou moeten zijn. Goed, het zij zoo, maar niettemin zult 
ge pogen voor de liefde plaats te maken, gerechtigheid in het recht 
na te streven. En nu zegge men niet, dat het zoo moeilijk uit te 
maken is, wat de gerechtigheid voorschrijft. Ik weet dat even goed, 
maar ik ben er niettemin zeker van, dat als een ieder zich maar 
eens voornam, in al zijn daden, in zijn dagelijksch doen en ook 

1) Grundprobleme der Ethik, opgenomen in Gesammelte Schriften II biz. 
552 vlg. 
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in deelneming aan rechtsvorming en staatsbeleid gerechtigheid te 
.zoeken, wij een heel eind verder zouden komen. 

En daarnaast dit. Ik zeide zooeven, dat er van de prediking 
van J ezus naar onze vraag geen directe weg leidt. Indirect is die 
weg er wei: door de persoonlijkheid heen. Wie het Evangelie heeft 
beleefd, door Jezus tot God in een persoonlijke verhouding is ge
komen, zal anders staan tegenover de vragen, die wereld en werk 
hem bieden dan te voren. Dit geldt voor iederen arbeid, in iederen 
levenskring, maar voor het recht tach wei in bijzondere mate. Alles 
wat in de rechtshandhaving wraakoefening of gekwetste hoog
moed zou zijn, ligt achter hem, maar ook het recht 6m het recht, 
het fiat justitia kan zijn 1evens1eer niet meer zijn. Zijn gezind
heid is een ander geworden. Is de liefde tot ons gekomen, lacht 
haar milde mond ons toe, voelen wij ons door haar vervuld en 
vast dan zijn we anders, en in onze daden zal dit afstralen. Onze 
kans op dwalen is zooveel geringer geworden. Daarmee wordt 
het conflict niet minder pijnlijk, integendeel, maar de kans dat we 
de goede keus doen is zooveel grooter. En we leeren berusten , 
dat we niet anders dan dwalen kunnen. Men bedenke nog dit: 
Liefde is niet weekheid of slapte, is ook niet vriendelijkheid of 
zachtheid, niet humaniteit. Niet naar deze hebben wij te zoeken, 
zoo Iicht leidt dat tot verweekelijking, zoeken wij haarzelve, dan 
komt het overige ook. Het is allereerst onze gezindheid bij de 
rechtshandhaving, die we a an een scherp onderzoek hebben te 
onderwerpen, niet de wijze waarop of de middelen waarmede : 
wordt de gezindheid maar streng genoeg getoetst en hoog genoeg 
opgevoerd, dan hebben wij een verkeerde keus onzer middelen 
minder te vreezen. Zullen wij in critische zelfbeschouwing ons op 
dit punt zuiver bevinden, weten we, dat niet haat of zelfzucht ons 
leidt, als we ons recht doen gelden, dan hebben wij de middelen 
te gebruiken die het recht ons ter beschikking stelt. 

Tenslotte een ding. Misschien het allervoornaamste. Men trachte 
de tegenstelling niet op te heffen door liefde en recht te vermengen , 
ze tot een te maken. Men Iegge de liefde niet op als wet, dat kfm 
niet. Niets heeft het Christendom misschien meer geschaad dan 
de voorstelling dat het een leer is, waaraan men kan bevelen te 
gelooven, dat het is om te zetten in een wet en als een wet te 
aanvaarden. Door dergelijke veruiterlijking doodt men de ware 
Christelijke gezindheid. Le christianisme c' est la liberte, zei Vinet . 
Wet en Evangelie, recht en liefde zijn tegenstellingen en het moeten 
tegenstellingen blijven. En evenmin ga men aan wat tot het gebied 
van het eene behoort een waarde toekennen, die aileen aan het 
andere moet worden geschonken. We hebben gezien, wat er van 
geworden is, toen Fichte en anderen staat en vaderland als reli
gieuze waarden gingen vereeren. In onzen tijd speelt zich iets 
soortgelijks bij sommige Christen-socialisten af. Voor hen krijgt 
de socialistische productiewijze religieuze beteekenis. Er zit iets 
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angstwekkends, voor mij iets profaneerends in de wijze waarop 
zij over het Marxistische stelsel spreken. Laat men het toch be~ 
denken: Zoolang het koninkrijk Gods niet verwezenlijkt zal zijn 
op aarde , zoolang er recht zal zijn , zal dat recht niet zijn ge~ 
rechtigheid. Het blijft van de aarde aardsch , gebonden aan fijd 
en plaats, aan economische verhoudingen, geschiedenis en volks~ 
overtuiging . Wie meent zich daarvan los te kunnen maken, aan 
eenige bestaande of gedroomde rechtsorde eeuwigheidswaarde toe~ 
kent, faalt onherroepelijk. Men zie de teekenen van onze dagen . 
Het is de ziel. die er ten slotte schade bij lijdt. 

Het probleem blijft. zal blijven. Rechtshandhaving is niet beter 
dan pijnlijke noodzakelijkheid. Er is een gebrokenheid. Wij moeten 
die aanvaarden en stil zijn. Op een bevrijding mogen wij hopen, 
meer nid. Voor het maatschappelijk handelen, voor de samen~ 
leving kan die hoop geen richtsnoer zijn, dan was zij geen hoop 
meer . De hoop is immers niet redelijk, maar voor haar is het waar: 
eens moeten wij het recht te hoven komen. Dan blijft enkel de 
liefde. Er is geen beeld, waarin ik die offering van het recht aan 
de lief de schooner zie dan in dit verhaal (Johannes VIII . vs. 3.......-11): 

.,En de schriftgeleerden en de Farizeen brachten tot hem een 
vrouw, in overspel gegrepen. 

En haar gesteld hebbende in het midden , zeiden zij tot hem: 
Meester! deze vrouw is op de daad zelve gegrepen, overspel be~ 
gaande. En Mazes heeft ons in de wet geboden, dat dezulken 
gesteenigd zullen worden, gij dan, wat zegt gij? 

En dit zeiden zij hem verzoekende, opdat zij iets hadden om 
hem te beschuldigen. Maar J ezus, nederbukkende, sebree£ met 
den vinger in de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij 
zich op en zeide tot hen: Die van Ulieden zonder zonde is , werpe 
eerst den steen op haar! 

En wederom nederbukkende schreef hij in de aarde. 
Maar zij, dit hoorende en van hun geweten overtuigd zijnde, 

gingen uit , de een na den anderen, beginnende van de oudsten 
tot de laatsten, en Jezus werd alleen gelaten; en de vrouw in het 
midden staande. 

En Jezus , zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, 
zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze Uwe beschuldigers? heeft 
niemand U veroordeeld? En zij zeide, niemand, Heere! En Jezus 
zeide tot haar: Zoo veroordeel ik U ook niet, ga heen en zondig 
niet meer". 
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4. GEDACHTEN OVER MACHT EN RECHT. 1
) 

Als er een ding is, dat zich dag in dag uit opdringt aan onzen 
geest, dan zal hen wel de wensch naar vrede zijn. Bij den een 
wordt het tot een gebed in berusting, bij den ander tot een felle 
kreet, maar allen kennen het verlangen, dat zich immer krachtiger 
uitstrekt naar dat eene: vrede, vrede. En wij kunnen niet nalaten 
te denken, als wij lezen van organisaties of personen, die zich aan 
het werk zetten ter bereiking van dat doel , dat het goed zou zijn, 
indien hun de macht gegeven was hun wensch in werkelijkheid 
om te zetten, - was er slechts een, die kon bevelen met de zeker
heid dat zijn bevel ook werd gevolgd. Maar wij weten, dat niemand 
zulk een macht bezit. En wij twijfelen zelfs, of indien degenen 
die thans over wel en wee der volkeren beschikken, allen van 
goeden wille waren en den vrede begeerden, of zij dan in staat 
zouden zijn van die begeerte een daad te maken; of zij niet machte
loos zouden staan tegenover den storm van kwaad, dien zij zelf 
hebben verwekt. M achteloos zijn zij, maar waardoor? Waardoor 
anders dan door de begeerte naar macht? Wat anders bezielt hen, 
dan het verlangen hun wil op te leggen aan de wereld en daarbij 
te zorgen, dat ook zij zullen heerschen in de toekomst? Zeker, ik 
weet het wel, er zitten allerlei andere motieven achter den oorlog, 
maar zijn die thans niet alle geweken voor dit eene: de wil om 
zijn macht te doen gelden voor dit oogenblik en om macht ook 
te hebben later, na den vrede? Het is de vloek van den oorlog, 
dat hij uit begeerte naar macht wordt begonnen, dat hij door 
macht wordt beslist, en dat die hartstochtelijke begeerte naar . 
macht ten slotte alle strijdenden aangrijpt, z66, dat zij voor iedere 
bezinning, voor ieder redelijk afwegen van tmderer belangen on
vatbaar worden, tot dat eindelijk een der strijdenden uitgeput ter 
neer ligt en letterlijk niet meer kan. Zoo sluit zich de cirkel: de 
machtsbegeerte wekt den oorlog, deze de begeerte, en er is geen 
einde ... 

De heerschzucht der menschen als het centrale in de samen
leving, de oorlog doet het ons st~rk zien, maar was het niet even
zoo v66r 1914? Ging het in den steeds verder om zich heen grijpen
den . concurrentie-strijd, in zijn concentratie in de handen van 
enkelen in trusts en kartels om iets anders dan de macht? Het 
is toch niet het geld om het geld, dat de groot-kapitalist beg_eert, 
noch het geld om het genot, - hoe weinig is hem vaak de weelde, 
die hij zich verschaffen kan - maar het geld om de macht, om 
de mogelijkheid, die het voor hem schept om zijn armen al verder 
uit te strekken, in al ruimer kringen zich te doen gelden, om de 
markt, het land, neen de wereld te beheerschen. Niet ten onrechte 

1) In , Onze Eeuw" 1917, IV, biz. 321 e.v. en in , Beschouwingen over Recht", 
1924. 
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spreekt men van staal~ en petroieumkoningen. En wat anders 
verbittert den klassenstrijd dan de onverzettelijkheid vol van eigen~ 
dunk waarmede zoovele werkgevers hun geerfde of eeuwenoude 
machtspositie willen behouden, dan de verwatenheid van sommige 

· der arbeidersleiders, die van begeerte branden de patroons, die 
hen zoo dikwijls hebben geknauwd, nu op hunne beurt hun macht 
te do en gevoelen? En ook buiten deze voor onzen tijd zoo typeeren~ 
de belangentegenstellingen hebben wij allen ervaren, hoezeer het 
streven naar macht de geesten beheerscht. 

Ook op onze moreele waardeeringen heeft het zijn invloed ge~ 
had. Ik wil nu niet herinneren aan de in de laatste jaren zoo 
dikwijls besproken verheerlijking van de macht, waaraan Nietzsche 
en de velen, die in Duitschland in dezen denken als hij , ons hebben 
gewend. Ik blijf dichter bij huis en vraag: hebben wij allen niet 
iets in ons van den eerbied voor hem , die een heerschende 
positie weet te verwerven en te behouden? Hij had dan toch maar 
een kracht in zich, beschikte over eigenschappen van wil of in~ 
tellect, waarover het ons niet past gering te denken. Ons vragen 
naar de motieven waaruit en de middelen waarmede zulke men~ 
schen handelden, verflauwt, zij vochten, zij slaagden - is dat niet 
genoeg, verdient het niet bewondering? Overal roept men thans 
in het politieke Ieven om den sterken man. W at anders beteekent 
dat, dan dat men de Ieiding wil geven aan hem die weet te heer~ 
schen, zijn macht te doen gelden? Er is in ons allen iets van de 
erkenning van het recht van den sterkste. 

Ook de rechtsleer geeft hiervan de reflex. Is de opvatting niet 
algemeen, dat de inhoud van het recht door de machtsverhoudingen 
wordt bepaald? Gold niet tot voor kort de leer, dat recht niet 
anders is dan de wil van den staat? gaat zoo niet macht aan recht 
vooraf en wat is het laatste zoo anders dan een wilsuiting van 
den machthebber - daargelaten of dat nu een persoon is of 
meerderen of een geheel volk? 

Maar juist hier heeft in den laatsten tijd de critiek het mes 
gezet. Steeds talrijker worden de stemmen van hen, die be~ 
toogen, dat - voor een oogenblik in het midden gelaten, of de 
staat tot het recht kan word herleid - in ieder geval het recht 
tegenover den staat in dien zin primair is, dat het niet kan worden 
gereduceerd tot den wil van den staat. Hoe anders te verklaren, 
dat de staat, die dan naar willekeur recht zou scheppen, zelf aan 
het recht gebonden is, hoe de gebondenheid aan recht ook buiten 
het grondgebied van den staat (internationaal privaatrecht) en 
hoe het bestaan van recht tusschen de staten onderling? Maar 
indien deze stemmen waarheid verkondigen, dan kan ook tegen~ 
over de macht de vraag van den rechtstitel worden gesteld, een 
vraag die dan niet kan worden beantwoord met de verwijzing 
naar een andere macht, omdat deze dan immers weder • recht~ 
vaardiging zou behoeven. Met de enkele verklaring, dat wie zijn 
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wil oplegt macht heeft en dus recht, zijn wij dan niet meer tevreden. 
W at zoo het resultaat is van ingewikkelde en moeizame studie, 

hier uiterst beknopt en daardoor onvoiledig samengevat, is het 
niet evident voor ons intultief zedelijk oordeel? Wij zijn toch 
immers voor ons zelven met volkomen zekerheid overtuigd, dat 
het een voos sofisme is, als beweerd wordt dat macht recht is, 
een zekerheid die juist daardoor volkomen is, dat ze innerlijk en 
dus onbewijsbaar is . Merkwaardig is dan ook, dat de steiling 
nog nooit door iemand consequent is doorgevoerd. Geen heeft 
zeker met zulk een cynische openhartigheid, met zulk een algeheele 
minachting tegenover de eischen <;ler moraal het streven naar macht 
durven aanprijzen als Macchiaveili en toch roept ook hij, aan het 
eind van zijn bekend boekje over den vorst , Lorenzo de Medici 
op tot den rechtvaardigen oorlog van de Italianen tegenover de 
vreemdelingen, tot een oorlog dus die naar recht, d.i. naar iets 
anders dan macht geoordeeld, goed zou moeten heeten. 

Verklaarbaar is het dat zij, wien het bestaan van normen waar~ 
aan zij hebben te gehoorzamen een evidentie~ is, onbewust aan~ 
vaard of tegen aile in andere richting dringend denken gehand~ 
haafd zich van aile machtstreven en machtsuitoefening afwenden. 
Zij zien dat de machtshebbers en macht~begeerigen zich steilen 
hoven de eischen van moraal en gerechtigheid, zij zelven weten 
dat zij zulk een gedrag niet kunnen aanvaarden en toch kunnen 
zij niet tegen die macht op, wat blijft hun anders dan ter zijde 
te treden? Kunstenaars mogen dat doen met een aesthetisch hoog~ 
hartig neerzien op al wat het maatschappelijk Ieven betreft, mannen 
van wetenschap op grond dat zij zich door niets willen Iaten af~ 
leiden uit hunne concentratie in de problemen die om oplossing 
vragen, bij heiden is een sterk moreel element door de aesthe~ 
tische of wetenschappelijke motiveering van hunne houding ge~ 
vi<OKhten. En volkomen op ethische gronden komen tot een soort~ 
gelijke houding degenen, die begrepen hebben dat een Ieven in 
eigen ziel met God ten slotte het eenig belangrijke is in deze wereld. 
Van macht willen zij zoo weinig mogelijk weten, zij ondergaan 
haar , indien het niet anders kan; zij oefenen haar uit , indien het 
bepaald moet, maar het een noch het ander raakt hen eigenlijk, 
het moet steeds tot een minimum worden beperkt. Immers wie 
macht uitoefent legt zijn wil aan een ander op, die ander volgt 
niet uit innerlijke overtuiging, maar omdat hij zich uiterlijk ge~ 
bonden gevoelt. Uiterlijk , ik zeg niet door geweld, de macht be~ 
rust niet dan bij uitzondering op geweld, op directen dwang, hoog~ 
stens steunt zij op de mogelijkheid van dwang als een uiterste 
redmiddel. Maar de zwakke volgt niet in overgave, hij gehoor~ 
zaamt omdat hij eigen onmacht erkent. De machthebber heerscht 
- g~lijk ik het onlangs bij Vierkandt 1) uitgedrukt vond - in 
de ziel van een ander. En daarmee is het zedelijk bedenkelijke 

1) Machtverhaltniss und Machtmoral biz . 17. 
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van iedere machtsverhouding aangegeven, bedenkelijk voor den 
onderworpene: een ander heerscht, waar aileen God en eigen ge~ 
weten hebben te bevelen, bedenkelijk ook voor den heerscher: 
hoe Iicht zal hem moeten worden toegevoegd: ,wat baat het u 
zoo gij de wereld gewint en lijdt schade aan Uwe ziel?" De hou~ 
ding van hen die zich van aile macht afwenden is begrijpelijk. Waar 
zij zich van aile macht afwenden is begrijpelijk. Waar zij haar 
in het gemeenschapsleven waarnemen en wei weten, haar niet te 
kunnen afschaffen, aanvaarden zij haar als een natuurverschijnsel, 
maar innerlijk gaan zij er zoo vee! mogelijk aan voorbij. Ligt niet 
in dezelfde lijn de levenshouding van zoovele Christenen sinds 
Paulus' tijd: eerbied voor de gegeven machten - maar als Christus 
liefst er buiten staan met de innerlijke overtuiging, dat hoe hoog 
de wereldling dit alles moge schatten het aan hooger maat ge~ 
meten toch eigenlijk waardeloos is? 

