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10. BEGINSELEN VAN SAMENLEVING. 1
) 

.,Een nit hen, een wetgeleerde heeft gevraagd, hem 
verzoekende en zeggende: Meester, welk is bet groote 
gebod in de Wet ? 

En Jez us zeide tot hem: gij z ult Iiefhebben den 
Heere Uwen God, met gebeel Uw hart en met gebeel 
Uwen ziel en met geheel Uw verstand. D it is bet 
eerste en groote gebod. 

En bet tweede, daaraan gelijk, is : gij z ult Uwen 
naaste Iiefhebben als U zelven. 

Aan deze twee geboden hangt de gansche wet en 
de Profeten". Mattheus XXII : 35-40. 

I. lndividu en menigte, persoon en gemeenschap. 

Het kan den man van wetenschap gebeuren. dat hij midden 
in zijn werk van onderzoek. van nadenken en combineeren, opziet 
en zich de vraag stelt: waarop steunt nu ten slotte dit alles? Meest 
is het een vraag, die hem slechts even beroert, maar dan heel 
sterk. er is een twij fel z66 radicaal. dat het hem een oogenblik 
duizelt. Doch hij duwt dien weg. verdiept zich opnieuw en met 
vreugde in het vruchtbare detailwerk. Doch er zijn er die de vraag 
niet meer los laat. zij willen dieper graven, a! verder terug naar 
fundamenteele dingen. Zij willen een enkel uitgangspunt, dat zij 

· bij a! het verder zoeken altijd weer in het oog kunnen houden, 
waartoe aile draden die zij voortspinnen weer terug leiden, als 
zij omkeeren; dat onwankelbaar is, ook a! blijkt wat er op is voort~ 
gebouwd onhoudbaar. Een vastigheid hoven allen twijfel. iets 
absoluuts in a! het relatieve, daarnaar haakt ten slotte ieder. 

De mensch van den nieuweren tijd zoekt die zekerheid in zich 
zelf. Hij zelf, zijn ik, zijn eigen ervaren , daarop gaat hij ten slotte 
terug. Descartes' uitspraak: cogito ergo sum was de afweer tegen 
den bodemloozen twijfel. die ieder weten, die ten slotte het zijn 
zelf aantastte. lk. denk - mijn zijn is onbetwistbaar. Die uit~ 
spraak werd de grondslag van geheel de nieuwere wijsbegeerte. 

Op gelijke wijze heeft de rechts~ en staatsleer in het .,ik", in 
den individueelen mensch haar fundament gezocht. Het recht ver~ 
plicht - wij zijn rechtens tot zekere dingen gehouden - er is 
een onpersoonlijke macht die· ons bindt. er zijn bepaalde personen 
die ons zekere dingen opleggen - doch waarom moeten wij ge~ 
hoorzamen? De mensch vindt op zijn weg telkens weer het recht 
tegenover zich. Hij beschouwt het als iets vijandigs, waaraan hij 
zich onderwerpen moet, hij doet dat niet van harte. Hij z1et zich 

1 ) Voordrachten gehouden op uitnoodiging van bet Leidsch Uni~ersiteitsfonds 
op 24, 31 Januari en 14 Februari 1934. 
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zelf los van het recht en toch door het recht in zijn geheelen 
handel en wandel bepaald. Hij wil een verklaring, die hem theo~ 
retisch begrijpelijk maakt waarom al dje factoren , waaraan hij in 
het recht gezag toe schrijft, wet en gewoonte en overeenkomst 
hem binden, een verklaring die tegelijk het hem in zijn Ievens~ 
praktijk gemakkelijk maakt zich aan dat gezag te onderwerpen. 
Die verklaring vindt een groot deel der rechtsleer al sinds de 
XVIIe eeuw in de herleiding van het recht tot den individueelen 
mensch, met name tot zijn wil. De onderworpene is niet tevreden 
voor hij zijn afhankelijkheid zelf als gevolg van eigen wil ziet; 
is dat gelukt, dan schijnt de heerscher ten slotte toch overmeesterd. 

Wij vinden dit door de geheele rechtshistorie .. De gebondenheid 
aan de overeenkomst wordt uit den wil van wien haar sloot af~ 
geleid, die aan de gewoonte uit den wil. die in het gestadig aldus 
handelen zou blijken, zelfs voor de wet wordt de grondslag in 
den wil van den onderworpene gezocht. Langs vertegenwoordigings~ 
en meerderheidsgedachte komt men tot deze conclusie. Oat die 
weg nu niet de directe is , integendeel kronkels toont, die twijfel 
wekken of hij wei juist is gekozen, doet daarbij niet af. En zoo 
zou meer te noemen zijn ~ zullen wij in de loop dezer voor~ 
drachten nog wei meer noemen. Eerst vraag ik de aandacht voor 
den vorm, waarin het denkbeeld , dat aile recht tot den individueelen 
mensch is te herleiden, zijn scherpste uitdrukking heeft gevonden, 
voor de voorstelling van het maatschappelijk verdrag; van den 
staat als steunend op de overeenkomst zijner burgers. lk weet wei, 
er is niemand tegenwoordig , die deze voorstelling als de zijne voor~ 
draagt, zij is geheel en al verouderd, maar dit neemt niet weg, dat 
zij min of meer bedekt nog heden ten dage schuilt achter nienige 
rechtstheorie en menig rechtsvoorschrift, dat zij het zuiverste beeld 
geeft der gedachte, dat de individueele mensch de grond is niet 
aileen van het weten, ook van het samenleven en het behooren. 

Denk u even in i n de gedachte: de staat een contract tusschen 
de burgers en gij zult mijn bedoeling begrijpen. Niet de staat en 
zijn recht komen voorop ~ doch de individueele mensch; staat en 
recht worden verklaard als zij tot zijn wil zijn herleid. Het was 
de Engelschman Hobbes die die verklaring het eerst uitsprak. Hij 
dacht zich een natuurstaat , waarin ieder mensch voor zich, vijandig 
aan aile anderen, leefde ~ homo homini lupus ~ en het eerste 
fundamenteele contract was een vredesverdrag. De bellum omnium 
contra omnes zou de vernietiging van allen ten gevolge hebben 
~ men besloot samen te Ieven om dit te voorkomen; dit besluit, 
deze overeenkomst was grondslag van aile verdere regeling. Men 
doet naar mijn meening niet verstandig, als men onderzoekt of 
Hobbes of andere voorstanders der contractsleer zich het sluiten 
van de overeenkomst als een historisch feit voorstelden. Zij waren, 
dunkt mij, niet historisch genoeg .aangelegd in onzen zin, om zich 
daarvoor te interesseeren ~ hun doel was een rationeele verklaring, 
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eer: logisch in elkaar voegen en uit elkaar afleiden van rechtsregels. 
Zeker geld{ dat voor den man, dien ik wei in de eerste plaats 
als vertegenwoordiger van dezen kring van voorstellingen wil noe~ 
men, van Jean Jacques Rousseau. Let eens op het begin van het 
Contrat Social en gij zult zien wat zijn probleem was en hoezeer 
ik terecht hem als type van de individualistische staatsleer aan u 
mag voorhouden. 

,L'homme est ne libre et partout il est dans les fers. Comment 
ce changement s'est~il fait? Je I'ignore. Qu~est ce qui peut le rendre 
legitime? Je crois pouvoir resoudre cette question." 1

) 

L'homme est ne libre. Kan klaarder als uitgangspunt de indivi~ 
dueele mensch gesteld worden, die mensch vrij geboren, aan nie~ 
mand of niets gebonden, aileen voor zich zelf bestaand. Gehoor~ 
zaamheid past hem slechts voorzoover hij hulpbehoevend is -
zie slechts naar de familie: zoodra het kind het oordeel des onder~ 
scheids heeft verworven, wordt het zijn eigen meester. Wat kan 
nu het bestaan van die gehoorzaamheid rechtvaardigen! Niets 
anders dan een overeenkomst. Niet een acte de force, maar een 
acte de volonte. Die overeenkomst is noodig, hierin stemt Rousseau 
met Hobbes overeen, om den mensch te beveiligen tegen zijn mede~ 
mensch en de natuur. Nieuw is zijn formuleering van den inhoud 
dier overeenkomst: ieder geeft zich geheel aan ieder en ontvangt 
terug wat hij geeft. , Chacun de nous met en commun sa personne 
et tout sa puissance sous la supreme direction de la volonte generale, 
et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible 
du tout". 2

) Volledige overgave om de volledige vrijheid te winnen. 
Door zich met allen te verbinden gehoorzaamt volgens Rousseau 
de mensch aileen aan zich zelven, hij blijft even vrij als te voren! 
Werd het maatschappelijk verdrag geschonden, ieder zou het 
kunnen opzeggen en zijn oorspronkelijke vrijheid hernemen met 
opoffering van de op overeenkomst steunende, waarvoor hij die · 
prijs gaf. 

Men ziet het: de individueele vrije mensch begin en beginsel, 
,verklaring" van geheel het samenstel van regels van recht -
tegelijk ideaal, waarnaar die regels zich niet aileen moeten, maar 
ook van zelf zullen richten. Het is het wonderlijk optimisme van 
Rousseau, dat de volonte generale niet kan dwalen. Laten wij 
thans niet vragen wat er werd van die vrijheid in de praktijk van 
hen, die haar tot richtsnoer namen. De terreur der Fransche revo~ 
lutie is niet zoo, meen ik, dat wij, als wij zien naar wat wij zelf 
beleefden, er met het afgrijzen over mogen spreken, dat vroeger 
gebruikelijk was. Eet is alieen noodig te herinneren, dat zij de 
vrijheid ten doel had. Het is de tragiek van iedere idealiseering, 
dat zij ten slotte het ideaal ter wille van het ideaal verloochent. 

1) Contrat social I, I. 
2) Contrat social I, 6. 
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BEGINSELEN VAN SAMENLEVING 33:; 

Doch als de tijd van sterke spanning voorbij is, wordt er wat toe~ 
gegeven, we transigeeren een weinig, meenen toch het ideaal te 
kunnen blijven handhaven. Zoo ging het met de vrijheid van het 
individu . als ideaal en als grondslag van rechts~ en staatsleer in 
de XIXe eeuw. Was zij niet het fundament van de grondrechten, 
die in aile constituties werden opgesomd en door de liberale politiek 
uitgewerkt en gehandhaafd? Stond zij niet achter de geheele straf~ 
rechtsontwikkeling der XIXe eeuw? Voor het privaatrecht scheen 
zij als van zelf gegeven. Zoowel Kant's omschrijving van het recht: 
der lnbegriff von Bedingungen, unter denen die Willkiir des einen 
mit der: Willkiir des anderen nach einem allgemeinen Gesetz der 
Freiheit zusammen vereinigt werden kann 1 ): afgrenzing dus van 
de willekeur van den een van die van den ander naar een wet 
der vrijheid, als zijn typeering van den staatsburger als dengeen, 
die zijn eigen heer is, sui juris, en die dus een eigendom heeft, 
waarvan hij bestaat, passen geheel, niet, zooals mijn ambtgenoot 
Sinzheimer in zijn belangwekkende rede over Das Problem des 
Menschen im Recht betoogde, bij het burgerlijk recht maar wei 
bij de heerschende opvatting en toepassing van dat recht in de 
XIXe eeuw. 

De individueele, zich zelf bepalende mensch .......- steun en uit~ 
ganspunt van iedere rechtsleer, van geheel het staatsleven. Tegen~ 
over die voorstelling, die de Weener socioloog Ottmar Spann die 
van het individualisme genoemd heeft, staat de gedachte, dat niet 
het individu maar de maatschappij primair is. Daarover zoo straks. 
Eerst vraag ik uw aandacht voor de leer, die naast de liberale 
gedachte op denken en handelen in rechts~ en staatsleven tot voor 
kort den meesten invloed oefende, die van Karl Marx. Spann 
noemt haar een schijn~universalistische 2 ), ik zou haar liever karak~ 
teriseeren door haaii in de verhouding individu-menigte als de 
leer van de massa , de velen, aan te duiden. 

Bij beschouwing van Marx' leer treft dad~lijk het verschil dat 
typisch de tegenstelling XVIIIe en XIXe eeuw doet zien: Marx 
zoekt niet naar een rationed begrijpelijk maken van de onder~ 
·worpenheid van het individu aan de macht van recht en staat, 
maar naar een causale verklaring. Niet hoe kan ik dit begrijpen, 
doch · hoe is het ontstaan. Herinner u het begin van het contrat 
social, dat ik citeerde. L'homme est ne libre, partout il est dans 
les fers. Comment ce changement s'est~il fait? Het interesseert 
Rousseau niet. En je !'ignore in het voorbijgaan volstaat. Zijn 
vraag is: hoe rechtvaardig ik het? Marx daarentegen wil juist wei 
weten hoe die toestand van onderworpenheid ontstaan is en -
hij wil hem verbreken. Doch ook zijn uitgangspunt is: L'homme 
est ne libre. De vrijheid is de natuurlijke staat van den mensch. 

1) Metaphysik der Sitten (ed. Vorlander), biz. 34. · 
2 ) Gesellschaftsiehre ( 1923), biz. 141. 
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Ik weet wei, dat ik met deze bewering inga tegen de gebruike~ 
lijke voorstelling, zelfs tegen Marx' bedoeling, die immers het 
socialisme wilde verheffen van utopie tot wetenschap en die van 
een natuurlijken staat van den mensch niets wilde weten. Daar~ 
tegenover zou ik willen stellen, dat het de utopie - het geloof 
aan een nieuwe door den mensch in vrijheid te stichten samen~ 
leving op grond van de gemeenschap van productiemiddelen -
is geweest en niet de wetenschappelijke verklaring, die den strijd 
heeft gedragen voor het socialisme van Marx tot op deze dagen 

• toe . Een strijd voor theoretische verklaring van maatschappelijke 
verschijnselen verandert niet het aangezicht der samenleving, zoo
als de strijd voor het socialisme de onze veranderd heeft. En het 
doel was de vrijheid, dat is dus het individu in zich zelf. Zou aan 
het eind bij de vestiging der socialistische samenleving niet de 
maatschappij komen, waarin ,die freie Entwicklung eines jeden 
die Bedingung fur die freie Entwicklung aller ist." 1

) Aldus het 
Kommunistisch Manifest ,..-- volgens een vereerder van Marx zelf 
,Die Quintessenz des ganzen Marxismus in seiner jugendlich unge~ 
bardesten, iibermiitig genialsten Lebendigkeit." 2

) En zouden daar
toe zich niet de Proletariers aller Landen, die zelf niets dan hun 
kettingen - denk aan les fers van Rousseau - te verliezen heb~ 
ben, moeten vereenigen? De vrije ontwikkeling van den mensch 
in zijn vrijheid, dat is dus gedacht op zich zelf en als doel in zich 
zelf, is ook hier maatstaf en ideaal. Macht ik dus niet van den 
natuurlijken staat spreken? 

Doch Marx ziet daarbij nooit den enkelen mensch, maar altijd 
de velen, de massa. En hij ziet dit meer, naar mate hij zich meer 
naar het heden wendt. Dat zit in het historisch materialisme, het 
zit vooral in de leer van den klassenstrijd. Over het eerste voor 
het oogenblik slechts een kort woord. Het is bekend hoe voor deze 
leer niet het bewustzijn het zijn, maar het zijn het bewustzijn 
bepaalt, hoe religie, recht en moraal , kunst en wetenschap niet 
anders zijn dan de ,bovenbouw", afhankelijk van de reeele basis 
gelegen in de economische structuur der maatschappij. Religie, 
moraal en recht zijn slechts de vormen waarin de mensch zich 
het conflict in de omwentelingen van de productieverhoudingen 
bewust wordt, _: in laatste instantie bepalen deze den inhoud der 
ideologien, gelijk deze geestelijke waarden genoemd worden. Ook 
dit alles staat reeds in het Kommunistisch Manifest, volgens een 
niet-Marxist , Sombart, het geniaalste pamflet der XIXe eeuw. lk 
wil de bezwaren niet opsommen, die zich in mij ophoopen als ik 
deze dingen vermeld. Het past thans niet in mijn bestek. lk stel 
slechts, zonder het toe te lichten, dat de , productieverhoudingen" 
zelf resultaat van den arbeid van den menschelijken geest, niet 

1) BJz. 45, Be uitgave ( 1917) . 
2) Wilbrandt, Marx (1918). 