Begrijpelijk mag de houding zijn van hen, die zich tegenover 
iedere macht zooveel mogelijk terugtrekken, bedenkelijk is zij 
ook. Het geheel ter zijde leven kan in de verwerkelijking van 
eenig doe! , dat volledige concentratie vraagt , haar rechtvaardiging 
vinden, in den regel is het een miskenning van de waarheid, dat 
wij althans in onzen tijd allen mede verantwoordelijk zijn voor de 
inrichting der samenleving; wij leven nu eenmaal niet meer in een 
eeuw, waarin wij staatsinrichtingen aanvaarden op dezelfde wijze 
als een natuurgebeuren als onweer of storm. Het is dan ook 
begrijpelijk, dat zulk een houding vaak omslaat in de diametraal 
tegenovergestelde, waarmede zij toch weer groote verwantschap 
vertoont. Wie de macht wil buiten sluiten uit zijn leven - en 
dit kan evengoed geschieden krachtens intultieven drang, als in 
de vermoeidheid van veel nadenken - kan haar , die hij als een 
gegeven aantreft, eenvoudig aanvaarden, terwijl hij zich er geeste~ 
lijk vrij van maakt, maar hij kan ook, als de druk hem te zwaar 
wordt , als hij de verantwoordelijkheid voor het gemeenschaps~ 
leven wei voelt, in opstandig uitbreken iedere bevoegdheid tot 
heerschen ontkennen. Dan komt hij tot anarchisme. Zoo ligt in 
de houding van hem die berustend iedere macht over zich laat 
komen en van dengeen, die van geen enkele macht wil weten, 
deze overeenstemming, dat heiden met de macht ook het recht 
ontkennen . Noch de een, noch de ander vraagt naar het recht van 
de macht , de anarchist niet, omdat hij reeds van te voren zeker 
is dat geen enkele macht gerechtvaardigd kan worden, en de 
ander denkt daar eigenlijk evenzoo over, maar omdat hij zich 
niet geroepen gevoelt de bestaande machten om te werpen, om~ 
dat hij mogelijk wel inziet, dat zulk een omwerping toch niet 
anders dan een verplaatsing kan zijn , dat macht eenmaal moeilijk 
kan worden gemist , erkent hij het gegevene en buigt voor de 
feiten. Zoo wordt zijn practijk het tegengestelde van die van zijn 
geestverwant. 
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Het is de rechts~ontkenning, die beider levenshouding zoo be~ 
denkelijk maakt. Het is zoo verklaarbaar, indien de anarchist het 
vooze voelend van iedere machtsoefening, de ketens verbreekt, 
zich vrij wil maken tegenover alles en allen. Maar hij vergeet dat 
gemeenschapsleven niet mogelijk is zonder ordening, regeling, dat 
ter wille van den afweer van het kwaad het recht zal moeten wor~ 
den gehandhaafd. Beschouwt men den mensch aileen en op zich 
zelven, dan staat de anarchist sterk in zijn machtsontkenning, 
maar het gemeenschapsleven vraagt recht en met het recht ook 
machtsverleening a an enkelen 1). 

Het .is de tragiek van de geschiedenis der kerk, dat geen ge~ 
meenschap van eenigen omvang en duur de rechtsregeling kan 
missen. Indien ergens dan zal toch in zuiver geestelijke dingen het 
heerschen uitgesloten moeten zijn, de macht van den eenen mensch 
over den anderen moeten worden geweerd - en toch leert de 
kerkgeschiedenis ons, dat iedere gemeenschap, wilde zij niet ver~ 
vagen en vervloeien en zoo tenslotte zich zelve oplossen, behoefte 
heeft aan begrenzing naar buiten en regeling naar binnen en daar~ 
mede aan recht en handhaving van dat recht door bepaalde per~ 
sonen. Sohm heeft volkomen gelijk als hij verkondigt dat .. kerk" 
en ,recht" elkaar uitsluiten, dat kerkelijk recht in wezen een 
contradictie is, maar het is even waar, dat een kerk, als z ij met die 
uitsluiting van iederen rechtsregel en iedere rechthandhaving ernst 
maakt, onvermijdelijk ten onder gaat. 

Geen gemeenschapsleven zonder recht, het is eigenaardig, hoe 
uiterst naief anarchistisch gezinden staan tegenover deze niet 
slechts historisch gegeven, maar in het wezen zelf van een samen~ 
leving van eindige, zondige, tegen elkaar botsende menschen ge~ 
legen stelling. Of zij meenen, in een optimisme, dat iederen grond~ 
slag mist, dat de menschen wei als het gezag maar is afgeschaft, 
allen , goed" zullen worden, 6£ zij komen met hulpmiddeltjes aan~ 
dragen, die moeilijk ernstig kunnen worden genomen. Men leze 
eens na , hoe een man die nu weer geeerd wordt, als Kropotkin 
denkt dat het gaan zal. als zijn ideaal is verwezenlijkt en met a£~ 
schaffing van staat en gezag de maatschappij uit een reeks vrij 
naast elkaar staande groepen zal bestaan. Doet iemand in de 
groep waartoe hij behoort het werk niet of niet goed, dan zal 
hem vriendschappelijk de raad worden gegeven, die groep te ver~ 
Iaten en zich bij een andere te voegen. Also£ hier niet weder onder~ 
steld wordt en een norm, een regel, waarnaar het werk wordt 
beoordeeld, en personen die dit oordeel vellen en eindelijk anderen 
die , als de veroordeelde niet wil gehoorzamen er kracht aan bij 
zetten. Oit is dan toch weer: recht en macht. Zeg ik te vee!, als 
ik hier van een ergerlijke naiviteit spreek? En men voere hier niet 
tegen aan, dat de man wei zal gehoorzamen, want daarbij ver~ 

1) Men vergelijke hiervoor mijn ,.Recht en Liefde" , hierboven biz. 162 e.v. 
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zeilt men of in het bodenlooze optimisme, dat ik signaleerde, Of 
men zegt niet anders dan dat de bevelen der machthebbers in 
den regel zullen worden gevolgd zonder dat directe dwang wordt 
geoefend. Maar is dat nu anders? niet op het feitelijk dwingen, 
op de mogelijkheid komt het aan. 

De conclusie van dit alles ligt voor de hand. Het gemeenschaps~ 
Ieven eischt recht, recht op zijn beurt macht, men zorge dus dat 
iedere macht op het recht zij gebouwd, dat zij zich in haar ont~ 
staan kan beroepen op een regel, die als recht wordt erkend. Wan~ 
neer dat het geval is, kan hier niet nader worden onderzocht. Wij 
kunnen dat te eerder nalaten, omdat met een verwijzing van de 
machtsvraag naar die van het recht de moeilijkheden, die het 
machtsprobleem aan een ethische waardeering stelt geenszins zijn 
opgelost. AI zal geen macht mogen gelden, die niet op een rechts~ 
regel steunt, daarmede zijn de bezwaren tegen de machtsoefening 
niet ter zijde gesteld, men komt dan hoogstens tot de conclusie 
dat machtsverhoudingen noodzakelijk zijn en dus hare keerzijden 
op den koop toe moeten worden aanvaard. En al zullen wij ons 
in beschouwingen als dez~ veelal met zulke conclusies tevreden 
moeten stellen, we hebben toch in de eerste plaats die verhouding 
zelve nog wat nader te bezien. Gegeven eenmaal dat er ter wille 
van het .recht macht moet zijn, blijft de vraag hoe zij moet worden 
uitgeoefend; niet enkel naar den ethischen grondslag van de macht 
vragen wij , ook naar een waardeering uit moreel oogpunt van haar 
handhaving. De macht in het recht geeft dus het eerste punt dat 
wij nader hebben te onderzoeken. Maar ook de macht tegen het 
recht. Want hoe schoon het moge klinken: er zij geen macht 
zonder recht, feitelijk zien wij dat telkens weer in de samenleving, 
zoowel in historisch belangrijke gebeurtenissen als in de kleinere 
afmetingen van wat men het dagelijksch Ieven noemt, macht zich 
doet gelden tegen recht, en - dat het recht zelve dat weder 
erkent. Het is zoo eenvoudig om te zeggen, dat dit nimmer 
behoorde te gebeuren, maar zoo gemakkelijk kunnen wij ons niet 
afmaken van het verschijnsel, dat het rechtsbesef zelve dit in~ 
grijpen van den machtige schijnt goed te keuren. Laat ik mijne be~ 
doeling verduidelijken. Het is een eigenaardigheid van het recht, 
dat het in de eerste plaats regels over zich zelf geeft, dat het 
zelve aanwijst langs welken weg het kan worden gewijzigd. De 
moderne staten kennen allen zekere ordeningen van de wijze waarop 
recht wordt gevormd, wetten tot stand komen en zij schrijven 
voor, dat deze ordeningen weder niet anders dan op bepaalde, 
door haar zelve aangegeven wijze kunnen worden veranderd. 
Rechtsvorming behoort alleen langs de wegen van het recht te 
geschieden. Maar nu zien we van tijd tot tijd in de geschiedenis, 
dat plotseling een macht optreedt, die geheel dat kunstig samen~ 
geweven spinsel verbreekt, die met forschen greep groote brokken 
van het bestaande omwerpt en er nieuw, eigen werk voor in de 
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plaats stelt en we zien ook, dat als die macht maar sterk genoeg 
is om zich te handhaven het recht achteraf het optreden billijkt, 
dat naar de regeling van het oogenblik van handelen stellig on~ 
rechtmatig was. Komt het ingrijpen van onder op, dan noemen 
wij het revolutie, geschiedt het door een bestaanden machthebber, 
die op ongeoorloofde wijze zijne bevoegdheden uitbreidt, dan 
spreken wij van een staatsgreep. Er zullen weinig staten zijn, 
wier geschiedenis niet het beeld van het een of het ander of van 
beide vertoont, wier recht dus niet, op een of ander punt den 
grondslag mist, waarop het krachtens eigen wezen behoorde te 
zijn gebouwd. En hangt zoo in het groat geheel het recht toch 
eigenlijk weer aan een machtsuiting in het verleden, ook in het 
klein zien wij analoge verschijnselen. Kunnen niet de regels van 
de verjaring tot een achteraf sanctioneeren leiden van wat oor~ 
spronkelijk onrechtmatig was? En als, zooals thans veelal weer 
wordt verdedigd, ook de gewoonte een wet kan afschaffen, wordt 
het dan niet den machthebber mogelijk gemaakt, mits hij zijn ge~ 
drag weet te doen eerbiedigen en zijn overtuiging aan anderen 
op te leggen, een rechtsregeling ter zijde te stellen? Zien wij niet 
telkens dat de eene partij in een contractueele verhouding tegen 
het recht in zijn wil aan de andere voorschrijft en dat deze dit 
ten slotte aanvaardt en daarmede weder tot recht maakt? Het ge~ 
schiedt - maar mag het, kan het , nu niet naar de regels van het 
recht zelve, maar naar ethischen maatstaf gemeten, geoorloofd 
worden genoemd? Zie daar onze tweede vraag. Men begrijpt, dat 
juist de gebeurtenissen van dezen tijd mij tot een bespreking daar~ 
van aanleiding geven. 

Vooreerst dan de macht in het recht. 
Er is een beschouwing, die met hare ethische waardeering van 

de macht spoedig gereed is, een standpunt, van waar de vragen 
die hier rijzen gemakkelijk zijn te beantwoorden. Het is de leer, 
dat iedere macht als van God gegeven iets heiligs heeft, een leer 
die wij bij Christelijke schrijvers soms vinden naast de hoven ge~ 
schetste opvatting , die de bestaande machten aanvaardt zonder 
meer. Hetgeen als feitelijk bestaande wordt geduld, wordt lang~ 
zamerhand begrepen zoo te zijn, omdat het z66 zijn moet, er wordt 
een hoogere beschikking in gezien, men komt van dulden tot er~ 
kennen, eerbiedigen, eindelijk tot vereeren en bemerkt soms zelfs 
niet, dat de nieuwe voorstelling in wezen anders is dan de oude, 
dat elementen uit de eene opvatting onverwerkt staan naast dingen 
die in de andere hooren. Wei blijft een liefdesgemeenschap zonder 
recht het ideaal. de staat een instelling ter wille van de zonde, 
maar tegelijk is hij van goddelijken oorsprong ter onderdrukking 
van die zelfde zonde. De macht in den staat hetzij van den vorst 
of van de lagere overheden wordt gezegd van God gegeven te 
zijn; zij heeft een bijzondere heiligheid, de koning regeert par droit 
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divin. Dit is een lijn , waarlangs uitgaande van Romeinen XIII 
veel Christelijk denken zich bewogen heeft. Bij Luther b.v. vindt 
men zulk een gedachtengang; het was zijn sterke geest die het 
denken van velen op staatsrechtelijk gebied in deze richting drong, 
die thans nog de rechtzinnig Lutherschen in Duitschland tot con~ 
servatieven in het staatkundige maakt. Het is eigenaardig, hoe 
de man die wellicht meer dan iemand in de nieuwere tijden het 
geestelijk Ieven heeft omgeworpen en vernieuwd, hier tot de 
prediking van onderwerping aan het bestaande kwam. In het 
geestelijke kwam de individueele mensch onder de hem drukkende 
machten uit - in het maatschappelijke werd hij er te sterker aan 
gebonden. ledere kerkelijke tyrannie werd gebroken, maar om 
haar te breken was de vorstenmacht noodig en deze werd ten 
volle erkend. Voor deze voorstelling heeft de macht zelve een 
ethische rechtvaardiging niet van noode en, wat hare handhaving 
en uitoefening betreft: tegenover God is de machthebber voor zijn 
doen en Iaten verantwoordelijk, - de aan hem onderworpenen 
hebben te gehoorzamen zonder meer. In de praktijk leidt zulk een 
machtsverheerlijking altijd tot machtsvermeerdering. Luther zel£ 
maakt ergens de opmerking : , Weiss nun fast alle Welt , dasz 
niemand so herrlich vom Kaiser und Gehorsam geschrieben als 
ich" 1

); John Neville Figgis, de auteur van een interessante reeks 
studien , From Gerson tot Grotius" l;.aalt de plaats aan 2

) als be
wijs voor zijn bewering dat Luther naar eigen oordeel meer dan 
iemand anders deed voor de vermeerdering van vorstenmacht. De 
aangehaalde plaats zegt niet geheel wat de tekst van den Engel~ 
schen schrijver vermeldt, toch meen ik dat hij den invloed van 
den grooten hervormer op dit gebied juist heeft aangeduid. Minder 
de keizer dan de kleinere vorsten hebben het bemerkt, de kleinere 
vorsten, en - de boeren. 