• 
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bestaan en zelfs niet qedacht kunnen worden zonder gebruik van 
de ideologien, waarvan zij de onderbouw zouden vormen, dat het 
begrip ,oorzaak in laatste instantie" in zich zelf al onhoudbaar 
is, dat zoodra wij uit de oorzaken van een maatschappelijk ver
schijnsel er een uitkiezen en deze tot oorzaak in laatste instantie 
stempelen, het niet anders dan onze overtuiging a priori is, die 
juist deze met dit vruchtbare epitheton vereert - dat de juiste en 
vruchtbare, vroeger te veel verwaarloosde, gedachte, dat tusschen 
economisch belang en geestelijk leven sterk verband bestaat, hier 
verminkt wordt door de heerscherspositie, die haar wordt toe
gekend en die haar niet past. Voor het oogenblik moet ik dit alles 
laten rusten, omdat het er mij thans aileen om te doen is om aan 
te wijzen, hoe ook hier de massa den enkeling overheerscht. 

Als mijn rechtsovertuiging , mijn ethisch oordeel, mifn geloof zelfs 
niet anders zijn dan de reflex van mijn maatschappelijke positie 
in een bepaalden tijd in een bepaalde groep, dan zijn het de mede
leden der groep, de velen die dit bepalen. Het is geen toeval, dat 
voor het Marxisme de groote man, die invloed oefent op het 
geestelijk leven in een bepaalde periode, altijd een moeilijk pro
bleem is geweest. Gumplowicz, een wei niet bepaald Marxistisch 
maar toch daaraan verwant socioloog, heeft de stelling gewaagd: 
, Der grosste lrrtum der individualen Psychologie ist die Annahme: 
der Mensch denkt. 1

) Was im Menschen denkt ist gar nicht er, 
sondern seine sol.iale Gemeinschaft." lndien die uitspraak eenigen 
zin wil hebben, kan die toch niet anders zijn, dan dat mijn denken 
door het denken der anderen, der velen, wordt bepaald. Het zijn 
toch altijd menschen die denken. Het is de heerschappij van de 
massa zelf in het denken, die hier wordt verkondigd. En men 
zegge niet dat het de gemeenschap is, want deze menschen, die 
de sociale Gemeinschaft vormen, worden niet op eenige wijze 
onderling verbonden geacht , doch aileen causaal door elkaar be
paald. Als we van gemeenschap spreken denken we aan een andere 
kwaliteit, hier gaat het enkel om de kwantiteit, het getal. 

Duidelijker nog spreekt dit in de leer van den klassenstrijd. Ook 
deze mag ik als bekend veronderstellen. Volgens het Kommunis
tisch Manifest is de geschiedenis niets dan de geschiedenis van 
de klassetegenstellingen, al die tegenstellingen zijn ten slotte samen
geloopen in deze eene: bourgeoisie en proletariaat. De bourgeoisie 
heeft de economische en politieke heerschappij op haar vroegere 
tegenstanders volledig veroverd, zij heeft echter naast zich zien 
groeien de in steeds grooter wordende massa's zich ophoopende 
klasse der bezitsloozen, der proletariers. Dezen zullen en moeten 
ten slotte den strijd winnen, de heerschappij der bourgeoisie stort 
ineen en met haar eindigt de klassestrijd. Ook ten aanzien van 
deze leer hebben wij thans geen partij te kiezen, ook hier veroor-

1) Grundriss der Soziologie, biz. 172. 
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loaf ik mij slechts een enkele opmerking. Het is deze, dat hier 
gelijk meer, de prediking sterker was dan de wetenschappelijke 
constateering. De bewering, dat de geschiedenis tot op de XIXe 
eeuw de geschiedenis der klassetegenstellingen is, is in haar alge~ 
meenheid stellig onhoudbaar; dat die klassetegenstellingen in de 
industrieele Ianden in de XIXe eeuw hebben geleid tot een tegen~ 
stelling: bourgeoisie en proletariaat is een visie, die een nieuw 
schril Iicht wierp op de verhoudingen, z66 sterk dat het tientallen 
van jaren daarna, nu nag, moeilijk blijft ze anders te zien. Het 
was niettemin stellig een eenzijdigheid. Een eenzijdigheid die ech~ 
ter de prediking ten goede kwam. Het is nag de vraag of Marx 
den klassestrijd niet meer heeft gemaakt dan gezien. En die strijd 
was het beroep op de massa, op de velen. Hij was immers de 
strijd van de ,ungeheure Mehrzahl im Interesse der ungeheuren 
Mehrzahl." Het Marxisme heeft de massa in beweging gebracht, 
zooals zij nooit in beweging was geweest. Doch die massa was 
niet een gemeenschap, zij werd het wei eens. strijd kan gemeen~ 
schap maken, doch zij was het in het algemeen niet, omdat niets 
anders dan haat en verzet haar samenbond. Het was niet liefde 

0/ voor bet ideaal. dat scbemerig was en in den loop der jaren 
scbemeriger werd, bet was baat tegen bet bestaande, tegen de 
beerschers. die vereenigde. Het communisme leefde en leeft van 
ressentiment, afgunst, wrok! In dien baat blijft ieder op zicb zelf 
staan. Oat er onder de Marxisten zijn. bewogen met de ellende 
der velen. menschen voor wie we niet dan eerbied kunnen heb~ 
ben. in wie dus wei iets anders leefde, doet aan deze karakteri~ 
seering niet af. Ik oordeel niet over de communisten, wei over 
het communisme. De mensch is vaak anders dan zijn leer. Het 
historisch materialisme vermoordt trouwens ieder gemeenschaps~ 
gevoel van hooger orde ......- het besef. dat hier niet anaers dan 
historische noodzakelijkheid is , bederft zulk een warm gevoel van 
zelven. Het is duidelijk, als men ziet naar de strijdmiddelen die 
geoorloofd worden geacht. naar de wijze waarop men ook elkaar 
bestrijdt, zoodra men tegenover elkaar komt te staan. Gemeen~ 
schap is hier niet, er is massa. 

Ik zeide het reeds: ook a! wordt hier het individu geheel onder 
den voet geloopen, tach is oak deze leer iq wezen individualistisch. 
Het eene individu wordt zoo noodig opgeofferd voor de velen, 
doch einddoel is de bevrijding van den eenling. Ten slotte moet 
hij vrij worden gemaakt. Die vrijheid is altijd een negatie. Oat blijkt 
wei uit de vee! bestreden, doch telkens weer opduikende Jeer van 
het Marxisme over het toekomstig afsterven van den staat. Engels 
had het reeds gezegd: , An die Stelle der Regierung iiber Personen 
tritt die Verwaltung von Sachen und die Leituns von Productions~ 
prozessen." 1

) Nergens wordt die vrijheid z66 beperkt, is de staats~ 
l) Herrn Eugen Dlihrings Urnwalzung der Wissenschaft (1878). biz. 301; (vgl. 

J. Valkhof. De rnarxistiese opvattingen over recht en staat biz. 212 vlg.). 
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dr1,1k zoo groot, als in Rusland ,......, niettemin gelooft het Com~ 
munisme aan dit afsterven, het houdt den vrijen mensch als ideaal 
vast. 

Het Marxisme maakt als de leer van het staatsverdrag den enke~ 
ling tot uitgangspunt en einddoel, doch het ziet hem nooit aileen, 
altijd in meerdere exemplaren. Z ijn individualisme is getemperd, · 
doordat er naast dezen altijd een andere enkeling staat. Doch 
een gemeenschapsleer is het niet. 

Zulk een leer wordt in onzen tijd verkondigd. Men stelt, dat 
het geheel meer is dan de som van de deelen, dat het geheel logisch 
aan de deelen voorafgaat. Wij kunnen den enkelen mensch wei 
los van zijn omgeving denken, maar hij bestaat niet buiten die 
omgeving. De maatschappij , aldus Spann,~) is een geheel, de indi~ 
viduen zijn de !eden van dat geheel, hun geestelijke wederkeerige 
gebondenheid, hun gemeenschap is het primaire gegeven. lsoleeren 
wij den mensch daaruit als individu, dan is dat een abstractie -
de maatschappij is niet de samenvoeging van individuen, maar uit 
haar schept de mensch zijn individueel Ieven. D eze leer kan niet 
als die der individueele vrijheid of het Marxisme een enkel hoek 
of geschrift aanwijzen, dat haar klassiek uitbeeldt, het is nog slechts 
een begin van wetenschappelijken opbouw, al heeft zij, voor zij 
rijp genoemd kon worden, in het staatsleven vormen en realiseering 
gevonden, die op hun beurt haar kunnen voeden. Wei wijst zij 
op groote voorgangers: P~ato en Hegel hebben verwante gedach~ 
ten uitgesproken. W as Plato's paedagogie niet gericht op opvoe~ 
ding van den staatsburger, was zijn leer over de ziel en de zede~ 
lijkheid niet een parallel van zijn staatsleer, staat niet deze voorop? 
En was voor Hegel de staat, niet de verwerkelijking van de vrij~ 
heid ,das an und fiir sich V erniinftige, der Gang Gottes in der 
Welt"? Doch meer dan verwantschap is hier niet. Noch Plato. 
noch Hegel kunnen de geestelijke !eiders heeten van de stroomin~ 
gen in staatsleer of staatsleven in onzen tijd. 

W aarop steunt nu de voorstelling die ons, op het eerste gezicht 
vreemd aandoet, gewoon a ls wij zijn individualistisch te denken? 
Theodor Litt heeft in zijn opmerkelijk hoek over Individuum und 
Gemeinschaft als fundamenteele fout van dat individualistische 
denken aangewezen, dat de mensch eerst in de gemeenschap zich 
van zijn individueele bestaan bew ust wordt. Dus, zegt hij , kan die 
gemeenschap nooit tot het individu worden herleid. Het is waar dat 
er vormen van vereeniging bestaan, waarin de menschen samen 
komen, dus zich zelf uit hun alleen~staan losmaken en zich onder~ 
ling verbinden, doch dit zijn de secundaire, we kunnen zeggen de 
privaatrechtelijke vormen van vereeniging, waar ieder zich zelf 
blijft en alleen gemeenschappelijk belang samenbrengt, het zijn 

1) Vgl. behalve de Gesellschaftslehre (noot 4) Der wahre Staat 3e druk 1931. 
Gesellschaftsphilosophie in bet Handbuch van Baumler en Schroter. 
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niet de primaire vormen, waarin de mensch, ook tegen zijn wil, 
leeft. Litt waarschuwt tegen de neiging de maatschappij met het 
begrip wisselwerking te verklaren. Is deze term onmisbaar, voor~ 
zoover we ons de individuen als op zich zelf staand denken, zij 
werkt verwarrend, omdat zij doet vo6rbijzien, dat in de werkelijk~ 
heid we met wezens te doen hebben, die wat zij zijn slechts zijn 
door hun verbondenheid, die niet eigenschappen als een ruiker 
van anderen ontvangen, maar die met die aan anderen gebonden 
eigenschappen z66 een zijn, dat zij buiten haar geen eigenlijk 
,wezen" hebben. 

Spann wijst op de bijzondere verhouding waarin een mensch 
tot anderen kan staan. We moeten niet zeggen dat de kunstenaar 
invloed ondergaat van het publiek, doch hij is niet te denken zonder 
degenen voor wie hij werkt, gelijk de spreker bepaald wordt door 
de richting tot zijn hoarders, aan wie hij denkt bij zijn voorbereiding, 
gelijk hij van hen afhangt bij zijn voordracht in intonatie, in blik 
en gebaar. Leermeester en leerling samen werken aan wat de leer~ 
meester voordraagt. De vrouw wordt moeder door het kind. In 
de vriendschap, in de erotische verhouding is iets objectiefs, waar~ 
aan het individu deel heeft ( denk a an Plato's deelhebben aan 
ideeen) , ik onderga niet slechts den invloed van mijn vriend, maar 
onze vriendschap is iets, dat voor zich bestaat. Er is een sfeer in 
iederen kring en die sfeer is het essentieele, niet wat wordt ge~ 
zegd en gedaan. 

In de verhouding van den mensch tot den alles~omvattende groep 
waartoe hij behoort, culmineert dit alles. De staat is een geeste~ 
lijke eenheid, de individuen zijn haar leden, haar organen gelijk 
ook wel gezegd wordt. Voor de staatsleer ligt hier de aanknooping 
aan Gierke voor de hand. De Staat is naar Plato's uitdrukking 
de drager van het goede, hij is zedelijke gemeenschap, niet een 
tot den individueelen wil te herleiden samenvoeging van individuen, 
noch minder een strijd~organisatie voor een bepaalde klasse. Het 
recht is de aanwijzing van de plaats der leden in het geheel, ge~ 
rechtigheid, niet vrijheid het ideaal. Vrijheid kan slechts vrijheid 
zijn om datgene te doen, wat een vruchtbare gemeenschap be~ 
vordert. Het Romeinsche, of reeds Grieksche, ieder het zijne blijft 
het rechtsideaal, het zijne wordt dan bepaald door de beteekenis, 
die ieder voor het geheel heeft. 

Deze denkbeelden zijn stellig overweging waard. Werp u daar~ 
bij niet te spoedig op associaties met verschijnselen van dezen tijd, 
die wij hier in Holland terecht geneigd zijn af te wijzen. Maak 
ze los van het romantische dat er in zit, dat er een valschen schijn 
aan geeft, waardoor we gevaar loopen en bij het nuchter na~ 
denken en bij het bezonnen handelen op geheel verkeerde wegen 
te worden geleid. Poog ook heen te zien door de typisch Duitsche 
geleerdentaal, die ik in mijn Hollandsch niet geheel kon wegwerken. 
V rag en we naar de waarde van dit alles voor ons. 
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Er is hier een terugkeer tot een oude waarheid, die, gelijk het 
rneer gaat met oude waarheden, wei telkens wordt herhaald, maar 
niet meer wordt begrepen, die als z66 van zelfsprekend wordt 
beschouwd en overgeleverd, dat zij afslijt, haar eigenlijken inhoud 
verliest. Het is deze, dat de mensch is een zooon politikon, een 
sociaal w~zen. Doch dit is niet, dat de eene mensch den anderen 
noodig heeft, physiek en psychisch, omkomt bij gebrek aan voedsel, 
lichamelijk en geestelijk zonder dat, maar dat hij niet is zonder 
de anderen, dat het spreken van , individu" reeds een abstractie 
is uit een gegeven werkelijkheid. Wij zitten bij de beschouwing 
van geestelijke verschijnselen nog te vee! vast aan de na1eve voor~ 
stelling, dat de menschen zijn als rondwandelende Iantaarnpalen, 
lichame~ waarin een Iicht brandt dat bij den dood wordt uit~ 
gedoofd. Het geestelijke in mij is niet zonder dat in den ander, 
mijn Iicht niet zonder het uwe - of die ander nu de tijdgenoot 
is met wien ik spreek of de man uit het verleden, met wien ik 
door zijn hoek of zijn kunstwerk contact heb. 

lk onderschrijf dat uitgangspunt der universalistische leer ge~ 
heel. Het is goed dat wij ons deze waarheid weer bewust worden, 
het kan voor staatsleer en sta·atsleven van verdragende conse~ 
quentie zijn. En toch heb ik tegen deze nieuwere Duitsche en 
Oostenrijksche opvattingen, waarvan ik u een enkele samenvatting 
ga£, ernstige bezwaren. Deze zijn onder drie hoofden samen te 
vatten. Ten eerste is de beteekenis van den enkeling niet aan~ 
gewezen, ten tweede is de overmachtige positie van een bepaalden 
vorm van gemeenschap, den staat, niet verantwoord en ten derde 
blijft duister wat die gemeenschap eigenlijk is. 

De positie van den enkeling. Het universalisme zooals dat heden 
ten dage wordt verkondigd is te zeer een reactie, het is op zijn 
beurt een eenzijdigheid. De enkeling gaat verloren. Spann heeft 
het gevaar voorzien. Hij poogt den enkeling te redden door er 
op te wijzen, dat de zedelijke verhouding tusschen staat en indi~ 
vidu dwingt zijn ,Einzigartigkeit" te erkennen. Het mag gewenscht 
zijn; als de mensch tot het geheel staat als deel, is voor dien enke~ 
ling geen plaats. Hoogstens kan de erkenning van den mensch als 
dat dee! beteekenis hebben tegenover andere deelen, andere enke~ 
lingen, niet tegenover het geheel. En het is dan ook de conse~ 
kwentie van iedere staatsleer, die op deze beginselen steunt, dat 
zij de zedelijke of rechtelijke gebondenheid van den staat tegen~ 
over den eenling principieel ontkent. Er zijn geen grondrechten, 
die ook door den staat moeten worden geeerbiedigd. Ieder zich 
op zich zelf terugtrekken in eigen huis of eigen innerlijk is uit~ 
·gesloten, noch het huisrecht noch de geloofsvrijheid is ten slotte 
zeker. Men behoeft slechts naar de leer en de praktijk van het 
huidige Duitschland te zien om daarvan overtuigd te worden. 