De practijk van Luther's tijd is niet meer die van thans, zijn 
overheids-leer kan moeilijk de onze zijn. Wei zal ieder Christen 
erkennen, dat elke macht van God is, maar wij kunnen aan deze 
uitspraak niet meer de beteekenis hechten, die vroegere tijden er 
aan gaven. In dingen als deze kan men niet anders dan persoon
lijk spreken, maar ik meen dat velen met mij zullen instemmen 
als ik zeg , dat ik van een bijzondere goddelijke genade van de 
overheid niets zie. Ieder geloovige gevoelt, dat zijn taak in de wereld 
hem door God is opgelegd en ik versta, dat een vorst, als hij in 
hoogen ernst den geweldigen omvang van wat hij kan doen over~ 
ziet, dit diep zal ervaren, maar een bijzondere verhouding, waarin 
de overheid tot God zou staan, een uitverkiezing, zooals velen 
nog meenen dat het Oranjehuis ten aanzien van ons land zou 
zijn ten deel gevallen, kan ik niet aanvaarden. Maar als wij die 

1) Figgis, biz. 272. 
2) Biz. 74. 
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Iaten glippen, dan verliezen wij meteen de gemakkelijkheid dier 
patriarchale voorsteilingen, dan staan wij weder tegenover de macht 
met al onze critiek en al onze scepsis. 

Doch niet aileen hier, bij de verhouding van vorst en volk, overal 
op het gebied van recht en staat ontvalt ons het patriarchale 
stelsel, dat in heerschen iets noodzakelijks zag en iets goeds, dat 
de macht van den heerscher liefst zoo uitgebreid mogelijk wilde, 
mits hij zelf slechts doordrongen was van de groote verantwoorde~ 
lijkheid, die op hem rustte, tegenover zijn eigen geweten en voor 
God. Voor God en geweten - niet voor de menschen. En hier 
zie ik een verandering in de verhoudingen, waarvoor ik een oogen~ 
blik de aandacht vraag. 

In het staatsrecht zijn we er reeds aan gewend, den vorst niet 
meer te zien als een vader, wien liefst zooveel mogelijk macht moet 
worden gegeven om deze ten bate van zijn volk, maar zonder 
eenige verantwoordelijkheid tegenover dat volk te gebruiken. De 
19e eeuw heeft ons zoo zeer vertrouwd gemaakt met het denk~ 
beeld, dat in een evenwicht van machten, in een verantwoorde~ 
lijk steilen van den een tegenover den ander een beter beginsel 
van staatsbeleid is gelegen dan in de oude legitimiteitsleer, dat 
wij dit als vanzelfsprekend accepteeren. Toch is het goed de 
tegenstelling even scherp te doen uitkomen, omdat wij dan beter 
de analogie op ander gebied kunnen onderkennen . 

Voor de legitimiteitsleer, - zooals men haar b .v. ten onzent 
uiteengezet vindt in: ,.Ongeloof en Revolutie" van Groen van 
Prinsterer - is het ongeoorloofd te vragen naar het recht van den 
verst. Hij regeert bij de gratie Gods, daarmede is ailes gezegd. 
Maar ook omtrent den aard van dat recht volgt zij eigenaardige 
opvattingen. Het recht is den verst niet gegeven om het volk; 
hoezeer hij ook moreel, tegenover God verplicht zal zijn voor het 
volk naar beste weten te zorgen, is het recht van heerschen een 
recht, niet een bevoegdheid ter wille van den plicht, maar een 
bevoegdheid die in de eerste plaats den drager zelven verrijkt. 
Het recht van den vorst is als zijn eigendom. Het aan Lodewijk 
XIV toegeschreven woord : , L'etat, c'est moi" moge de zaak mis~ 
schien wat te scherp toespitsen, in wezen vat het de kern der leer 
samen, de koningsmacht is het primaire, de staatsregeling niet dan 
uitwerking daarvan. Rechtswetenschappelijk geformuleerd: het sub~ 
jectief recht gaat v66r het objectieve. Van die leer is ons denken 
mijlen ver. 

Voor de vorstenmacht zal dit wei geen betoog behoeven; niet 
alleen den grondslag, ook het wezen der macht zien wij thans 
geheel anders . En dat niet omdat die macht verminderd is . Het 
is waar dat iedere vermindering, anders gedacht dan als vrij~ 
willige zelfbeperking, dien ten aile tijde ongedaan gemaakt kan 
worden, hier reeds een verandering is , maar het komt er op aan in 
te zien, dat niet kwantitatief, maar kwalitatief onderscheid bestaat. 
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Naar nieuwere opvattingen is de hoogste mac.ht in den staat er 
ter wille van het geheel , vindt zij haar grondslag in rechtsrege~ 
lingen en wordt zij door rechtsregelingen in haar inhoud bepaald. 
De bevoegdheid denken we ons als gevolg van de regeling , niet 
de regeling als uitwerking der bevoegdheid. V erantwoordelijkheid 
tegenover anderen is de kern van geheel het huidige stelsel. 

Nu is het merkwaardig, dat soortgelijke verandering, bij de 
macht van het hoogste gezag in den: staat algemeen aanvaard, 
bezig is geheel ons rechtsleven te doortrekken. Het begint bij den 
staat zelvei\. Wat is de; drang naar administratieve rechtspraak 
anders dan het streven tegenover iedere machtsoefening van eenig 
staatsorgaan de controle te stellen van een ander? Van de wijze 
waarop het is opgetreden zal het verantwoording moeten afleggen. 
En zien we op geheel ander gebied niet iets analoogs? Neem het 
familierecht. Ik spreek nu niet van de macht van den man over 
de vrouw. Die sterft af. Maar de macht der ouders over het kind. 
Zij zal toch blijven? Zeker, maar maakt de kinderwetgeving niet 
duidelijk, hoe haar karakter bezig is te veranderen? Een macht 
ter wille van het kind , waarbij de ouder die haar misbruikt of die 
nalaat haar behoorlijk te gebruiken ter verantwoording kan wor~ 
den geroepen. Ook hier controle door een derde, ook hier ver~ 
antwoordelijkheid. En ligt niet in dezelfde lijn de richting waarin 
het bedrijfsrecht zich moet ontwikkelen en zich ook reeds gaat 
bewegen? Niet meer de patroon, die eigenmachtig l;Jeschikt, hoe~ 
veel loon hij zal geven, hoe lang zal worden gearbeid, hoe het 
werk zal worden verdeeld, maar ook hier het opkomen in de meest 
verschillende vormen van allerlei rechts~regelen, waardoor de pa~ 
troon verplicht zal worden uitleg te geven, waarom hij nu zoo en 
niet anders meent te moeten handelen, waardoor hij in allerlei 
vragen gebonden wordt aan het oordeel van anderen. Collectie£ 
arbeidscontract, gezamenlijke bedrijfsregelingen van werkgevers en 
vakvereenigingen, arbeidsraden met wetgevende bevoegdheid ,......., 
gaat het niet alles in dezelfde richting? Eindelijk het eigendoms~ 
recht zelf. De oude leer stelde het recht van den heerscher als 
een eigendomsrecht voor, er zal een tijd komen, waarin die voor~ 
stelling niet meer zal worden begrepen, omdat ook het eigendoms~ 
recht van karakter is veranderd. Men spreekt wei van de ,uit~ 
holling" van den eigendom. Het woord is gelukkig gevonden, maar 
er is toch gevaar, dat het alleen de vermindering doet gevoelen 
van de eigenaars~bevoegdheden, die met name de eigendom van 
onroerend goed door sociale wetgeving, woningwet, bouwverorde
ningen enz. heeft ondergaan. En het is niet alleen een verminde
ring, het is een kwalitatieve verandering. De eigendom is niet 
meer de absolute bevoegdheid, het jus utendi et abutendi. 0£ 
liever hij is dat niet meer ten aanzien van aile goederen. Het is 
een macht, maar een door het recht geregelde, niet enkel beperkte 
macht , van wdks uitoefening men verantwoording schuldig is. 
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Typisch zijn oude en nieuwe eigendomsopvatting nog onlangs tegen 
elkaar gebotst bij de behandeling van de Boschwet in de Eerste 
Kamer. Die wet is niet anders dan een kleine stap in de richting, 
waarin de grond~eigendom bezig is zich te vervormen., Fel was het 
verzet, waarop zij stuitte: het was immers een aantasting van den 
eigendom. Ter wille van het natuurschoon, van het belang ook 
van een behoorlijke hrandstoffenvoorziening van het volk zou de 
willekeur van den eigenaar aan banden worden gelegd? De tegen~ 
standers zagen niet dat naar beperking van willekeur de geheele 
ontwikkeling van het recht in dezen streeft. Bij bedrijf en eigen~ 
dom staan wij nog aan het begin, om nu maar te zwijgen van de 
verhoudingen tusschen de staten onderling, waaromtrent wij nog 
niet verd~r zijn dan een stille hoop op wat eens wellicht kan komen. 

ledere macht wordt meer en meer tot een niet alleen op het 
recht steunende, maar ook in zijn inhoud door het recht geregelde, 
ziedaar de verandering die ik aanwees. Voor ons is het de vraag: 
hoe waardeeren wij dit verschijnsel, hoe staan wij er tegenover 
en hoe kunnen wij zoo weer komen tot de problemen, waarvan 
wij uitgingen. 

Daarbij moet een opmerking voorafgaan, noodig om misverstand 
te voorkomen. M en meent wei, dat men hier alleen met een ver~ 
plaatsing van macht van den enkeling naar de velen te doen heeft. 
Over de overheidsmacht zoo straks nog iets. Voorloopig wil ik 
er enkel op wijzen, dat het slechts een der middelen is, waardoor 
het recht hier ingrijpt, macht maakt tot een functie , waarvan ver~ 
antwoording kan worden gevraagd, indien het het oordeel daar~ 
over, de beslissing dus in laatste instantie, hoe moet worden ge~ 
handeld, aan de meerderheid van een groep, ten slotte van het 
geheele volk geeft. Daarnaast gebruikt het recht andere middelen 
ter bereiking van het zelfde doe!. Tegenover elkaar staande per~ 
sonen of groepen worden verplicht tot overeenstemming te komen 
en alleen hun gezamenlijk oordeel wordt als bindend erkend , ~ 
aan een onpartijdigen derde (de rechter) wordt bij botsing de 
beslissing in handen gelegd ........- of we! door zwakkeren drang, als 
de verplichting tot openbaarmaking van de motieven eener daad 
of van de daaraan voorafgaande onderhandelingen , worch aan de 
willekeur van den machthebber een breidel aangelegd. Kenmerk 
van de nieuwere ontwikkeling in deze is juist niet eenvormigheid, 
maar differentiatie , niet beslissing altijd en immer door de helft 
plus een, maar een reeks van in elkaar grijpende maatregelen en 
instituten, waardoor degeen, die het te zeggen heeft, verplicht wordt 
rekening te houden met het oordeel van een ander. 

Is nu het verschijnsel dat we bespreken toe te juichen of te 
verwerpen? Hebben wij bij die organisatie van de macht door het 
recht met een ontwikkeling te doen, die we niet enkel kunnen 
begrijpen maar die we ook als verbetering begroeten, waaraan we 
naar krachten zullen meewerken of zien wij de dingen gaan in 
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een richting, die wij naar ons oordeel van wat wenschelijk is in 
het geestelijk Ieven niet anders dan verkeerd kunnen noemen? 

Strikt genomen zou wie hierover een meening wil uitspreken, 
eerst nauwkeurig moeten aangeven, wat de maatstaf is, dien hij bij 
zijn beoordeeling gebruikt. lntusschen, dat zou leiden tot een u1t~ 
eenzetting. die in een opstel als dit achterwege mag blijven. Niet 
een volledig betoog tracht ik te geven; niet meer dan eenige 
gedachten naar aanleiding van recente gebeurtenissen in verband 
met mijn stu die in mij gerezen, wensch. ik den lezer voor te leggen, 
in hoofdzaak ter suggestie van eigen denken. Aan de volledige 
afweging van voor en tegen wil ik mij geenszins zetten, ik hoop 
slechts een enkele zijde wat meer te belichten dan gewoonlijk ge~ 
schiedt en daarbij zal, naar ik vertrouw, de algemeene sfeer van 
gedachten, waaruit ik schrijf, voldoende blijken. 

De geheele staatsleer, ja eigenlijk het geheele recht, wordt be~ 
heerscht door de tegenstelling individu~gemeenschap; het is merk~ 
waardig na te gaan, hoe in de historie het zwaartepunt nu eens 
in de een, dan weer in de andere categorie wordt gelegd. De Griek 
was burger van zijn stad v66r hij mensch was. De Christenheid 
verlegde krachtens de haar geschonken zekerheid van de onver~ 
gankelijke waarde van iedere menschenziel met voile overtuiging 
den nadruk naar het andere uiterste, waarbij zij door haar eigen 
organisatie der gemeenschap in de kerk het evenwicht wist te 
behouden. Dit evenwicht ging in de Renaissance verloren en de 
tijden neigden naar het uiterste individualisme, totdat in Rousseau 
de omslag plaats vond. Ook voor hem als voor zoovele zijner tijd~ 
genooten en voorgangers is het individu uitgangspunt, in een Griek 
zou de gedachte niet zijn opgekomen, dat de gebondenheid van 
het individu aan den staat verklaring en rechtvaardiging behoefde, 
voor Rousseau is dit de vraag die hij aan het hoofd van, het 
Contrat Social stelt. , L'homme est ne libre, et pourtant il est dans 
les fers ... Comment ce changement s'est il fait? Je !'ignore. Qu'est 
ce qui peut le rendre legitime? Je crois pouvoir resoudre cette 
question". Maar zijn antwoord brengt den ommekeer. lmmers hij 
vindt dat in den algemeenen wil (volonte generale) die krachtens 
het contrat social het Ieven beheerscht, waaraan 'de mensch zich 
geheel zonder eenig voorbehoud heeft gegeven. Tegen dien alge~ 
meenen wil heeft de mensch geen enkel recht, geheel zijn persoon 
is van de staatsmacht afhankelijk, zij is immers evenzeer een gift 
van den staat als van de natuur. Sinds men met deze leer ernst 
is gaan maken, gaan we meer en meer weder den kant van de 
staatsmacht op. In de voortreffelijke rede waarmede Prof. Krabbe 
in 1908 te Leiden het hoogleeraarsambt aanvaardde vindt men 
dit aangetoond. Daar wordt ook aangewezen: hoe wij de eenzijdig~ 
heid van beide staatsopvattingen hunnen ontgaan door de idee 
der persoonlijkheid van den mensch tot uitgangspunt te nemen. 
Ik acht mij verplicht op deze verwantschap met wat ik hier ga 
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ontwikkelen te wijzen; verder ga ik mij eigen gang. Krabbe heeft 
tot mijn spijt in zijn latere geschriften weinig aandacht aan de 
uitwerking van den in zijn rede aangegeven denkbeelden ge~ 
schonken. 

Juist van uit die idee der persoonlijkheid zijn de veranderingen 
in de rechtsopvattingen die ik aangaf hoogelijk te waardeeren. De 
beteekenis die ook in de machtsverhouding aan het oordeel van 
een ander dan de machthebber wordt gehecht, de erkenning van 
de persoonlijkheid ook van den onderworpene in die verhouding, 
de gebondenheid om zooveel mogelijk ieder tot zijn recht te doen 
komen, zij zijn als zooveel uitingen van dezelfde idee te beschouwen. 
Eerbied voor den persoon van iederen mensch, dat predikt ons 
de veranderde rechtsopvatting der macht en die prediking kunnen 
wij niet genoeg hooren. 

Maar wat verstaan wij onder persoonlijkheid? Wat is het anders 
dan individu? Het woord heeft een ander accent. lndividu is elke 
mensch, tot persoonlijkheid kunnen wij komen. Persoonlijk }even 
is eigen leven, spontaan en vrij. Doch daarmee is nog slechts een 
zijde aangeduid. Er is niemand die zoo in de gedachte van de 
persoonlijkheid is doorgedrongen als Kant en juist van Kant kunnen 
wij leeren, dat het begrip · tach eigenlijk eerst zin krijgt als het 
opgenomen wordt in ethische beteekenis, dat slechts die mensch 
de vrijheid van de persoonlijkheid verwerft die zijn plicht weet te 
vervullen, die aan den norm hem in eigen binnenste gegeven ge~ 
hoorzaamt. Het is een plicht persoonlijk te zijn. Maar ook daar~ 
mede kunnen wij niet volstaan: de plicht blijft formeel beginsel, 
indien hij niet van elders zijn inhoud ontvangt. Eerst indien de 
mensch zich tot God wendt, indien hij in zich zelven en hoven 
zich zelven uit in verkeer met God de oneindige waarde van de 
eigen ziel beleeft, wordt hij zich van eigen persoonlijkheid bewust, 
leert hij daarmede die van anderen schatten. Kant geeft de be~ 
vrijdende formuleering der gedachte, maar haar inhoud moet in 
het Christendom worden gezocht, het Christendom, dat naast de 
volkomen verdorvenheid van den mensch de mogelijkheid zijner 
redding in genade heeft gesteld. Niet de plichtsgetrouwe mensch, 
die de eischen van zijn geweten volgt, is de valle persoonlijkheid 
,_ doch hij die den religieuzen grondslag heeft gevonden, waarop 
hij kan bouwen . .,Weest dan gij lieden volmaakt ... " 

Doch wat heeft dit alles met onze vragen te maken? Het is 
toch niet de persoonlijkheid in dezen ethisch~religieuzen zin, waar~ 
mede het recht zich bemoeit? Stellig niet, tach ligt het verband 
niet ver. lmmers het recht heeft te waken, dat den mensch de 
gelegenheid een persoonlijkheid te worden niet wordt ontnomen. 
Daaruit volgt dat de machtsverhouding nimmer tot druk; van het 
persoonlijk }even van den zwakkere mag worden. Het is weder 
Kant, die het ons zegt: .,Han_dle so, dasz du die Menschheit so 
wohl in deiner Person als in der Person eines Jeden Anderen 

. ,. 
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jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloss als Mittel brauchst" 1
) . 

Werd er eens ernst met dit woord gemaakt, wij zouden nog heel 
wat andere wijzigingen in het maatschappelijk Ieven zien, dan die 
welke ik signaleerde, Kant zelf kende het een beteekenis toe ook 
voor de samenleving ......- van zijn invloed bespeuren wij ten deze 
nog zoo bitter weinig. Och, dat een ieder zich er eens van door~ 
drong in al de verhoudingen, waarin hij dag aan dag tot zijn mede~ 
menschen komt. En ook hier bevindt Kant zich in overeenstemming 
met Christelijke gedachten. Mag ik een citaat geven uit de be~ 
schrijving, die Choisy geeft van den Calvinistischen Staat te 
Geneve: 2

) ,Aucun n'est capable de faire le bien que par un don 
de Dieu , par une communication de son Esprit. Puisqu'il est ainsi, 
aucun hom me n' aura par lui meme le droit de dominer sur les 
autres. L'autorite appartient a Dieu seul, et il n'y a pas d'accep~ 
tation de personnes devant Dieu. Cette egalite fundamentale devant 
Dieu et devant sa loi a pour consequence que I' autorite des parents, 
des magistrats sur les sujets et meme des hommes de sciences et 
de talent sur ceux qui en sont depourvus n'appartient pas en 
propre a ceux qui Ia detiennent: elle appartient a Dieu qui l'exerce 
par eux. En consequence elle sera suspendue aussit6t qu'ils en 
abusent ou qu'ils en useront contrairement a la volonte et au 
conseil de Dieu. Aussi a Geneve les ordonnances prennent~elles 
en main les droits des enfants vis~a~vis des parents injustes et 
negligeants, aussi les ministres defendent~ils Ia cause du peuple 
et ses droits vis~fkvis du Magistrat, aussi la Compagnie et le 
Consistoire se font~ils les champions de Ia justice, de I' egalite de 
tous devant Ia loi, exigent ils Ia punition des coupables hautplaces, 
des gens de qualite comme des coupables obscurs et sans influence. " 
Is de overeenstemming met de onzen tijd karakteriseerende bij ~ 
zonderheden niet merkwaardig? Het is de zelfde machtsopvatting: 
niemand heeft uit zich zelf het recht om over anderen te heerschen, 
geen macht behoort als eigendom (en pro pre) aan hem die haar 
bezit, hetzelfde streven naar evenwicht door verantwoordelijkheid 
en controle van den een door den ander. En is ook in de moti~ 
veering niet verwantschap met Kant? Geen mensch middel, ieder 
doe! in zich ......- aile mensch en in God's hand en voor God gelijk~ 
waardig - is het een niet de religieuze, dus diepere zij het dan 
wat vagere omzetting van het andere? 

Men versta mij wei. Ik beweer niet, dat de opvattingen over 
recht en macht, die volgens Choisy in Geneve golden, nu de Christe~ 
lijke staatsleer vormen. Er bestaat ......- gelukkig ......- geen Christelijke 
leer van den Staat. Ik wil echter doen uitkomen, dat de organi~ 
satie van macht door recht, die een typisch verschijnsel is voor 
onzen tijd, voor het eerst uit een Christelijke geesteshouding is 

1) Grondlegung der Meta physik der Sitten. 
2) L' etat chretien a Geneve biz. 489. 
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gevormd. Daar ligt ook voor onzen tijd het diepere fundament 
· dat iedere staatsleer behoeft om op den duur levenskrachtig te 
zijn. Het Calvinisme wijst ook hier de richting. In zijn vroegere 
uitingen was het stellig nog patriarchaal en het komt niet in mij 
op te beweren dat dit patriarchale niet Christelijk kan worden 
genoemd. Maar toch, door in de verantwoordelijkheid tegenover 
God de menschen ook aan elkaar te binden werd het patriarchaal 
beginsel, dat zich bij Calvijn zelve nog sterk deed voelen, eigen~ 
lijk ondermijnd. · 

In de zedelijke, religieuze verantwoordelijkheld ook tegenover 
elkaar gebonden - hiermede raken wij het tweede aanknoopings~ 
punt tusschen de idee der persoonlijkheid en de rechtsorganisatie 
der macht. Het is de waarde die gehecht wordt aan het oordeel 
van den ander. Schijnbaar . is hier eerder een tegenstelling dan 
een verbinding. Persoonlijk Ieven is toch Ieven naar eigen ge~ 
weten, gebondenheid aan niets dan wat ik zelf inzie of beter mij 
zelven voel opgelegd. En nu zou diezelfde persoonlijkheidsgedachte 
er toe leiden, dat ik het oordeel over mijn daden van anderen heb 
af te wachten. Was niet juist zij het krachtigste wapen van de~ 
genen die macht , onbeperkte, onverantwoordelijke macht predikten 
ter wille van het geestelijk Ieven zelve? Toch meen ik dit para~ 
doxale te mogen volhouden. Het persoonlijk Ieven kent alleen 
zij n eigen wet, is zich zelf tot wet. Van hier uit is er geen weg 
naar een algemeene ordening, geen stap kan worden gedaan naar 
een recht - van welken inhoud ook - tenzij men ook het per~ 
soonlijk Ieven van den ander als volkomen gelijkwaardig erkent. 
Van uit den volstrekten eisch van het zedelijk Ieven is het ingaan 
in het recht altijd een vermindering, het gemeenschapsleven eischt 
een opoffering; maar a lleen indien het eigene volkomen wordt 
geofferd, kan het persoonlijke worden teruggevonden, dan alleen 
bestaat er kans dat het uit de overgave, die ook overgave van 
de andere zijde vraagt, des te zuiverder opbloeit. Alleen indien het 
bijzondere in ieder gegeven individu wei als bijzonder, maar niet 
a ls meerwaardig wordt gezien tegenover dat in een ander, kan 
het op eigen Ieven aanspraak maken. Immers eerst als ik den ander 
erken en eerbiedig heb ik zelf op erkenning en eerbied recht. Hier 
ligt de tegenstelling van de denkbeelden die ik hier voorsta met 
het individualisme, uitgangspunt is niet de enkeling op zich zelven; 
het bestaan van den ander, den gelijke, den naaste is evenzeer 
fundament dezer beschouwing als het eigen bestaan. De idee der 
persoonlijkheid onderstelt de gemeenschap. Het individualisme 
vergeet dat in iederen mensch de kiem van een persoonlijkheid 
zit, het beschouwt altijd den eenen mensch maar laat na te be~ 
denken, dat het naar eigen aard voor iederen mensch op gelijke 
juistheid van beschouwing aanspraak moet maken. Het ziet daarom 
in de machtspositie den heerscher aileen, niet ook den overheerschte 
en verzuimt er rekening mee te houden, dat met de verhouding 
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beiden zijn gegeven. Maar, vragen wij verder, wordt zoo niet op 
de wijze van zoo vele rationalisten gelijk behandeld wat ongelijk 
is? Moet de machtige zich Iaten beperken, eigen oordeel opofferen 
ten nutte van anderen, die weilicht zijn minderen zijn niet enkel 
in intellectueelen zin, maar ook naar zedelijken maatstaf? lk raak 
hier aan een der moeilijkste vragen uit geheel de sociale ethiek. 
Hier wil ik er aileen dit van zeggen, dat naar mijne meening slechts 
van uit Christelijke gezindheid een vast punt tegenover het pro~ 
bleem van gelijkheid en ongelijkheid kan worden gevond.en. Stellig 
hebben wij niet het onderscheid te miskennen, met zoovele goed~ 
koope theorieen een nergens gegeven gelijkvormigheid, die de dood 
is van alle Ieven, na te streven, maar evenmin bestaat er reden, 
voor de verschillen, die enkel gevolg zijn van toeval of geweld 
als voorwerpen van vereering te knielen. Er is een ongelijkheid, 
ook in de macht; het irrationeele daarin te negeeren, verbiedt ons 
reeds het inzicht dat wij historisch geworden en historisch be~ 
paalde menschen zijn en wij dus in iedere samenleving de historie 
evenzeer als een gegeven hebben te aanvaarden als de natuur. 
Maar anderzijds moge hier er de voile nadruk op vallen, dat in 
diepste wezen de menschen even onwaardig zijn , even onbekwaam 
tot het goede en tegelijk met evenveel kans een persoonlijkheid 
te worden. Er is een oud adagium: unusquisque bonus presumatur, 
ieder wordt geacht goed te zijn, ook voor onze vraag houdt dit 
een waarheid in: ieders oordeel over wat hij meent dat behoort 
te geschieden, wat richtsnoer behoort te zijn in staatsleven en 
rechtsvorming heeft evenveel aanspraak gehoord te worden. Na~ 
tuurlijk niet als het de technische uitwerking betreft, wei als het 
gaat om het beginsel. Men zegt wel dat niet de mensch omdat 
hij mensch is , maar de mensch die goed is en achtenswaardig, 
eerbied verdient; zonder te ontkennen dat ook in het zedelijke 
de een heel wat verder gekomen kan zijn dan de ander, stel ik 
daar tegen over dat de persoonlijkheid in ieder eerbied verdient 
en dat in ieder kan worden ondersteld dat hij kans heeft tot per-
soonlijkheid te worden. · 

Ziet men dit in , dan werpt het misschien ook eenig Iicht op 
vragen die met de onze in verband staan en die telkens weer om 
een oplossing komen, een oplossing, die nooit gevonden wordt. 
Maakt het recht niet den enkeling tot een abstractie en daarmee 
tot de tegenstelling van een levenden mensch? W at er ook in u 
leeft, met welke moeilijkheden ge op Ieven en dood worstelt , welke 
visioenen ge met u omdraag t, voor het recht zijt ge niets dan een 
nummer, een der zooveel honderdduizend kiezers, een militie~ 
plichtige, een eigenaar of een debiteur. Gaat de mensch zoo niet 
in de massa op? Kan men met mijn betoog instemmen, dan zal 
men zeker die vraag niet ontkennend beantwoorden, maar dan 
heeft dat antwoord niets bitters meer, omdat die massa immers 
iets .anders is dan een bijeengeraapte hoop, omdat zij in naar or~ 
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ganisatie dienstbaar is aan de rechtsnorm, die als einddoel de 
mogelijkheid wil geven aan ieder, om zoover anderer Ieven dat 
mogelijk maakt, naar eigen persoonlijkheid zijne bestemming te 
vervullen. Ik spreek hier ~ misschien is de waarschuwing niet 
overbodig ~ van de organisatie zooals zij ideeel is gesteld, in de 
verste verte niet verwezenlijkt is en waarschijnlijk niet verwezen~ 
lijkt zal worden; in een abstract betoog is dat niet aileen geoor~ 
loofd, het is een noodzaak. Er zijn menschen, die het zoo sterk 
betreuren dat in dezen oorlog telkens weer j_onge mannen met 
bijzondere gaven, dichters en geleerden worden gedood. lk kan 
die opvatting niet deelen. De dood van den dichter is ~ van dit 
standpunt gezien, ~ niet natuurlijk naar cultureelen maatstaf ~ 
niet erger dan die van den eersten den besten slampamper. Geen 
gaven kunnen tellen waar het de vraag geldt of de gemeenschap 
ook het Ieven barer I eden mag vragen. Van die laatste vraag 
spreek ik nu niet. 

Dan de kwestie van meerderheid en minderheid. Men heeft zich 
dikwijls genoeg afgepijnigd met de vraag, waarom eigenlijk de 
meerderheid de minderheid bindt. Is men niet tevreden met het 
antwoord, dat de meerderheid de machtigste helft vormt, dan is 
de oplossing niet gemakkelijk. Welke waarborg is er dat de meerder~ 
heid, niet de minderheid het aan het rechte eind heeft, dat het 
recht is wat de meerderheid als haar wil oplegt? Het vraagstuk 
is veel te ingewikkeld om het hier met een enkel woord af te doen. 
Slechts een vraag. Nog onlangs heeft Krabbe 1 ) getracht eene 
nieuwe oplossing der oude moeilijkheid aan te geven in de stelling, 
dat voor het gemeenschapsdoel eenheid van norm van hooger 
waarde is dan welke norm ook, dat daarom bij gelijkwaardigheid 
van de personen die aan de rechtsvorming d~elnemen op geen 
andere w"ijze een keuze kan worden gedaan tusschen de inhouden 
van hun rechtsbewustzijn dan door op de kwantiteit te letten, te 
tellen. Hij heeft van zijn talrijke critici kunnen vernemen, hoe 
weinig hij hen op dit punt heeft bevredigd. Zou hij niet sterker 
gestaan hebben, indien hij niet gepoogd had zijn stelling op een 
dubbelzinnig begrip van rechtbewustzijn op te bouwen ~ dat nu 
eens normatief, dan psychologisch wordt genomen ~ indien hij 
ook die noodzakelijkheid van eenheid van norm ~ wat feitelijk 
neerkomt op het stellen der rechtszekerheid hoven het recht zelve, 
van de ordening in het recht hoven zijn ethischen zin ~ niet tot 
een algemeen en altijd geldende waarheid had geproclameerd, maar 
zich eenvoudig bepaald tot de bewering, dat bij de vaststelling van 
recht in het algemeen van de gelijkwaardigheid der individuen 
wordt uitgegaan? Een gelijkwaardigheid die waarlijk niet een 
gelijkheid in zich sluit en die juist daarom toelaat met feitelijke 
ongelijkheid zooveel rekening te houden als noodzakelijk en doen~ 

1) De rnoderne staatsidee, biz. 50, 51. 
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lijk is. Evenwel, de meerderheidsmacht wordt dan tot niet meer 
dan de regel van het normale geval, afwijkingen blijven mogelijk, 
zij wordt niet tot een norm, die, zooals het in Krabbe's stelsel 
ook eigenlijk is , geene uitzonderingen duldt. 