Ten tweede de almacht van den staat. Het is eigenaardig op 
te merken, dat de auteurs, die ik op het oog had, altijd een sprong 



.,.,---

340 P. SCHOLTEN 

doen als zij van hun gemeenschapsbeschouwingen overgaan op 
den staat. Oat de gemeenschap wordt verwerkelijkt en volledig 
verwerkelijkt in den staat achten zij van zelf sprekend. Hun theorie 
zou er toe moeten leiden aan verschillende gemeenschapsvormen 
naast elkaar beteekenis toe te kennen, waarbij dan natuurlijk de 
staat door zijn alomvattende kring wei een leidende positie zou 
moeten worden verleend ~ de werkelijkheid is anders. Of zij 
stappen in de theorie zelf dadelijk over van gemeenschap op staat 
of, als zij theoretisch een plaats aan den andere Iaten, verdwijnt 
die in de praktijk. Denk bijv. aan het woord corporatieve staat 
en de ,corporatieve" staat zooals het ltaliaansche fascisme ons 
dien toont. Een corporatieve staat die tegelijk ,autoritair", ,totaal" 
is, is een contradictie. Tegenover den enkeling, ook tegenover de 
andere gemeenschapsvormen, ook tegenover de andere staten wordt 
de almacht van den eigen staat als fundament van leer en Ieven 
vooropgesteid. 

En ten derde en dit is het voornaamste: wat is de gemeenschap? 
Men zou mij kunnen tegenwerpen: lnderdaad de enkeling wordt 
teruggedrongen, de staat oppermachtig ~ doch dit is de waar~ 
heid, die we in onze gemeenschapsleer aan het Iicht brachten. 
Het is niet dan een gevolg dat we moeten aanvaarden, of wij het 
willen of niet. Over de vraag wat we in dezen onder waarheid 
verstaan een volgend maal. Nu staan we voor de vraag: wat is 
de gemeenschap? De mensch staat niet aileen, hij is afhankelijk 
van de medemenschen met wie hij in aanraking komt, die afhanke~ 
lijkheid wordt niet beschreven door haar als een causale bepaling 
van wisselwerking aan te duiden; het is alles waar , maar hoe 
moeten we haar wei zien? Is het woord gemeenschap wei op zijn 
plaats, als we van een almachtige groep tegenover een weg te 
cijferen enkeling spreken. We moeten dieper graven, zien dan ook 
de betrekkelijkheid van al de universalistische pogingen. 

De weg daartoe is gewezen in een boekje van een auteur, van 
wien ik niets weet dan dat hij dit heeft geschreven. Ik bedoel .. D as 
Wort und die geistige Realitiiten" van Ferdinand Ebner, in 1921 
verschenen. De schrijver verteit in het voorwoord, dat een Weener 
hoogleeraar in de philosophie had afgeraden het uit te geven, het 
was pathologisch, slechts interessant voor den psychiater als een 
merkwaardig geval. Aanvankelijk vrijwei onopgemerkt, won het be~ 
teekenis, toen de Joodsche literator Martin Buber in zijn .,Ich und 
Du" verwante denkbeelden verdedigde, toen theologen als Go~ 
garten, 1 ) Heim 2

) en Brunner 3 ) op zijn beteekenis wezen. Het 
zijn fragmenten in soms eentonige herhaling altijd weer de eene 
waarheid verkondigend: de grond van 's menschen wezen ligt niet 

1) Glaube und Wirklichkeit { 1928) . 
2) Glaube und Denken (1931) . 
3 ) Das Gebot und die Ordnungen (1932l 
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in zijn zijn in zich zelf. in eigen ik, maar in zijn staan tegenover 
een gij. 

Ik herinnerde in den aanvang van mijn voordracht aan Descartes' 
cogito ergo sum ~ het i·k als uitgangspunt van het denken. Ik 
kom daarop de volgende maal terug. Ebner begint zijn beschou~ 
wingen met een verwijzing naar het ,moi' ' van Pascal. Het ik, dat 
niet als dat van Descartes grondslag is van den glorieuzen bouw 
van gedachten, maar dat staat als middelpunt van de vraag: wat 
moet ik doen en dan als de denker van Port~Royal zeide, hai'ssable 
is, eenzaam en troosteloos. Die eenzaamheid zegt Ebner is altijd 
relatief. Met den mensch is altijd de ander, met het , ik" , het .. gij" 
gegeven. Wij kunnen het zien aan het wezen van de taal. Juist 
de taal onderscheidt den mensch van het dier. Iedere uitspraak 
is altijd gericht tot een ander. Aan elk woord, zegt Gogarten , dat 
ik tot een ander richt, is een ander voorafgegaan , dat hij tot mij 
sprak. Ik moet antwoorden, ben verantwoordelijk. De mensch staat 
bij alles wat hij zegt en doet niet, als in de hier besproken be~ 
schouwingen werd verondersteld, in betrekking tot een groep, een 
maatschappij, dat zijn ook weer abstracties . maar tot een zeer be~ 
paalde persoon ... Das Du ist immer eher als das Ich. Oder richtiger 
gesagt: Ich bin durch dich." 1

) Ieder die nadenkt over het wezen 
van de taal zal, dunkt mij, inzien dat hier even een Iicht wordt 
geworpen op het fundamenteele . 

Hier is waarlijk gemeenschap ~ .het samen een zijn , immers de 
een niet zonder den ander, waarbij toch de personen, die de ge~ 
meenschap vormen, daarin niet opgaan. De ,ik" die een ,gij" be~ 
hoeft, is zelf weder een ,gij" voor den anderen , ik". Hier wordt 
als grondslag van weten en handelen de verlossing uit de eenzaam~ 
heid gesteld, die velen zoo benauwt in onzen tijd. Het is de ver~ 
Iossing , waarnaar dichters als Gorter en Henriette Roland Holst 
hebben gehunkerd. Het was hun tragiek dat zij die verlossing zocb~ 
ten in een leer en een strijd, die baar niet kan geven. Ik . berinner 
aan Gorter 's: 

Dit is het wat de menschen te allen tijd 
Hoopten en zocbten, om zich weg te geven 
Aan elkaar liefdevol. en toch daarneven 
Zich te houden : de hoogste zaligheid. 

En bet is dezelfde drang naar gemeenscbap, die een eenvoudige 
werkelooze eens uitsprak in een kamp, dat meer dan bet materieele 
gebrek, meer dan bet gemis aan arbeid bet gevoel schrijnde door 
de menschen, door hen die tot de andere klasse behoorden, maar 
ook door de niet werkelooze arbeiders uitgesloten te zijn , wei voor~ 

1) T . a. p . blz. 57. 
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werp van medelijden, niet van mede~lijden , even onbegrepen als 
de dichter in zijn ivoren toren. 

Doch ook hier geldt: het is een oude waarheid, die uitgesproken 
werd en uitgesproken moest worden ~ deze, dat de eene mensch 
staat tot den andere als tot zijn naaste. Oat de ware verhouding 
is die van de liefde. Denk bij dat woord niet aan den eros, al mag 
er iets van hem in zijn ~ vooral niet aan de burgerlijke weldadig~ 
heid, al kan zij daartoe dwingen. In naastenliefde staat de mensch 
tegenover den ander in gemeenschap. Eerst door haar wordt de 
menigte gemeenschap, eerst in haar het individu persoon. 

Heb uw naaste lief als u zelven. Dit en dit alleen is het fun~ 
dament der verhouding individu~menigte, maar het is een gebod. 
De mensch, tot wien het gericht is , is zich bewust dat hij het moet 
verwezenlijken, maar ook dat hij dat nimmer doet, dat hij den 
ander nooit volledig in liefde nadert. Christelijk uitgedrukt dat hij 
blijft in de zonde. De zonde drijft hem terug in de eenzaamheid, 
maakt de gemeenschap weer tot een menigte van eigen lust zoeken~ 
de, eigen belang nastrevende, botsende individuen. 

Iedere gemeenschap, die waarlijk gemeenschap is , heeft in de 
liefde haar grondslag en haar einddoel. Het is niet de vrijheid, 
maar het waarlijk beleven der liefde. 