Maar het is tijd, dat wij tot ons onderwerp terugkeeren. Een 
losse gedachten~aaneenschakeling als ik hier wil geven laat uit~ 
weidingen eerder toe dan een streng betoog, te ver mogen wij 
niet gaan. Resumeeren wij even. Macht moet op recht steunen. 
Het recht organiseert de macht, pindt ook haar uitoefening aan 
rechtsregels. In die richting hebben wij te werken, omdat en voor 
zoover zij uitgaat van de idee der persoonlijkheid, van den eerbied 
voor de persoonlijkheid van den ander. Nog een vraag: is er geen 
gevaar dat zoo de macht verslapt? Hebben wij niet juist in onzen 
tijd Ieeren inzien, dat durf om te handelen noodzakelijk element 
is in de samenleving? En kan in al dat afwegen, in die voort~ 
durende controle de durf niet verloren gaan? Sukkelen we niet 
den weg op van een tamme bureaucratie, waar de een naar den 
ander verwijst en niemand den moed heeft te beslissen? De ge~ 
varen zijn er. Van de richting, die ik aanwees, zijn zij echter geens
zins noodzakelijke uitvloeisels. Verantwoordelijkheid voor machts
oefening , evenwicht tusschen gezaghebbenden, zij sluiten een zelf~ 
bewust, krachtig handelen niet uit. De gevaren van de onbepaalde 
macht zijn ongetwijfeld grooter; wat wij in den laatsten tijd, nu 
de beschikkingsbevoegdheden van de overheidspersonen al maar 
aangroeien, daarvan vooral in de oorlogvoerende Ianden zien, is 
weinig verheffend, a! was het aileen maar omdat sterke mannen 
gewoonlijk zoo heel weinig sterk zijn, sterk in den zin waarin ik 
persoonlijkheid gebruikte. T en slotte hangt hier gelijk steeds in 
zulke dingen ailes van de menschen zelven af. Als het bewustzijn 
maar doordringt dat aile macht er is ter wille van een ander, dat 
in onze verhouding ook de onderworpene eerbied vraagt. Het .,heb 
Uw naaste lief" is niet een rechtsgebod, het .. eerbiedig" Uw naaste 
kan zijn afschaduwing zijn in het recht. 

De idee der persoonlijkheid, grondslag der rechtsverhoudingen. 
Maar hiermede is ook de grens aangegeven, tot welke de gemeen~ 
schap tegenover het individu mag gaan. Er is een gebied, waar 
de Staatsmacht ophoudt. Rousseau en wie met hem de waarde van 
den enkelen mensch ook tegenover de gemeenschap ontkennen, 
die het individu geheel in den staat doen opgaan, betwisten dit. 
Het is eigenaardig te zien, hoe de groote man van de 18e eeuw 
zijn betoog nog nader aanduidt. Het is niet mogelijk zegt hij , dat 
de gemeenschap van den burger iets zou vragen wat onrecht is, 
de volonte generale kan niet anders dan willen wat voor de ge~ 
meenschap noodzakelijk is 1

). Het is duidelijk, dat het .,kunnen" 

1) V gl. Contrat Social II, IV : le souverain ne peut charger les sujets d'aucune 
chaine inutile a !a commu11aute, il ne peut pas meme le vouloir. 
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hier moet dienen om den kloof tusschen , zijn" en , behooren" te 
overbruggen. Wat de gemeenschap wil, - dat is bij Rousseau 
wat de meerderheid besluit, - is dikwijls iets anders dan het 
voor de gemeenschap noodzakelijke, het behoort echter nooit iets 
anders te zijn , dus , zegt Rousseau, kan het ook niet anders zijn 
en is het niet anders. Zoo wordt a priori elke kritiek tegen welk 
ingrijpen ook der gemeenschap afgesneden en blijft er niet dan 
een volledige onderwerping. Ook Krabbe die toch eens sebree£, 
dat , ook bij het individu een levensgebied te vinden is, dat onaan~ 
tastbaar voor de gemeenschap moet wezen" 1

), leert thans , , dat 
voor den Staat het recht gegeven kan zijn zelfs het religieuze Ieven 
onder zijn heerschappij te brengen" 2

), het is slechts tactisch, in~ 
dien hij zich er voorloopig van moet onthouden. Hebben wij ook 
hier met den invloed van Rousseau te doen, die gelijk Struijken 
en B. C. de Savornin Lohman hebben aangewezen, zeer stellig 
op het nieuwste boek van den Leidschen hoogleeraar heeft ge~ 
werkt? Wat daarvan· zij , van de idee der persoonlijkheid zijn wij 
wei verre. De absoluutheid van den religieuzen eisch, de nood~ 
zakelijkheid, dat de mensch tegenover zijn God aileen sta , sluit 
elke inmenging van menschen, elken dwang uit. Ieder mensch heeft 
te beseffen dat het gemeenschapsleven offers van hem vraagt, 
niet aileen van zelfzucht, ook van waardevolle dingen, maar een 
ding weet hij , dat hij niet offeren mag: het persoonlijke Ieven kan 
niet worden gegeven. Het persoonlijke is het naar God gekeerde, 
daartusschen trede geen mensch. En zegt men dat toch ook de 
kerk bindt en moet binden, dan antwoord ik dat men vrijwillig 
zich aan een kerk onderwerpt en het uiterste machtsmiddel van 
de kerk slechts uitsluiting mag zijn. 

Voor den staat volgt hieruit het voorschrift van algeheele ver~ 
draagzaamheid. Het is een moeilijk voorschrift, niet voor agnostid, 
niet voor degenen, wier eigen slappe overtuiging met groot gemak 
erkent dat wellicht ook een ander gelijk heeft - al schijnt het 
ook hun in de practijk vaak zwaar om toe te geven, dat ook deze 
gematigde onverschilligheid een standpunt is en anderen de vrij~ 
heid moeten hebben ook dat weer te verwerpen - maar de eigen~ 
lijke bezwaren ondervinden hier vooral zij , die in het diepst hunner 
ziel overtuigd zijn de waarheid of een stuk der waarheid te hebben 
gevonden. Zij zien de anderen dwalen, zij moeten ze laten dwalen, 
d.w.z . mogen hen niet dwingen anders te oordeelen - ook al 
hebben zij de macht er toe . Het is in dit Protestantsche beginsel, 
door Roger Williams voor het eerst zuiver in practijk gebracht 
bij de stichting zijner Kolonien , dat wederom de idee der persoon~ 
lijkheid opbloeit. 

Is dit klaar, waar het het zuiver godsdienstige, innerlijke Ieven 

1) De idee der persooniijkheid in de Staatsieer, biz. 26. 
2) De moderne Staatsidee, biz. 126. 
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betreft - groote bezwaren rijzen op dat breede gebied, waar 
maatschappelijk handelen en innerlijk Ieven in elkaar grijpen. De 
Staat eischt zekere gedragen, ter wille van eenig gemeenschaps~ 
belang wordt op de individuen een plicht gelegd tot handelen of 
nalaten - en het individu meent dat juist dat gedrag hem door 
een innerlijken gewetensdrang wordt verboden. 

Dan kan men niet volstaan met de bewering dat een ieder naar 
eigen geweten moet kunnen Ieven. Stel dat de een of ander zou 
meenen, dat zijn innerlijke, religieuze overtuiging hem het Ieven 
in bigamie voorschreef - zou ook de staat van thans er voor 
uit den weg moeten gaan? Om wat dichter bij huis te blijven: de 
regeling van den eed, van het huwelijksrecht, de Zondagsheiliging 
leveren soortgelijke moeilijkheden op. Het is mogelijk, dat wij 
zulJen moeten verklaren, dat wij in een gegeven tijdperk in een 
bepaald land met ·een compromis ten aanzien van zulke vragen 
moeten tevreden zijn. Het is nu eenmaal een beperking die het 
gemeenschapsleven oplegt, recht kan niet verwezenlijking van het 
hoogste zijn. De Staat zal dan onderwerping aan de regeling 
eischen - voor het individu blijft de gewetensvraag, in hoeverre 
hij kan en moet gehoorzamen. Maar toch, bet gevaar dat de ge~ 
wetensvrijheid dwang moet worden aangedaan, het is niet groot. 
Want vooreerst bedenke men, dat bier moet worden onderschei~ 
den tusschen de gevallen waar de Staat een doen, daar waar hij 
enkel een Iaten vraagt. In het laatste geval zal een conflict tusschen 
den eisch tot gehoorzaamheid aan den Staat en die van den ge~ 
wetens~eisch veel minder spoedig voorkomen, dan indien een be~ 
paalde daad wordt opgelegd. lndien aan de Joden wordt gevraagd 
des Zondags zich van bepaalde handelingen te onthouden, aan 
katholieken om in een Protestantsch land niet door een godsdienst~ 
oefening in het openbaar aanstoot te geven, dan voelen zij dit 
wellicht als een onredelijken dwang, van een aantasting der ge~ 
wetensvrijheid is geen sprake. lk durf niet te zeggen dat nimmer 
een regeling geboden zal zijn, die den een of ander van de aan 
de Staatsmacht onderworpenen een dwang oplegt, dien hij in zijn 
geweten niet mag aanvaarden, wei dat dit hooge uitzond~ring zal 
zijn, dat haast altijd de uitweg, waarnaar bet plicht is te zoeken, 
ook gevonden kan worden. We staan thans weder voor die moei~ 
lijkheden in zake de dienstweigering. Het is buiten eenigen twijfel: 
er zijn menschen in ons land, wier conscientie het dooden van hun 
medemenschen verbiedt, onder welke omstandigheden ook, die 
voor God niet anders kunnen verklaren, dan dat 'zij aan den 
gruwel van den oorlog onder geen enkele voorwaarde mogen mee~ 
doen. Bij wie dat waarlijk heihge overtuiging is moet het worden 
geeerbiedigd. De Staat stelt zich op het standpunt, dat hij ter 
wille van zijn eigen bestaan van zijn burgers hun Ieven mag vragen, 
hun Ieven en hun bereidwilligheid ter wille van dit doel het Ieven 
van anderen te nemen. Hij doet dit terecht naar mijne meening. 
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Maar als hem dan menschen tegemoet kQmen, die met diepen ernst 
durven volhouden, dat zij naar den hoogsten eisch, die in het 
zedelijk leven kan worden gesteld, aan de vordering van den Staat 
niet kunnen voldoen, mag hij verlangen, dat die menschen zich 
zelven ten strengste onderzoeken, zich afvragen of gehoorzaam~ 
heid hun werkelijk onmogelijk is, maar ten slotte heeft hij te wijken. 
Men doet op dit oogenblik pogingen voor dezulken een burge~ 
lijken dienstplicht ingevoerd te krijgen, voor de gewctensvrijheid 
is een adresbeweging op touw gezet 1 ). Mijns inziens zijn die 
pogingen toe te juichen, aileen is het noodzakelijk het principieele 
uitgangspunt goed aan te geven. Dit mag niet zijn, dat de Staat 
nu de keus geeft: Of militieplicht Of dat andere werk; uitgangspunt 
behoort te blijven de verplichting van een ieder om naar krachten 
aan de verdediging van het grondgebied mede te werken, slechts 
ter wille van het conscientiebezwaar geeft men daarvan ontheffing; 
de burgerlijke dienstplicht heeft dan geen andere beteekenis dan 
die van den toetssteen, of het den betrokkene met zijn bezwaren 
waarlijk ernst is. Afdoende zou ik dit criterium echter niet willen 
noemen, hoe zwaar men zich den burgerlijken dienstplicht ook 
denkt, hij blijft iets anders dan de militaire. Daarom zou ik daar~ 
naast nog een onderzoek naar de oprechtheid der bezwaren wiilen, 
gelijk ook Denemarken en .Engeland dit kennen. Ik gee£ toe, dat 
aan dit onderzoek iets hatelijks zit, dat de keuze van de personen 
die daarmede worden belast niet gemakkelijk zal zijn, dat hun een 
zware verantwoordelijkheid· op de schouders wordt gelegd, maar 
het gewicht van de zaak vraagt het. Het moet niet z66 worden, 
dat ieder die een vage antipathie tegen het militaire heeft, ieder 
sentimenteel jongeling een vrijsteiling kan krijgen. De bezwaren 
mogen niet voortspruiten uit een ander standpunt ten aanzien van 
de landsverdediging dan de meerderheid huldigt, de beoordeeling 

· daarvan is aan den enkelen mensch onttrokken. Het zich beschik~ 
baar steilen als soldaat vraagt van ieder die naar zedelijke eischen 
wil !even hooge offers, ook van geestelijke waarden, ......- enkel en 
aileen zij , die in hun gemoed :verzekerd zijn de daden die van hen 
als militair eventueel zuilen worden gevraagd niet te mogen ver~ 
richten, moeten naar mijn meening een ontheffing kunnen be~ 
komen. Ik zou wiilen zeggen: enkel en aileen zij, die religieuze 
bezwaren hebben, vreesde ik niet voor misverstand; ik zou tach 
geenszins willen uitsluiten de waarlijk ernstige gemoedsbezwaren 
van hen die meenen het bestaan van een persoonlijk God te moeten 
ontkennen. Het gevaar ligt hier nabij dat wij te veel aan woorden 
en termen hechten, tach heb ik het vertrouwen, dat hij die gewoon 
is zich in zulke dingen te bewegen en die een scherpen blik op 

1) Men vergelijke oak een proeve van een wetsontwerp door Mr. N. G. Teding 
van Berkhout opgesteld. 



st 
et 
at 
:h 
a~ 

n. 
e:~ 

id 
ie 
le 
at 
llt 
:n 
ts 
g; 
Ill 

:n 
:n 
)k 
r~ 

n, 
at 
:n 
:n 
lr 

11, 

~r 

:n 
ill 

:e 
h 
n 
n 
n 
n 
p 

, 

GEDACHTEN OVER MACHT EN RECHT 209 

zijn medemenschen heeft ook hier wei he:t echte van den schijn 
zal kunnen onderscheiden. 

Voor de gemeenschap is het plicht de conscientie~vrijheid niet 
te krenken, maar indien eenige rechtsregeling het nu wei doet, 
hoe hebben wij dan te oordeelen over hem, die het gebod van den 
Staat wederstreeft? Ik hoop dat uit het vorige het antwoord reeds 
duidelijk is. Men zal God meer gehoorzamen dan de menschen. 
Voor den dienstweigeraar vah thans, die waarlijk voor zijn over~ 
tuiging lijdt, heb ik eerbied. Maar hebben wij dan de gehoorzaam~ 
heid aan het staatsbevel niet als een goed van hooge waarde te 
beschouwen? Steilig, zonder haar geen recht en ik heb dunkt mij 
genoeg doen uitkomen hoe ik van de waarde van het recht door~ 
drongen ben. Ieclere ongehoorzaamheid is aanranding van het 
gezag van het recht en daarom afkeurenswaardig, bedenkelijk, ja 
ik zou zoover willen gaan, da t ik eigenlijk slechts buig voor het 
gewetensbezwaar van hem, die dit ten voile beseft en wien het een 
zware strijd is geweest zijn plicht als onderdaan te verbreken. 
Doch het k~m . ethisch gesproken, noodzakelijk zijn onrecht te 
plegen. 

Maar als nu meerderen zoo gaan handelen, komen wij dan niet 
tot revolutie? D e zware vraag van de macht ook tegen het recht 
rijst voor ons op. 