Doch de gemeenschap is altijd gebrekkig; zoodra zij zich reali~ 
seert, bepaalde vormen laat gelden, verliest ze noodzakelijkerwijze 
de aanraking met den grond waarop zij gegroeid is, komt zij in 
gevaar dat zij tot heerschappij wordt , zij het van den enkeling, 
zij het van de bevelen . Doch gemeenschap is gemeenschap alleen, 
indien zij iets van de liefde in zich weet vast te houden. Een van 
de enkele heel grooten uit de geschiedenis, Augustinus , heeft dit 
begrepen, toen hij voorstelde de civitas - wat wij nog het best 
met burgerlijke gemeenschap, niet met staat vertalen ~ te defini~ 
eeren als de coetus multitudinis realis, rerum quas diligit concorde 
communione sociatus: 1

), vertaald: civitas is het werkelijk samen~ 
zijn van een menigte, vereenigd in de gemeenschap der harten 
van de dingen die zij lief heeft. Er is slechts civitas als er is een 
geza menlijke liefde. 

Houden w ij dit: de grondslag der gemeenschap en tegelijk haar 
niet verwerkelijking in het oog, dan wordt het relatieve recht van 
individualisme en universalisme beide begrepen. Van_het universa~ 
lisme gemakkelijk: de menschen hooren samen, al wat dit samen~ 
leven bevordert, al wat het voortbrengt, wat men gemeenlijk cul~ 
tuur noemt, krijgt beteekenis voor hen, waarde op zich zelf. Deze 
vraagt erkenning en handhaving. M aar doordat dat samenleven 
veruiterlijkt in bepaalde vormen is er altijd weer het gevaar, of 
liever de zekerheid dat de vorm, de organisatie, wordt verabsolu~ 
teerd, dat de gemeenschap tot schijn wordt. De enkeling die niet 

1) De civitate XIX cap. 24. 
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liefde ontmoet maar heerschappij, roept dan om vrijheid en wil 
en moet zich zelf handhaven. 

Het is waar, dat de mensch aileen in het geheel leeft, van het 
geheel afhankelijk is, maar omdat dat geheel niet is ware gemeen~
schap, kan hij er ook niet waarlijk persoon zijn, heeft hij behoefte 
aan zijn persoonlijk recht tegenover wat in deze tegenstelling niet 
gemeenschap maar menigte moet heeten. Hier ligt de beteekenis 
van het individualisme. 

Het is ongetwijfeld ook waar, dat de aangewezen gemeenschaps~ 
vorm, die van het volk, de natie is. Het ligt in ons uitgangspunt. -
Het is de taal die bindt. Er is geen middel wnardoor de menschen 
elkaar naderen kunnen dan de taal. We weten allen, dat de taal 
een gebrekkig middel van verstandhouding is, dat somstijds een 
blik, een gebaar, meer zeggen, maar dit is niet dan de noodzake~ 
lijke aanvulling van het onmisbare. De gemeenschappelijke taal, 
die de mijne is en de uwe, bindt ons. Daarnaast de historie. Het 
samen beleefd hebben derzelfde dingen, gemeenschap in het ver~ 
!eden, leidt tot gemeenschap in de toekomst. Ten slotte de afstam~ 
ming ~ wederom: laten de dwaze extravaganties van den dag ons 
niet verhinderen haar betekenis te erkennen. Wie met mij voor~ 
ouders, historie, taal gemeen heeft, hetzelfde grondgebied bewoont, 
in gelijke omstandigheden verkeert is hij niet in de eerste plaats 
mijn naaste? Is hier niet ~ waarom het woord niet te gebruiken 
~ een natuurlijk gegeven dat we niet kunnen laten liggen? En 
als gij dit alles voor weinig overtuigende vragen houdt, Iaat ik dan 
geheel in den geest van mijn betoog direct op den man a£ tot u 
spreken: is niet ,vaderland" ook voor ons allen een werkelijkheid, 
waarin wij een liefde beleven, die we niet willen en niet kunnen 
prijsgeven? 

Doch als we dit voorop stellen dan moeten we tegelijkertijd in 
het oog houden, dat de grondslag van gemeenschap uitsluit dat 
eenige gemeenschap de eenige zou zijn, de al~beheerschende. Een 
andere is mogelijk, die tegenover die van het volk staat. Doch 
ook zij is slechts werkelijk gemeenschap, heeft slechts kracht als 
liefde haar bindt. Wij kunnen dit inzien, als we letten op hetgeen 
in Duitschland thans geschiedt. Met overweldigende vaart heeft 
daar de eene gemeenschap van het volk zich doen gelden, zij heeft 
den enkeling in den hoek gedrukt en het is ons buitenstaanders 
onverklaarbaar, hoe men heeft kunnen toelaten, dat in naam van 
de gemeenschap de heerschers den enkelen mensch zoo liefdeloos 
hebben behandeld, zoo rechteloos hebben gemaakt. De macht van 
het volk vaagde iedere andere weg, wat groot scheen in politieke 
beteekenis bleek voos, doch een gemeenschap houdt stand: de 
Kerk. De strijd, die · nu in Duitschland in de Christelijke Kerk 
wordt gevoerd, is de strijd tegen den almacht van den Staat. Hier 
is een liefde die bindt, die doet zien dat de mensch nooit door 
.eenige gemeenschap geheel wordt qepaald, dat het QDYQQrwa~rde~ 
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lijke Primat des politischen, waarvoor de staatsrechtleeraar Carl 
Schmitt strijdt, niet bestaat. Wij kunnen op meerdere wijzen in 
gemeenschap Ieven. De verabsoluteering van een der vormen heeft 
de botsing noodzakelijk ten gevolge. 

En nog op andere wijze leert het geval der Duitsche Kerk, dat 
de volksgemeenschap niet de eenige is. Niet aileen binnen het volk 
staat naast de algemeene een andere, die in sommige opzichten 
haar gelijke, ja haar meerdere is , doch deze gemeenschap omvat 
ook weer anderen buiten het volk. De Duitsche Christelijke Kerk 
is Duitsch, doch zij is ook Christelijk. Wij Christenen staan tegen~ 
over dezen strijd niet als toeschouwers , maar als deelnemers. Deze 
gemeenschap is ook de onze. 

Het is een der fundamenteele overtuigingen van het Christen~ 
dom dat ieder mensch op een bepaald oogenblik mijn naaste kan 
zijn. Hiermee is de noodzakelijkheid van de gemeenschap ook met 
den niet~volksgenoot gegeven. Ieclere gemeenschap, die een vorm 
krijgt, een zekere vastheid en ordening naar binnen, sluit zich 
naar buiten af en stelt zich tegenover wat buiten haar ligt in een 
tegenstelling, juist zooals het individu altijd weer wordt gebracht 
in een positie van aanval of verweer tegen anderen. Wij zijn allen 
sterk .,anti" het een of het ander, den een of den ander . Staten 
zijn dat ook. Was men zich bewust, wat waarlijk de grondslag 
ook van den Staat is, dan begreep men, dat de afsluiting van den 
ander nooit meer is dan tijdelijk hulpmiddel in een gebrekkige wereld 
,.....- dat er ook gemeenschap is daarbuiten. Van het volkenrecht zie 
ik dit als den grond. 

Van het volkenrecht. Ik heb in de beschouwingen, die ik u in 
het laatste deel van mijn rede voordroeg over het recht gezwegen, 
van den staat slechts in vage termen als gemeenschap gerept. Ik 
verwacht dat gij dit als bezwaar hebt gevoeld en mij tegemoet voert: 
gij zoudt als jurist tot ons spreken, ge verliest u in vage algemeen~ 
heden. lk antwoord, dat ik in de gemeenschap den grondslag van 
het recht zie, niet in de gemeenschap zooals zij moet zijn, waarin 
de liefde waarlijk is, maar zooals zij is: verdeeld, gebroken, telkens 
uiteenvallend, individu tegenover individu, individu tegenover 
menigte, maar toch met de herinnering aan haar werkelijke be~ 
stemming, die zij nooit geheel kan vergeten. Het recht raakt in 
de gedachte der gerechtigheid, waarin immers de volmaakte ge~ 
meenschap haar ordening verkrijgt, aan dit fundament . Het heeft 
zonder clit geen zin, doch het is nooit meer dan een gebrekkige 
wegwijzer, een voorloopigheid, die omdat zij voorloopigheid is en 
toch moet doen, wil zij worden gehandhaafd, also£ zij blijvend was, 