Tot nu toe is de dienstweigering gelukkig betrekkelijk zeldzaam. 
Dat zij in den laatsten tijd toeneemt schijnt mij een slecht teeken. 
Ik zie daarin niet, althans niet uitsluitend, een doordringen van 
den oorlogs-afschuw, ook een losser worden van de banden van . 
6verheid en volk. Er raakt iets los aan de herkenning van onzen 
staat als overheid. W el bukt men nog voor zijn wil : de soldaten, 
die zeggen niet te zuilen schieten bij een opstootje zijn talrijk, zij 
die het als het er op aan komt weigeren, met een lantaarntje te 
zoeken, maar de overtuiging gaat aan het wrikken, de plicht tot 
volgen is van het bewustzijn van velen niet meer een levend element. 
Het is een zeer ernstig verschijnsel. Ik heb aile hoop dat dit anders 
zal worden, mits slechts zij die met macht zijn bekleed de massa 
met vertrouwen te gemoet treden, mits zij zich doordringen van 
de beteekenis die macht thans heeft en behoort te hebben. Maar 
het zou ongeoorloofd optimisme zijn er niet op te wijzen, dat hier 
iets kraakt ook ten onzent. Het is wei een zware verantwoordelijk~ 
heid thans met regeeringsmacht te zijn bekleed. En ik voel iets 
van de schaduw van die verantwoordelijkheid, als de voortgang 
van dit opstel mij brengt tot de ethische waardeering van den 
opstand, d.w.z. van de verbetering van het recht desnoods met 
geweld. 

Het is een vraag die eeuwen lang de schrijvers over macht en 
staat heeft bezig gehouden. Heel een groep auteurs, vogels ove~ 
rigens van de meest diverse pluimage, die men de ,.monarcho-

11 

, 
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macht" noemt, hebben hun krachten aan een uitwerking van dit 
recht van verzet tegen de gestelde machten beproefd. Nu moet, 
als men van het recht van verzet spreekt, worden onderscheiden. 
Het is mogelijk dat het positief recht zelf zulk een bevoegdheid 
toekent b.v. bepaalt dat aileen aan een rechtmatig gegeven bevel 
moet worden gehoorzaamd. Die vraag, die b.v. bij de bespreking 
van het misdrijf van wederspannigheid te pas komt, ligt buiten 
ons bestek. Maar ook indien van zulk een in het recht erkende 
bevoegdheid geen sprake is, kan men weder onderscheiden tus~ 
schen het geval dat de overheid zelve het recht schendt en dat 
waarin de overheid geheel blijft binnen de perken haar door de 
wet gesteld. Aileen in het laatste geval staan wij zuiver voor de 
vraag: Kan het geoorloofd zijn recht te verbreken, nieuw recht te 
vormen op een onrechtmatige wijze, desnoods met geweld, macht 
te steilen hoven recht? 

Moeilijk kunnen wij het kwaad eener revolutie overschatten. 
Men komt er spoedig toe , om als men van achteren ziet wat voor 
heilzaams b.v. de Fransche revolutie ons in de insteilingen van 
den staat heeft gebracht, over haar keerzijde Iicht te denkeri. En 
toch . . . ik spreek nu niet van het bloed dat noodzakelijkerwijze 
wordt vergoten, van de verwoesting en de angsten waarin heel 
het volk wordt gedompeld, ik denk enkel aan de geestelijke eilende. 
Is het recht verbroken, dan is het vertrouwen weg, het gemeen~ 
schapsleven eigenlijk niet meer mogelijk. Men gaat dan eerst be~ 
seffen, wat een heerlijk goed de veiligheid was waarin men leefde, 
van welke waarde de zekerheid en de regelmaat van het verloop . 

. De revolutie roept de contra~revolutie wakker, de eene groep na 
de andere grijpt naar macht, de menschen worden los van aile 
banden, waarin zij , gelijkvloers misschien en niet op de hoogste 
wegen, maar zeker en vast, liepen. De gemeenschapsband is ver~ 
broken. Wantrouwen tegenover ieder en ailes vervult hen, steeds 
hoort men in gedachten het knetteren der geweerschoten, het doffe 
geluid van troepen in de straten, het gebom van kolven tegen een 
straatdeur. Het belang van het staatkundige, de beteekenis van 
den staat en zijne regelingen voor geheel het Ieven, wordt eerst 
mateloos overschat: het zal een hemel op aarde zijn, indien de staat 
maar wordt vernieuwd, .- om, als de tegenslagen en teleurstel~ 
lingen onvermijdelijk komen, als al maar nieuwe pogingen tot op~ 
Iossing mislukken, even zeer te worden miskend. Het Ieven, het 
recht van een ander heeft geen waarde meer. Een revolutie is 
altijd een roepen om nieuw recht, maar doordat zij door een ver~ 
treden van het oude recht tot stand komt, heeft het nieuwe al 
dadelijk minder waarde. Het vorige werd niet geeerbiedigd, hoe~ 
wei het recht was, waarom zou het nieuwe anders behandeld wor~ 
den? Waarlijk, wie dit ailes bedenkt, ziet met een huivering, hoe 
lichtzinnig zelfs overigens ernstige menschen een revolutie durven 
prediken. 
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Is zij dan altijd en onvoorwaardelijk verwerpelijk? Het antwoord 
ligt reeds in wat ik schreef. De rechtsorde is niet het hoogste goed. 
Voor wie erkent, dat de positieve in eenig land op een bepaald 
tijdstip geldende rechtsordening niet dan een poging is tot be~ 
lichaming van de eischen der gerechtigheid voor dat land en dien 
tijd, die dus meent dat er een hoogere gerechtigheid is dan die 
positieve ordening, een maatstaf waaraan die ordening kan wor~ 
den gemeten, is een absolute verwerping van de gewelddadige 
rechtsverandering niet mogelijk. lndien ge ten voile overtuigd zijt, 
dat een verandering van recht noodzakelijk is en gij zelf mede 
aangewezen haar tot stand te brengen, indien het onmogelijk is 
zulk een verandering langs de wegen van het recht zelf te ver~ 
krijgen, dan kan het plicht zijn naar onwettige middelen te grijpen. 
Wei zwaar echter is . de verantwoordelijkheid va,n hem die dien 
weg gaat. 

Volkomen is dat gevoeld door hen die onze revolutie tegen 
Spanje hebben geleid. Want onze opstand was een revolutie, naar 
het positieve recht ongeoorloofd. Neemt men het woord ,.recht" 
in positieven zin dan waren de Staten tot de afzwering van Philips 
niet gerechtigd. En zij begrepen dit zelven wel, toen zij in dat 
prachtige staatsstuk naast het beroep op privilegien en coutumen 
dat toch waarlijk niet afdoende was, in de aangeboren vrijheid 
den grondslag van hun optreden aanwezen. Zij hadden getracht 
den vorst te ,.vermurwen" ,.zijn tyrannig opzet te keeren", maar 
als dat alles niet helpt, dan moeten zij ter wille van datgene ,.daar 
zij naar de wet der natuur goed en bloed schuldig zijn voor op 
te zetten" den beslissenden stap van den breuk doen. Een inner~ 
lijke noodzakelijkheid, maar die noodzakelijkheid eerst na harden 
strijd bevochten, ....- want dit teekent hun optreden mede, dat zij 
altijd door weer wilden vasthouden aan het gegeven gezag, zich 
zelven al maar weer moesten geruststellen met wat ons achteraf 
een uitvlucht schijnt, dat zij niet tegen den vorst, maar tegen zijn 
raadslieden streden, omdat zij voelden dat zulk een band niet zoo 
maar wordt verbroken. Niet dan in den uitersten nood mag het 
wettige gezag worden geofferd, zij hebben het wei beseft. Haar 
volmaakte formuleering wellicht vond de zelfde gedachte in dit 
heerlijke slot van het Wilhelmus: 

Voor Godt wil ik belijden 
En sijner grooten macht 
Oat ik tot gheenen tijden 
Den Coninck heb veracht 
Dan dat ik Godt den Heere 
Der hoogsten Majesteit 
Heb moeten obedieeren 
In der gerechtigheyt 1). 

1) Het was een eigenaardige gewaarwording, toen ik bemerkte dat bet Wil~ 
helmus, waarop ik in dezen gedachtengang wi!de wijzen, in een zelfde verband 
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Hier wordt de opstand een grijpen naar hooger recht , ter wille 
der gerechtigheid wordt het recht verbroken, hier vindt hij zijn 
eenig vaste steunpunt in den gewetensdrang van hem , wien ge~ 
hoorzaamheid plicht is maar die weet dat meer dan de koning, 
God moet worden gehoorzaamd. Er is eigenlijk slechts een recht~ 
vaardiging van de revolutie , dat is die, welke van het religieuze 
uitgaat, in het innerlijkst leven, de persoonlijkheid, haar steun 
vindt. 

Naar dezen maatstaf kunnen wij voor wat onze voorouders in 
de tweede helft der 16e eeuw deden niet anders dan bewondering 
hebben. En toch, het was een revolutie. 

Het zou oppervlakkig zijn de revoluties, die de geschiedenis der 
laatste eeuwen ons toont na te gaan en daarover een oordeel uit 
te spreken . Er zou vrij wat breeder en dieper historiekennis voor 
noodig zijn dan waarover ik beschik. Slechts een opmerking over 
de Fransche revolutie. Juist haar verloop leert ons, waartoe een 
revolutie komt, indien zij niet de idee der persoonlijkheid eer~ 
biedigt. Het Staats~belang is dan de eenige maatstaf voor alle doen 
en laten, en in de verhouding tusschen Staat en individu is de 
·waarborg verloren die in normale tijden het recht aan den enke~ 
ling geeft. Scherp wordt dit belicht in het proces van Lodewijk 
XVI. De volksvertegenwoordiging zal hem oordeelen; Robespierre 
neemt het woo rd. W at voert hij a an? Ge zoudt wellicht denken 
een opsomming der misdaden van den afgezetten koning - het 
valt anders uit: , Burgers, zoo heet het, er is hier geen proces: 
Lodewijk is niet een beschuldigde, gij zijt geen rechters , gij zijt 
niet anders en kunt niet anders zijn dan staatslieden. Het is niet 
een vonnis dat gij zult uitspreken, maar een maatregel van alge~ 
meen belang dien ge zult nemen" 1

). Oit is wel typeerend: de 
persoon van Lodewijk, het recht wordt opgeofferd. Het is de conse~ 
quente toepassing van Rousseau's leer: indien de staat tot den 
burger zegt dat het noodig is dat hij sterft - dan moet hij sterven 2 ). 

Maar Rousseau's volonte generale is verdwenen. Robespierre wraakt 
een beroep op het volk, de wil van den machthebber, zijn oordeel 
over wat de staat noodig heeft wordt de eenig beslissende factor ... 

Onze tijd ziet weder een revolutie. Ik zal mij er geen oordeel 
over aanmatigen. Wij weten allen, hoe voos het regime was dat 
in Rusland is omgeworpen, met hoe groote verdraagzaamheid ook 

wordt aangehaald in het boek van Dr. Kurt Wolzendorff over ,Staatsrecht 
und Naturrecht" biz. 148. lk vermeld dit om de beschuldiging van plagiaat te 
voorkomen. Mag ik er aan toevoegen, dat een Hollander moeilijk zonder een glim
lach en in dezen tijd ook niet zonder ergernis kan lezen, dat het vers ,gehort zu 
dem starksten, was deutsche Sprache an schlichter Eindringlichkeit im Geist und 
i<Iange hervorgebracht hat"? 

1) lk ontleen deze bijzonderheden aan Groen van Prinsterer , Ongeloof en 
Revo!utie", biz. 325. 

2) Contrat social II , V. 
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tot heden de revolutionneerende partijen zijn opgetreden. Wij 
hehhen af te wachten hoe het verder verloop zal zijn, een wachten, 
dat gegeven wat de historie van vroegere omwentelingen ons leert, 
niet dan met vrees en heven kan zijn, maar dat toch niet zonder 
hoop is. Zou de geest van erkenning van den ander die in de 
Russische literatuur der laatste tijden zoo sterk leefde ook in het 
staatswezen doordringen? 1

) 

Een ding is ons duidelijk in dit alles: Ter wille der gerechtig~ 
heid kan macht hoven recht gaan. Men heeft wei eens gemeend 
.- in het hoek van Wolzendorff dat ik hoven citeerde vindt men 
b.v. die meening verdedigd - dat dit in vroeger eeuwen zoo ge~ 
weest mag zijn, maar thans in den rechtsstaat voor zulk een leer 
geen plaats meer is. Dit is een ijdele illusie. Het is waar , we mogen 
hopen dat , nu beter dan vroeger de wegen georganiseerd zijn 
waarlangs de behoeften naar nieuw recht tot uiting kunnen komen, 
het gebruik van andere dan wettige middelen zal worden heperkt; 
we kunnen die hoop te meer koesteren, irrdien gelijk thans bij 
ons staat te geschieden, geheel het volk aan die rechtsvorming 
zal deelnemen. Maar toch, de mogelijlcheid hlijft, dat een meerder~ 
heid .- b.v. door een averechtsche partijgroepeering - zich niet 
kan uiten of dat een minderheid zich zoo sterk weet in haar over~ 
tuiging de gerechtigheid op haar zijde te hebhen, dat zij den aan~ 
val op meerderheid aandurft en ten slotte de sterkste zal hlijken. 
Maar hovendien, men denkt meest als men de vraag macht tegen 
recht stelt, dadelijk aan het geval, waarin zich die hotsing in haar 
scherpste belijning doet zien: de omwenteling in den staat en wij 
zelve spraken ook daarvan, omdat daarbij de tegenstellingen het 
duidelijkst zijn, maar wij mogen niet vergeten dat in allerlei kleinere 
verhoudingen de zelfde vraag voortdurend rijst. Het gaat niet 
altijd, het gaat zelfs in den regel niet, om kwesties , waarin het 
geheele volk partij is, meerderheid in den staat tegen minderheid 
stoot, het zijn telkens botsingen van groepen, van groepen en 
individuen of zelfs van individuen onderling, waarin volkomen 
dezelfde vraag ons ter beantwoording wordt voorgelegd: mag ik 
macht doen gelden ook tegen het recht in? Men denke b.v. aan 
zoovele middelen die in den klassenstrijd worden gebruikt als 
werkstaking, boycot en zwarte lijst, ook aan de vraag of men zich 
zelf recht mag verschaffen, het probleem der eigen richting gelijk 
de juristen het heeten. Een rechtsfanatisme is geneigd bij al zulke 
gevallen in een juridische beoordeeling de eenig mogelijke te zien, 
heoordeeld naar geldend recht is iedere contractverbreking zonder 
opzeggingstermijn onwettig, moet dus iedere werkstaking worden 
veroordeeld. Toch kan zij, proeft men haar op haar gerechtigheids~ 

1) Men bedenke dat dit in 1917 werd geschreven. Het is nu we! gebleken, hoe 
·ijdel die hoop was. De Russische revolutie bevestigt vo!komen wat ik over de 
gevaren der revolutie voor bet recht schreef {1924). 
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waarde. geboden zijn. In hoeverre dit laatste oordeel nu weer de 
juridische beslissing zal bepalen of althans daarop invloed hebben 
kan ik hier niet bespreken. Hier is het mij slechts am het inzicht 
te doen. dat in kleiner afmetingen de hier te beantwoorden _ vraag 
dezelfde is als die van den opstand, dat ook deze rechtsbreuk 
al de nadeelen heeft die ik aangaf, dat ook hij niettemin nood~ 
zakelijk kan worden. 

Alzoo: macht tegen recht geoorloofd, indien hij in de hoogere 
gerechtigheid, die haar grondslagen ten slotte nergens anders kan 
vinden dan in 's mensch en innerlijk, zijn persoonlijkheid, steun 
heeft. Wie die hoog~re gerechtigheid ontkent staat tegen het ver~ 
schijnsel van den rechtsbreuk machteloos. Hij zoekt den maatstaf 
ter beoordeeling in het geschreven recht en kan niet anders komen 
dan tot onvoorwaardelijke verwerping. Doch indien de macht 
achter den rechtsbreuk maar sterk genoeg is, wordt de · wil van 
hen, die het recht schonden op zijn beurt recht en is even onvoor~ 
waardelijke goedkeuring een plicht voor de leer die geen ander 
recht dan het positieve erkent. Recht zal heerschen, zegt men, 
geen macht ~ maar ten slotte is het de macht aileen die beslist. 
Ziet men de verhouding anders, dan is het probleem steilig niet 
eenvoudig weg opgelost. De vraag blijft, waarom ook een niet 
gerechtvaardigde, ongerechte breuk van het positieve recht toch 
op den duur tot nieuw positief recht zal leiden. Het antwoord 
zal mijns inziens gezocht moeten worden in de noodzakelijkheid 
om bij de rechtsvorming evenzeer met de gegeven sto£, de feite~ 
lijke verhouding als met den ideeelen factor. den gerechtigheidszin 
rekening te houden. Van die feitelijke verhouding, de stof die ge~ 
regeld moet worden, vormt ook het historisch beloop, dus ook de 
vroegere rechtsbreuk een belangrijk element. Maar wat daarvan 
zijn moge, dit is dunkt mij duidelijk geworden dat aileen een er~ 
kenning van de gerechtigheid in de verhouding van recht en macht 
hier een inzicht kan geven. 