--- altijd te kort schiet. Een rechtsgemeenschap is niet de ware ge~ 
meenschap van ik en gij. lntegendeel , het ik en gij wordt onder~ 
steld, tegelijk terug gezet; voor het recht is ieder een .,iemand", 
taalkundig niet een tweede maar een derde persoon. Het recht 
spreekt ·nooit direct aan, brengt niet bij elkaar; maar maakt af-
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stand. Het stelt den een tegenover den ander, het geheel tegen
over den eenling. In die gemeenschap, die om berekenbare zeker
heid en dus om vaste regels vraagt, wordt de mensch altijd tot een 
individu, de gemeenschap tot een macht, dat zijn abstracties, doch 
door en in abstracties wordt een heerschappij uitgeoefend, die de 
mensch maar al te zeer gevoelt. Het begint al in de moraal, die 
het altijd concrete liefdesgebod een bepaalden, maar juist daarom 
algemeenen, inhoud geeft; het gebeurt sterker in het recht, dat 
het objectiveert en aan een formule bindt. Het liefdesgebod, dat 
immers geen enkele bepaalde houding vooraf k~m voorschrijven , 
maar niet anders inhoudt dan dit eene, maar dan ook afdoende: 
heb uw naaste lief, wordt, , Gij zult niet dooden" en dan in het 
recht: , Hij die een ander opzettelijk van het Ieven berooft wordt 
gestraft." In de tegenstelling , hij-die" tegenover ,Gij" ligt de 
stap uit de werkelijke gemeenschap tot den gemeenschapsvorm, die 
den mensch behandelt en behandelen moet, also£ hij op zich zelf 
stond , hem isoleert en maakt in plaats van persoonlijkheid tot een 
uit velen , met die velen onderworpen aan regels. , Persoon" in 
rechten is niet persoonlijkheid in dieperen zin. 

In het recht worstelt de mensch in een nimmer eindigende kamp 
om zich zelf te handhaven, om persoon te zijn of liever te worden, 
om zich te bevrijden uit de ketenen, waarin de ~mderen , die in 
hem niet hun naaste zagen maar een voorwerp van uitbuiting, hem 
klonken; om een vorm te vinden, waarin ' iets van een ware ge
meenschap wordt benaderd, een gemeenschapsvorm, die het moge
lijk maakt de rampen, die de wereld brengt; tezamen te dragen, 
de wereld dienstbaar te maken aan het menschidijk geslacht. 

In deze voorsteiling kunnen en de strijd om het persoonlijk recht 
en de strevingen naar gemeenschapsvormen haar adel hebben. Het 
vrijheidsrecht van onzen tijd heeft historisch zijn grondslag in de 
gewetensvrijheid, het Calvinisme kan naast het liberalisme zich als 
zijn vader doen gelden. Laten wij dit goed vasthouden tegenover 
de grauwe macht der velen, die van gemeenschap spreken , maar 
eigen wil begeeren op te leggen. Doch deze vrijheid is niet dan 
een grens aan menschenmacht, zij heeft geen positieven inhoud . 
Wordt zij voor zich zelve gezocht, haar waarde gaat verloren. 
Zij is niet het laatste. En juist zoo gaat het met den vorm waar 
zich een gemeenschap realiseert, met staat of vaderland. Zij willen 
heerschen, worden daardoor tot usurpator. Het is een strijd zonder 
einde. Niet aileen belast met het zware gewicht der natuur, die 
zich maar beetje voor beetje laat beheerschen, doch vooral beperkt 
door de vijandigheid, die in hem zelven is, kan de mensch in zijn 
worsteling niet de vrucht grijpen die hij begeert. Een volkomen 
maatschappij, een volkomen recht, zij zijn niet aileen niet te reali
seeren, zij zijn zelfs niet denkbaar. 

En toch is er de hunkering. Een hunkering naar een ware ge
meenschap. Om nog eens aan een woord van Augustinus te her-

= -
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inneren: remota justitia, zonder gerechtigheid. is de civitas niet 
dan een rooversbende. 1

) Augustin us zegt dit niet als een uitspraak 
bij wijze van onderstelling. wat de samenleying zou kunnen zijn 
als de gerechtigheid ontbrak; de gerechtigheid, die immers vol
maaktheid is bij hem, ontbreekt in werkelijkheid steeds. We Ieven 
in een samenleving die met een rooversbende vergeleken kan wor
den. Er is geen justitia, niet meer dan een hanger ernaar. Die 
hanger rechtvaardigt recht en staat ........- doch maakt tegelijk hun 
hopeloos te kort schieten bewust. 

Er is niets dan de hunkering naar een ware gemeenschap. waar
in de verhouding ik......-gij werkelijkheid zou zijn. Die kan niet wor
den bereikt, slechts worden geloofd. De gedachte van de gebonden
heid van .. ik" en .. gij" krijgt haar dieperen en eigenlijken zin slechts 
........- Ebner merkt het op ........- indien de gij. die aanspreekt en aan
gesproken wordt, niet ontwijkt en niet versaagt. indien GIJ met 
hoofdletters wordt geschreven. Hebt uw naaste lief als u zelven 
vraagt om de aanvulling . .. en God hoven allen." 

II. ZIJN EN BEHOOREN. 

Zoodca de mensch tot nadenken komt, zijn er twee vragen 
_die zich altijd weer aan hem opdringen: wat moet ik doen? ......

wat kan ik weten? Het is karakteristiek voor wijsbegeerte en weten
schap. ja voor de geheele levenshouding der laatste eeuwen, dat 
de eerste vraag. die ook den niet reflecteerenden mensch overvalt 
en die van veel grooter belang is voor het Ieven der meesten dan 
de tweede. bij deze werd achtergesteld. dat het antwoord op de 
vraag naar een richtsnoer van handelen afhankelijk werd van die 
van de beteekenis van ons weten. 

Het weten is ontzaggelijk gegroeid sinds de Renaissance. Waar
neming en experiment brachten tot al verder ontleding, zij werden 
verwerkt in al stouter concepties. Wetten. die niet als de wetten 
waarvan wij juristen spreken behooren gevolgd te worden. doch 
die niet anders zouden zijn dan de samenvatting in een enkele 
formule van wat gebeurt en noodzakelijk moet gebeuren. werden 
ontdel<t. De natuur werd verklaard door herleiding tot die enkele, 
zoo weinig mogelijke wetten. Was het wonder, dat men ook het 
zedelijk Ieven, het Ieven waarin de vraag rees: wat moet ik doen, 
onder zulk een wet wilde brengen? 

Was zulk een wet gevonden, dan was daarmee niet het antwoord 
op die vraag gegeven, maar dan viel de vraag weg. dan was be
wezen. dat de vraag geen zin had. lmmers indien is aangetoond 
dat het zedelijk Ieven causaal volledig verklaard kan worden, dan 
is ook aangetoond dat er geen behooren bestaat. Wij gebruiken 
het woord .. moeten" in dubbelen zin, de Duitschers maken een 

1) De civitate IV cap. 4. 

.. 
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tegenstelling tusschen ,miissen" en ,.sollen". Als wij niet anders 
dan op zekere wijze kunnen handelen, heeft de vraag naar het _ 
sollen ~ wat ik verder ,.behooren" noem ~ geen zin. Er kunnen 
wei bepaalde voorstellingen zijn omtrent het behooren, voorstellin~ 
gen, die weder verklaard kunnen worden als andere verschijnselen, 
doch die voorstellingen hebben dan geen werkelijken inhoud, zij 
hebben aileen subjectieve beteekenis. 

Het is deze gedachte die achter een reeks opvattingen steekt in 
rechtswetenschap en ethiek, die ik verder het naturalisme noem. ~ 
Voor haar is het geestelijk Ieven een deel der natuur, niet anders. 
Wetenschappelijk wordt het behandeld als ieder verschijnsel der 
natuur, de methode der natuurwetenschap is de eenig mogelijke. 

Nu zou men verwachten, dat de aanhangers dezer opvatting ~ 
en die zijn talrijk in onzen tijd ,......... als hun concreet de vraag wordt 
voorgelegd door een mensch in onzekerheid: wat moet ik doen? 
doch evenzeer als in het algemeen over de juiste moraal of de 
wenschelijke rechtsvorming, maatschappij~inrichting wordt gespro~ 
ken, het antwoord schuldig zouden blijven of althans zouden ant~ 
woorden, dat zij krachtens hun leer geen antwoord hebben. Ik kan 
u wei zeggen, aldus denk ik mij dat antwoord, wat gij waarschijn~ 
lijk zult, niet wat gij behoort te doen. Mijn wetenschap geeft mij 
de mogelijkheid tot zekere hoogte uw gedrag te voorspellen, ge~ 
lijk een physicus een natuurverschijnsel voorspelt, maar wat weet 
ik van behooren? 