Het bleek een oude leer, de opvatting, dat macht ook tegen 
recht is toegelaten. als zij de gerechtigheid client. Door de gedachte 
van de staatsalmacht verdrongen kan zij weder een plaats ver~ 
werven indien de persoonlijkheid van den mensch tot middelpunt 
van het staatsleven wordt. Maar hoofdzaak is dan niet meer de 
handhaving van de persoon desnoods tegen de rechtens erkende 
macht, maar de erkenning van die persoonlijkheid in de macht 
zelve. Dringt die door, dan wordt de noodzakelijkheid een be~ 
vrijding te zoeken in den rechtsbreuk van zelve hoe Ianger hoe . 
kleiner. Of die zal doordringen hangt ten slotte van de zedelijke 
verandering van de menschen zelven af. Niet de door het recht 
bepaalde omvang en inhoud der macht is in laatste instantie be~ 
slissend, maar de geest, waarin zij in de werkelijkheid zich toont. 
Staatkundige vragen zijn ten slotte altijd zedelijke vragen. Zoo~ 
lang er macht zal zijn, zoolang zal er misbruik zijn. Hier kunnen 

_d. 
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wij slechts een richting wijzen: voor den beheerschte een inner~ 
lijke bevrijding, waardoor hij zich zelven voelt vrij van iederen 
druk van menschen, - voor den heerscher ootmoedige aanvaar~ 
ding der macht als een gave, waarbij ieder zelfzoeken is uitge~ 
sloten. Dan kan de macht, waarover ik schreef. worden tot die 
andere macht, die naar het woord van den apostel in zwakheid 
is, maar van deze macht spreekt het recht niet meer. 



5. GERECHTIGHEID EN RECHT. 1
) 

2
) 

Spreken we over gerechtigheid en recht, dan is het onze eerste 
taak den zin, waarin wij .deze woorden gebruiken, nader te be
palen. Gerechtigheid wordt herhaaldelijk gebruikt als synoniem 
met deugd in het algemeen, met volmaaktheid. In dien zin komt 
het in den Bijbel voor. Meer in het bijzonder echter is het die 
eigenschap van ons zedelijk leven, waardoor wij ons verplicht ge
voelen tot zekere handelingen tegenover OIJZe medemenschen. In 
de gerechtigheid komen wij tot de erkenning van den ander; de 
gerechtigheid geeft, om een term van de Romeinsche juristen te 
gebruiken , ieder het zijne. Er is een overtuiging in ons, dat tus
schen de handelingen der menschen en hare gevolgen voor hen 
een zekere evenredigheid behoort te bestaan; slechts indien deze 
verhouding verwezenlijkt wordt, wordt de gerechtigheid vervuld. 
Wij kennen onzen medemensch de bevoegdheid toe die vervulling 
van ons te eischen, gelijk wij omgekeerd hem jegens ons daartoe 
verplicht rekenen. Gerechtigheid is dus een postulaat van ons han
delen. Een postulaat dat wijst in de ricl;lting van den mede.-mensch, 
dien we daarbij niet als in de liefde voorstellen als object van ons 
zoeken, maar als een eigen waarde, die zelfstandig ons tegentreedt. 
V an een gerechtigheid jegens ons zelven kunnen wij slechts in 
oneigenlijken zin spreken. 

Mogen deze, ik erken het, uiterst vage en onvolledige aandui
dingen voldoende zijn om te doen zien in welken zin ik het begrip 
gerechtigheid gebruik, bij de bepaling van wat recht is kan ik voor 
het oogenblik nog korter zijn. Is gerechtigheid een eigenschap van 
het zedelijk karakter van den mensch en tegelijk een doel dat in 
het maatschappelijk handelen verwezenlijkt moet worden , onder 
recht verstaan we de positieve regeling der maatschappelijke orde
ning, het geheele samenstel van regels die in een bepaalde ge
meenschap gelden en zoo noodig door de bestaande machten wor
den gehandhaafd. Vinden wij de norm der gerechtigheid ten slotte 
in ons, het recht staat buiten ons. 

Nu is het echter van zelf sprekend, dat recht en gerechtigheid 
niet maar eenvoudig naast elkaar staan. Voor wie het bestaan 
eener gerechtigheid erkent .....- en dat doet toch eigenlijk ieder, 
al zijn dan ook de opvattingen omtrent kenbron en inhoud dier 
idee oneindig verscheiden .....- zal het recht altijd een poging tot 

1) Dit opstel is een uitwerking der aanteckeningen voor de voordracht, die ik 
op een zomerconferentie hield. Hoewel de vorm van de voordracht niet behouden 
is, heeft ook dit stuk geen andere pretentie dan om geestverwanten tot eigen over
peinzing te prikkelen. lk zeg dit, omdat ik zeer goed weet, hoe fragmentarisch deze 
beschou wingen zijn. 

~) In .,de Schake!" 1918, biz. 168 e.v. 
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verwezenlijking daarvan moeten zijn , een poging , die noodzake~ 
lijkerwijze haar doe! niet bereikt. Voor ieder die rechtsregelen heeft· 
vast te stellen staat de plicht de gerechtigheid te zoeken. Het ver~ 
band is echter nog nauwer, immers in den rechtsregel wordt vaak 
naar de gerechtigheid verwezen. Herhaaldelijk komt het voor, dat 
de rechtsregel naast of in hare positieve omschrijving van rechten 
en plichten een verwijzing stelt naar de norm der gerechtigheid, 
zoo indien in de wet op het arbeidscontract werkgever en arbeider 
wordt voorgehouden dat zij tegenover elkander datgene behooren 
te doen en na te Iaten, wat in gelijke omstandigheden een goed 
werkgever of arbeider doet of nalaat, zooals gezegd wordt dat 
partijen bij het aangaan van overeenkomsten niet met de goede 
zeden in strijd mogen komen en zoo meer. Eenvoudige rechtstoe~ 
passing is dus zelfs niet mogelijk zonder zich op den inhoud der 
gerechtigheids~idee te bezinnen. 

Maar omgekeerd verwijst ook de gerechtigheid naar het recht. 
Zij tracht ieder het zijne te geven. Bij bepaling nu van wat ieder 
als ,het zijne" toekomt, zal het noodzakelijk zijn mede met de 
bestaande ordening rekening te houden. Niet wat in abstracto 
iemand werkelijk zou toekomen hebben wij aan te geven - dat 
zou trouwens onmogelijk zijn - maar waarop hij op dit oogenblik 
met deze gegevens van maatschappelijke omstandigheden en be~ 
staande regelingen recht heeft. Bij de vaststelling daarvan kan 
men zich wei min of meer los maken van de geldende rechtsorde, 
maar nooit zich geheel vrij daartegenover stellen, integendeel , er 
is een sterke gebondenheid. De gerechtigheid onderstelt het posi~ 
tieve recht, het positieve recht der gerechtigheid. 

Over de verhouding van deie beide is tot in het oneindige ge
peinsd en geschreven. Het is niet mijn doe!, hiervan een overzicht 
te geven. Ik wensch niet anders dan van uit het standpunt van 
onzen kring een enkele zijde van dit vraagstuk wat nader te 
belichten. 

Ik kies daarvoor mijn uitgangspunt bij een man , die in zijn 
eigen tijd vee! verguisd, voor ons een bijzonder aantrekkelijke 
figuur is, bij wien wij telkens weer beschouwingen vinden die aan 
onze opvattingen nauw verwant zijn, bij van der Brugghen en zijne 
geschriften over de verhouding van Christendom en staatkunde . 
Het is bekend en voor zijn geheele persoon kenmerkend, dat hij 
deze beide scherp scheidt. Het denkbeeld van een Christelijke staat
kunde oordeelt hij geheel en al verwerpelijk ,omdat het Christen~ 
dom evenmin een politiek als eenig ander wetenschappelijk stelsel 
heeft, wijl zijn oogmerk is niet de bestrijding van wetenschappelijke 
dwaling maar van een zedelijke dwaling, welke is zonde" 1 ). Heb~ 
ben anderen anders geoordeeld, dan is het daaruit te verklaren, 

1) Christelijke Tijdvragen door een jurist V (1860) Stelling 19. 

' I 
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dat zij de tegenstelling niet zagen tusschen geest en letter, waar~ 
heid en hulsel, wezen en vorm, evangelie en wet 2 ). Wie die 
scheiding verwaarloost, in de letter het eigenlijke zoekt, vorm voor 
wezen aanziet en van het Evangelie een wet maakt, doodt wat 
er waarlijk levend in is. Wordt het innerlijke veruiterlijkt, dan 
sterft het. 

Ik aanvaard deze tegenstelling ten volle, maar ik meen toch, 
dat met haar over deze vraag niet hefl laatste woord gezegd- is 
en ook, dat wij voor de onze er zoo nauw mee samenhangende. 
hier niet kunnen blijven staan. Van der Brugghen zelf wijst op 
het verband tusschen Christendom en staatkunde dat in den per
soon, in den staatsman moet worden gevonden. Een Christen die 
staatsman wordt zal ook in zijn werk Christen willen zijn. Nu kan 
dit even zoo gezegd worden van hem, wiens arbeid op ander 
terrein ligt, maar het is niet te ontkennen, dat het voor de wijze 
waarop het werk van den staatsman verricht wordt en dus ook 
voor zijn resultaat, van grooter belang is, wie en wat de man is 
die het doet dan voor dat van den timmerman of den klerk. Een 
Christelijke bruggenbouwer en een niet Christelijke zullen dezelfde 
regels van techniek moeten volgen. Innerlijk mag de eerste anders 
tot zijn arbeid staan dan de laatste, hij zal ook zijn dagelijksche 
taak in het Iicht pogen te zien dat uit de kern van zijn zieleleven, 
zijn geloof, uitstraalt, maar zijn techniek zal niet anders zijn dan 
die zijner collega' s. Van den staatsman, in wiens arbeid het sub~ 
jectieve zoo oneindig veel meer naar voren komt, geldt niet geheel 
hetzelfde. 

Van der Brugghen zelf leert dat .. de staatkunde als wetenschap 
noodig heeft kennis der eeuwige beginselen van recht en gerechtig~ 
heid, waarvan de waarheid is in God." Maar hoe vinden wij die 
eeuwige beginselen en is het daarbij onverschillig of wij ons op 
Christelijk geloovig, dan wei op rationalistisch of empiristisch stand
punt plaatsen? Een paar voorbeelden, aan v. d. Brugghen ont
leend. Deze verzet zich tegen het streven om in Jezus' uitspraken 
over de echtscheiding wetten te zien, ook nu nog door Christenen 
te aanvaarden. Wat door de hardheid der harten ten tijde van 
Mozes gevorderd werd, wat die zelfde hardheid in later tijd eischt, 
daarvan laat Hij de waardeering aan den wetgever van ieder volk. 
Hij spreekt slechts van zijn koninkrijk 1 

(. Het mag waar zijn, maar 
zal de wetgever, als hij nu de echtscheiding wil regelen en daarbij 
- voorzeker ,_ rekening moet houden met zeden en karakter van 
zijn volk, met het bestaande recht en zijn geschiedenis, maar toch 
ten grondslag moet leggen .,de eeuwige beginselen van recht en 
gerechtigheid", tot die beginselen niet rekenen, dat geestelijk, ,van 
den beginne", het huwe~ijk onontbindbaar is, tenzij een der echt-

1 ) T.a.p. 24. 
2) T.a.p. biz. 124 vgl. 
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. genooten door overspel zelve dit huwelijk heeft verbroken? En zal 
het niet zijn Christelijke overtuiging zijn. die hem tot aanvaarding 
van dit beginsel brengt, was het niet Jezus woord waardoor het 
hem levend werd? En het bestaan van die eeuwige beginselen 
zelve? Van der Brugghen wendt zich tegen hen, die in het recht 
der vorsten een van God gegeven gezag . in de ontkenning daar~ 
van en de verdediging van den republikeinschen regeeringsvorm 
een zonde zien. Niet in een staatsvorm ligt de zonde, maar, voegt 
hij er aan toe - en daarop komt het voor ons aan - zonde is 
wei de meening, dat naar willekeur of bij meerderheid uitgemaakt 
zou kunnen worden. wat recht is - een zonde die zoowel die 
der vorsten als van de volken kan zijn 1

). 

Zonde, want het is een uit den leugen des harten voortkomende 
meening, dat vorst of volk de eeuwige beginselen van recht en 
gerechtigheid, die uit God zijn, zouden mogen ter zijde steilen. 
Maar indten dit zoo is, is het dan nog wei vol te houden, dat de 
staatkunde enkel wetenschappelijke, niet ook zedelijke dwalingen 
bestrijdt? De staatsman, die zich bij zijn arbeid aan de vaststeiling 
van het recht laat leiden door den wil der meerderheid en deze 
kritiekloos aanvaardt. omdat ze meerderheidswil is, of de ander, 
die slaafs zijn machthebbers volgt, zij schieten toch niet enkel in 
wetenschappelijk inzicht te kort? 

Van der Brugghen heeft scherp positie genomen tegen aile 
inteilectualisme in den godsdienst, hij was daarbij verplicht het 
inteilectueele en het ethisch religieuse zoo ver mogelijk uit elkaar 
te plaatsen. Wij kunnen dit begrijpen en zullen het, wil het reli~ 
gieuse in ons niet afsterven, voortdurend voor oogen moeten hou~ 
den, maar hij vergat daarbij , dat zijn eigen stelling, dat de staats~ 
man de gerechtigheid heeft te zoeken, tot de conclusie dringt. dat 
diens arbeid niet enkel van intellectueelen aard is, dat hij ten 
slotte door een zedelijke overtuiging wordt bepaald. 

En den grondslag daarvoor vinden wij enkel in ons zelven, 
in eigen innerlijke beleving. Maar staan wij , indien we dit aan~ 
nemen, nog niet veel hulpeloozer tegenover recht en gerechtigheid? 
Vragen rijzen: gerechtigheid zij aileen innerlijk te vinden, maar 
bestaat niet de kans, dat wij dwalen en voor ons gerechtigheids~ 
oordeel, het bevel van ons rechtsbewustzijn aanzien, wat onze 
wensch was, door ons belang gedicteerd? En verder: de gerechtig~ 
heidsoordeelen verschillen, de ervaring leert het ons. en toch moet 
het volk een recht hebben. Nu zal bij het zoeken daarvan, bij 
het vaststellen van wat positief als recht zal gelden , met dit onder~ 
scheid rekening gehouden moeten worden, het zal dwingen tot 
compromissen. maar in de vraag der gerechtigheid zelve. die toch 
een verhouding tot andere menschen betreft, zal daar niet mede 
liun oordeel van invloed moeten zijn? Zullen wij hen niet moeten 

1) T .a.p. blz. 8 vlg. 
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pogen te overtuigen van de juistheid van onze beslissing en vallen 
we, als we daarbij steunsel zoeken, niet toch weer terug in de 
leer, die de formuleering van het innerlijk beleefde als wet aan 
een ander oplegt? Verwaarloozen we niet de tegenstelling waarop 
v. d. Brugghen met zooveel nadruk ons heeft gewezen? 

Ter beantwoording dezer vragen geloof ik dat we goed doen 
ons een oogenblik los te maken van de vragen van rechtsbewust~ 
zijn en gerechtigheidsoordeel en ons te stellen voor die van het 
zedelijk oordeel. Ook daar geldt toch, dat het goede enkel ligt 
in onze gezindheid, dat geen handeien zedelijk is dat niet meer is 
dan het gehoorzamen aan een van buiten opgelegd en buiten ons 
blijvend bevel, dat steeds eigen innerlijke beleving ons het inzicht 
in wat goed en kwaad is brengt. Eigen innerlijke beleving, een~ 
voudiger: het geweten. Oit enkel is ons maatsta£ en richtsnoer. 
Maar wij weten toch ook wei: ons geweten kan dwalen. Het 
gebeurt, dat we in innerlijken strijd tot een conclusie komen, die 
we zedelijk voor de juiste houden en die toch ten~ slotte door 
onze wenschen was voorgeschreven. Het geweten laat zich in slaap 
sussen, het stompt a£. We meenen inderdaad te goeder trouw het 
een of het ander te moeten doen of na te Iaten en plotseling, 
achtera£, misschien geruimen tijd later, zien wij het in eens: het 
was niet goed, dat we zoo handeiden. Maar wij zien daarbij ook 
nog iets anders: we waren toch niet geheel en al te goeder trouw, 
toen we dwaalden, we maakten ons zelven wei wijs, dat wij niet 
anders konden en behoorden te doen, maar het was een wijs~ 
maken, en ,..._ in de diepte wisten wij dat ook. Wij waren aileen 
maar niet tot die diepte gegaan en op zich zeiven aangewezen 
is het den mensch wei uiterst bezwaarlijk, neen is het hem on~ 
mogelijk, dat immer te doen. Laat mij hier een opmerking mogen 
invoegen over de tegenstelling tusschen de stoi:sche en de Christe~ 
lijke moraal. Er is overeenstemming, beiden wijzen den mensch 
op de norm in hem, beide leeren hem zich a£ te wenden van al 
het uitwendige en wisselvallige en het eene te zoeken. Maar weik 
verschil overigens. Ik heb allen eerbied voor de mannen van aile 
tijden, die als ware stoi:cijnen hebben geleefd. Onverschrokken en 
vast hebben zij gestaan in de moeilijkheden van het Ieven, de 
golven woelden en bruisten om hen heen, maar braken hen niet. 
W at hun ook door de mensch en werd aangedaan, in hun binnenste 
waren zij onaantastbaar, onbuigbaar en zeker van zich zeiven. 
Hard als staal waren zij, die hardheid heeft onze bewondering, 
maar ze stoot ook a£. Ten slotte is hun moraal de moraal van den 
hoogmoed, een hoogmoed, die ten val leidt. De stoi:cijn is zich 
zelve tot God 1

). En de ervaring leert dat die God een afgod is, 
een beeld, dat op leemen voeten staat; het mag nog zoo sterk 

1) V gl. Vinet, La volonte cherchant sa loi. Philosophic morale et sociale ed. 
Bride!, bl. 303. 
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schijnen, eens stort het in. Als het woeden der zee is opgehouden, 
als alles kalm en stil is, dan in eens begint het te zakken, het 
wankelt, valt .- of om zonder beelden te spreken: wie de zwaarste 
moeilijkheden, de grootste aanvechtingen dapper heeft weerstaan, 
de ernstige bezwaren van buiten en in zich zelve heeft overwonnen, 
bezwijkt voor een schijnbaar geringe verleiding, verliest zich zelven 
tegenover een kleinigheid. De Christen weet, dat dit armelijke 
zelf van den mensch altijd weer te kort schiet en dat hij niet door 
zich zelven te zoeken, maar door zich geheel en al over te geven 
het leven vindt. Het Christendom is overgave, absolute , volledige 
overgave aan den Eeuwige. Wie daartoe gekomen is en wie weet , 
dat hij telkens weer daartoe komen moet , ervaart, dat hij niet 
hetgeen van buiten, door zijn levenslot en van de menschen tot 
hem komt heeft af te weren in zelf~geslotenheid , maar dat hij het 
kan aanvaarden met volkomene bereidheid en dat het wat het 
diepst in hem leeft, niet raakt. De mogelijkheid van die overgave 
is ons gegeven door Jezus Christus, door Zijn Ieven en sterven. 
Hij is ons de weg. 

Wie hiervan doordrongen is weet dat hij, wil hij in de diepte 
leven, altijd weer de aanraking met Hem zal hebben te zoeken 
en hij weet ook dat, als hij die aanraking vindt zijn zedelijk oor~ 
deel zuiver zal zijn , zijn geweten niet dwaalt. 

Geldt dit nu ook voor ons gerechtigheids~oordeel? voor dat deel 
van ons zedelijk Ieven, dat in het bijzonder de gemeenschap be~ 
treft? Zonder eenigen twijfel, voor zoo ver ons persoonlijk aan~ 
gaat. Maar we staan hier wei voor een bijzondere moeilijkheid. 
Ons rechts~oordeel is niet uitsluitend, en meestal in het geheel 
niet een oordeel over ons eigen handelen, het is een oordeel over 
anderen. Daardoor missen wij hier de toetsing aan eigen ervaring, 
eigen levensinhoud , we gevoelen ons minder vast, we weten dat 
de moraal~regel. die ons welbewust naar ons zelven wijst, ons 
hier niet zoo onvoorwaardelijk zal helpen. Want wat wij gevonden 
zulien hebben, wenschen wij anderen te zien opgelegd. We zoeken 
dus steun. Waar is die te vinden? 

Vooreerst in de historie, in het feitelijk gebeuren. Voor ons per~ 
soonlijk innerlijk Ieven zoeken wij , als we aanraking met Jezus 
zoeken, eigenlijk ook daar onze hulp. Want het is niet de Christus~ 
idee, het is de historische Jezus , die ons helpt. Wie dit aanvaardt 
kan nooit zonder voorbehoud onderschrijven, dat feiten niet norma~ 
tief zijn of liever, dat hetgeen uit het feitelijk gebeuren tot ons 
komt niet innerlijk tot norm kan worden gemaakt. We kunnen dat 
ook in eigen Ieven ondervinden. Wat voor ons persoonlijk geldt, 
geldt ook voor een volk in zijn geheel , voor de menschheid. Wij 
voelen ons gedrongen, God's wil te zien in de historie. We weten 
dat dit uiterst moeilijk is, dat altijd het gevaar bestaat dat wij 
scheidingen gaan maken naar eigen klein inzicht: dit gebeuren .
verwerkelijking van God's bedoelingen, dat .- tegenstreven uit de 
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zonde, maar we kunnen toch niet nalaten, wil niet het geheele Ieven 
zinneloos voor ons blijven, te denken dat het Gods wil is, die 
ten slotte in het Ieven der menschheid zich verwerkelijkt en dat 
wij iets, heel weinig, maar toch iets, daarvan vermogen te zien. 
Daarom is de historie ons een leermeesteres waar wij de gerechtig~ 
heid zoeken. We gaan begrijpen, dat ons eigen inzicht noodzake~ 
lijkerwijze beperkt is door eigen omstandigheden, dat waar we 
meenen te mogen ingrijpen in het Ieven van ons volk, we moeten 
trachten iets van dat Ieven in zijn geheel te kennen, dat wat vorige 
geslachten gedaan en geleden hebben, voor ons niet onvruchtbaar 
mag blijven. En naast de verwijding die we zoeken door achterom 
te zien, om daardoor met te scherper blik in het duister der toe~ 
komst te kunnen turen, moeten we om ons heen kijken. Het ge~ 
rechtigheidsoordeel is een gemeenschapsoordeel, de gerechtigheid 
wijst op den medemensch en reeds daarom is ons het oordeel van 
dien medemensch van waarde. De .historie houdt niet op met onzen 
tijd, ook de historie die we zelven beleven hebben we mede te 
aanvaarden. Van dat historische heden is voor ons het rechtsoor~ 
deel van de menigte het meest van belang. We hebben als we 
gerechtigheid zoeken niet enkel te vragen wat onze medemenschen 
najagen om dan die verlangens naar onzen maatstaf van hoven 
af te beoordeelen. We hebben ons ook af te vragen, wat hun 
gerechtigheidsoordeel inhoudt. Ik weet het wel, hier schuilen aller~ 
lei gevaren. Zoo Iicht komen we er toe dan een oordeel te onder
schrijven dat het onze niet is, den wil der meerderheid tot recht 
te maken, wat volgens v. d. Brugghen een leugen des harten zou 
zijn. Maar in dien zin bedoel ik het ook niet; in dien zin, dat we 
iets goed zouden moeten noemen omdat anderen het zoo heeten 
is het voor mij even v·erwerpelijk als de leer dat we iets zouden 
moeten doen, alleen omdat dat historisch geboden zou zijn. Maar 
wei zal dat oordeel van anderen ons voortdurend tot prikkel moeten 
zijn; veel meer dan bij het zedelijk oordeel, waar we ten slotte 
op ons zelven zijn aangewezen, zullen wij kracht moeten zoeken 
voor eigen beslissing in wat ons a ls de overtuiging onzer tijd~ 
genooten tegemoet komt. Gelijk wij ootmoedig hebben te begrijpen, 
dat het dwaasheid kan zijn te meenen, dat wij nu in eens zouden 
mogen omwerpen a l wat eeuwen door zoo is aangenomen, dat 
wij in een nacht zouden mogen afbreken en nieuw zouden kunnen 
maken, wat geslachten na elkaar in moeizamen arbeid hebben op~ 
gebouwd; evenzoo is het een verwerpelijke hoogmoed bij het zoeken 
naar gerechtigheid zich zelven te zien a ls een, die weet tegenover 
vele stumpers daar beneden die zich allen vergissen. Nog eens: 
ten slotte kan de vraag: rechtvaardig of niet a lleen door ons zelven 
en in ons zelven worden beslist - maar als we naar zulk een 
beslissing zoeken hebben wij ons wijd open te stellen voor wat 
ons uit den ontwikkelingsgang van volk of instituut blijkt en vooral 
voor wat om ons leeft in onze volksgenooten. Oordeelen wij anders 
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dan is twijfel onze plicht en zelf~onderzoek geboden. Hooghartig~ 
heid is hier ten eenenmale misplaatst. Een Christen is immer indi~ 
vidualist en ik begrijp daarom dat er zijn, die deze dingen moeilijk 
kunnen aannemen. Mag ik hun de woorden voorhouden van een, 
d1e de beteekenis der persoonlijkheid in het Iicht heeft gesteld als 
weinigen, van Alexander Vinet: , toujours la multitude est plus 
humaine que le savant" 1

) en dit andere: ,toute religion est sociale, 
tandis que l'atheisme est eminemment anti~social" 2

). 

Nog een enkel woord over de beteekenis van den bijbel in dit 
verband . Wat het Nieuwe Testament hier voor ons zijn kan blijkt 
uit wat ik hoven reeds zeide : het brengt ons in aanraking met 
Jezus. Dit geldt niet aileen van de EvangeW!n, ook van Paulus, 
ook van vee] Christelijke literatuur uit later tijd. En het Oude? 
Zoo ergens dan is bij Israel Gods Ieiding te onderkennen. Hier 
hebben wij de gedachte van het verbond, van het volk dat ondanks 
al zijn afdwalingen toch is uitverkoren, hier de wet, als vast~ 
legging van moraal en gerechtigheid voor haar tijd wei hoven alles 
bewonderenswaardig , al hebben wij te begrijpen, dat het de dood 
der gerechtigheid zou zijn als wij ons in den onzen aan haar letter 
gebonden rekenden, hier daarboven. uit wijzend de profetie, die 
immer weer het zoeken dier gerechtigheid predikt. Waarlijk, de 
steun dien we ook hier kunnen vinden is niet gering. 

Maar, ik herhaal de vraag, vallen wij zoo niet terug in de aan~ 
vaarding van normen ons van buiten opgelegd? Is het niet de 
terugkeer tot Groen's ,daar staat geschreven, daar is geschied"? 
lk meen dat wij daarvoor niet bang behoeven te zijn. Het zijn de 
wekkende krachten van ons eigen oordeel, die ik beschreef, niet 
de doode macht waarvoor we ons in slaafsche gehoorzaamheid 
buigen. Men heeft wel eens de tegenstelling gemaakt, dat bijbel~ 
woord en historisch gebeuren Of bewijs voor Of illustratie van ons 
oordeel zouden zijn; ik wil er noch het een noch het ander in zien: 
ze zijn meer dan illustraties die het toch reeds gevondene duidelijk 
zouden maken, zij zijn geen bewijzen voor iets dat niet te be~ 
wijzen valt. Het zijn hulpmiddelen bij het zoeken, onmisbare teeke~ 
nen op onzen weg, maar niet de weg zelve. Met God's hulp moeten 
we dien in ons vinden. Het is een taak zoo zwaar, dat wij weten 
haar niet te kunnen vervullen. We kunnen er bitter van worden 
als wij telkens weer ervaren hoe wij falen. Bitter over onze mis~ 
lukkingen, bitter ook omdat het zoo moeilijk is Gods Ieiding te 
erkennen, om in tijden als deze, nu het onrecht telkens weer om 
zich heen grijpt, vol te houden dat het Zijn wil is die zich in het 
historisch~gebeuren verwerkelijkt. Er komt iets van twijfel, van een 
dof zich gewonnen geven over ons. Wat mij betreft, deze dingen 
zijn mij vaak zeer moeilijk geweest. Dan bleek mij de waarheid 

1) De la spontanei te de !'esprit humain. Philos. morale et sociale, biz. 273. 
2) La volonte cherchant sa loi. Philos. morale et sociale biz. 300. 



224 P. SCHOLTEN 

van het psalmwoord: .. Ik heb getracht om dit te mogen verstaan, 
maar het was moeite in mijn oogen, totdat ik_in Gods heiligdomm~n 
inging" Ps. 73). Dat ingaan doen wij als wij gemeenschap met 
Hem zoeken. Wat voor mij daartoe de weg is heb ik reeds hoven 
aangegeven. 

De gerechtigheid verwezenlijken, ziedaar dus onze taak in dezen. 
Van die gerechtigheid is het recht onafscheidbaar zeide ik. Ik 
hoop dat mijn betoog de stelling heeft verduidelijkt. Waar wij die 
verwerkelijking zoeken in een voortbouwen aan wat de voorge~ 
slachten hebben samengevoegd, waar slechts dan een gerechtig~ 
heid tot werkelijkheid zal kunnen worden, indien zij gedragen 
wordt door de overtuiging van het volk, zal de beteekenis van 
het historisch geworden recht, dat de kristalliseering is van die 
volksovertuiging, onweersprekelijk zijn. We hebben de gerechtig~ 
heid te vormen met behulp van het recht en hebben te pogen haar 
in het recht tot werkelijke macht te maken. We weten dat dit 
pogen reeds van te voren is veroordeeld een oneindig pogen te 
blijven. Maar toch, we mogen hopen. Laat mij nog aan een Psalm~ 
woord herinneren: .. De bergen zullen vrede dragen, de heuv'len 
heilig recht" Ps. 72 en dit andere .. goedertierenheid en waarheid 
zullen elkaar ontmoeten, de gerechtigheid en vrede zullen elkaar 
kussen" Ps. 85. Zoolang het koninkrijk Gods niet tot ons is ge~ 
komen zullen deze woorden niet worden vervuld. In het land waar~ 
heen zij wijzen komen wij zondige menschen niet. Toch is het 
goed dat wij onze blikken er op richten -- het maakt ons den 
levensgang mogelijk, meer, het maakt hem schoon en goed. Wer~ 
den deze woorden tot werkelijkheid, niet alleen het recht, mensche~ 
lijke ordening voor menschelijke zonde en onmacht, viel weg, ook 
de gerechtigheid. Dan blijft enkel de liefde, dan is er geen bevel 
meer buiten ons noch in ons; wat we ons denken als door de 
gerechtigheid bevolen is ons dan de vanzelfsprekende handeling, 
die we doen omdat het onze innigste behoefte is. In de liefde is 
de overgave volkomen, de scheiding waardoor wij in gerechtig~ 
heid den ander tegenover ons zetten is vervallen. Want de lief de 
is de vervulling der wet. 