Doch nu is het merkwaardig, dat dit antwoord niet het normale 
is, dat telkens weer wordt gepoogd, wel een antwoord te geven 
op de vragen, die ik stelde, een antwoord dat dan is dat het gedrag 
moet zijn , zooals de auteur krachtens zijn wetenschappelijk inzicht -
onderstelt dat het zal zijn, dat we altijd weer terecht komen bij 
een moraal, bij de aanwijzing van de gewenschte rechtshervorming. 

Men ziet dat bij den man, die wel het type van den naturalist 
in de rechtsleer is, bij Hobbes, men ziet het evenzeer bij de mo
derne sociologen, zeer duidelijk bijv. bij de aanhangers van het 
historisch materialisme. 

Bij Hobbes. Hem stond een stelsel als da t der natuurweten~ 
schap van zijn tijd voor. oogen, geheel mechanisch gedacht. Hij 
ziet de natuur als een mechanisme, den mensch als een mecha
nisme, een soort uurwerk met het hart als de veer en de gewrich
ten als de radertjes , het denken, voelen en weten van den mensch 
als bewegingen van dit mechanisme. De kracht die ten slotte den 
stoot daaraan geeft is de zelfzucht. Door ons intellect, dat zelf 
ook weder resultaat is derzelfde bewegingen, worden wij ons bier
van bewust, leeren wij ook hoe die zelfzucht het best te dienen. 
Beginsel is daarbij volgens Hobbes de conservatio sui , de ·hand- • 
having van zich zelf. Om die te bereiken moeten de menschen 
het oerverdrag sluiten, waarvan ik in de vorige voordracht sprak; 
zonder dat zouden zij in 'de chaos, den oorlog van allen tegen 
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allen ten grande gaan. Daarom is het verdrag de grondslag der 
samenleving, om te zorgen dat die niet verbroken wordt leert ons 
dan de recta ratio, aldus Hobbes, de ware rede, dat wij moeten 
handelen naar den regel: wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat 
oak aan een ander niet. 

Gij ziet het: er is een richtsnoer , en zelfs een richtsnoer dat , 
in tegenstelling tot het uitgangspunt, niet egoist , maar altruist is. 
Het is duidelijk dat hier ergens een tegenspraak moet schuilen, 
een fout in de redeneering. Zij ligt hier in de gedachte van het 
verdrag, dat principieel niet anders is dan een constructie, een 
wijze van den ken om de samenleving , het onderworpen zijn aan 
staats~ en rechtsgezag, te verklaren, dat echter tegelijk wordt ge~ 

• dacht als ,verschijnsel", resultaat van , bewegingen", zelf weder 
oorzaak van volgende, hier van de moraalleer die noodzakelijk is 
om het verdrag niet te verbreken. W ordt de recta ratio ingeroepen, 
kan men verder zeggen, om een bepaalde handelwijze tot de ge~ 

- wenschte te proclameeren, dan is de recta ratio iets anders dan 
een mechanisch resultaat, zij wordt losgemaakt van de bewegingen 
die zij op de een of andere wijze - hoe is niet duidelijk - zou 
kunnen beheerschen. Doch daarover zoo straks. 

Laat ik eerst nag aantoonen , hoe oak het historisch materialisme 
verstrikt raakt in een analoge tegenspraak tusschen verklaring en 
wensch, hoe oak hier de aanwijzing van de richting, waarin men 
behoort te gaan, die niet anders zou zijn dan die waarin men gaat 
en moet gaan, in een slop voert, waar men niet uitkomt. Men weet 
het : aile ,ideologien", religie, recht, moraal zijn afhankelijk van · 
den strijd over de productiemiddelen, die den vorm van klasse~ 
strijd heeft aangenomen en als klassestrijd zal voortduren, totdat 
het proleta riaat heeft overwonnen en de socialisatie kan plaats 
hebben. Tegelijk met de verkondiging dezer leer roepen Marx en 
Engels tot den klassestrijd op om die overwinning te bereiken. 
Met welk een kracht en met welk een resultaat weet men. Doch 
hoe kan men oproepen tot strijd voor iets, dat gebeuren moet? 
Als men antwoordt. dat het tempo van de ontwikkeling kan war~ 
den versneld, dan is dat duidelijk een uitvlucht. Als de strijd om 
de productiemiddelen zoowel bet maatschappelijk bestaan in haar 
ontwikkeling , als de ideologie volledig bepaalt, dan bepaalt zij dit 
oak op ieder oogenblik en is voor speling in tijdsruimte geen plaats. 
Waarom behoort de proletarier te strijden, waarom is de socialisatie 
begeerlijk en goed? En tach wordt zij als zoodanig voorgesteld, 
en is dit, niet de overi:uiging dat het zoo komen moet, de prikkel 
tot den strijd. De overtuiging, dat de overwinning met de nood~ 
zakelijkheid van een natuurwet komen moet, was niet dan een ver~ 
sterking van den moed en de kracht van de strijders. Schijnbaar 
was er van behooren geen sprake, alleen van een verloop van ver~ 
schijnselen, noodzakelijk als een physisch proces; in werkelijkheid 
werd gestreden voor een rechtsovertuiging, was de wetenschappe~ 
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lijke verklaring daarbij een steun, die juist om den drang van den 
tijd naar wetenschap, naar natuurwetenschap, niet kon worden ge~ 
mist. Het primaire was de · strijd, de theorie het secundaire. Het 
historisch materialisme is ten aanzien van zich zelf niet historisch 
materialistisch genoeg. 

Het is dit niet in nog dieperen zin, en kwam daardoor tot ver~ 
absoluteering van een relatieve waarheid. Had men doorgedacht, 
dan had men gezien, dat niet aileen het optreden der leer in het 
midden der 19e eeuw, maar de geheele leer zelf met de maatschappe~ 
lijke toestanden in verband stond. Historisch materialistisch is het 
historisch materialisme aileen waar voor den proletarier van de 
tweede helft der 19e eeuw 1

). lmmers, als idologien afhankelijk 
zijn van den stand van den strijd over productiemiddelen, dan is 
het niet aileen de moraal en het recht, maar ook de wetenschap -
der maatschappij, dus ook de verklaring van dien strijd. Zoo heft 
het zich zelf op, heeft niet de algemeene geldigheid, die het zich 
zelf toeschrijft. Zet men ·deze wei te aanvaarden kern om in een . 
gedachtengang, die zich uit de vangc.rmen van het stelsel heeft 
losgemaakt, dan blijkt er, dat er verband, samenhang is aan te 
wijzen tusschen het maatschappelijk Ieven en de heerschende over~ 
tuigingen, bijv. dus tusschen den maatschappelijken toestand van 
den fabrieksarbeider in de 19e en 20ste eeuw en het optreden van 
het Marxisme, maar dat van bepaling in den zin van volstrekte 
afhankelijkheid geen sprake kan zijn. Voor ons onderwerp: we 
ondergaan den invloed in ons oordeel over wat behoort van de 
omgeving, tusschen deze en gene is samenhang aan te toonen, doch 
het behooren in zich wordt daardoor niet geraakt. 

Het is de fout van ieder naturalisme dat het dezen relatieven 
factor absoluut maakt. Principieeler nog gezegd, het stuit op een 
bezwaar, dat in eenigen vorm altijd weer terugkomt: of het moet 
het typische van de gebondenheid aan de scheiding goed ,......., kwaad 
ontkennen, ,......., en komt dan in strijd met zijn uitgangspunt, dat 
ieder verschijnsel aanvaardt en verklaart ,......., of, het erkent die, geeft 
een maatstaf ter onderscheiding, doch wordt dan weder zich zel£ 
ontrouw, daar naar eigen voorstelling de scheiding niet bestaat en 
niet bestaan kan. 

Maar, zegt men wellicht, niet het bestaan der scheiding goed ,......., 
kwaad is het verschijnsel der geschiedenis, waarmee rekening ge~ 
houden moet worden, doch aileen het feit dat menschen die schei~ 
ding maken. Zij is er wei voor hun geweten, subjectief, maar dit • 
wil niet zeggen dat zij objectief eenigen inhoud heeft. De tegen~ 
we'rping baat niet. lmmers, is hier niet een aan zich subjectief ver~ 
plicht gevoelen, dan is dit een illusie die wijkt, zoodra vastgesteld 
is dat het gevoelde slechts subjectie£ is. Zoodra ik door den schijn 
zie, verliest de schijn zijn waarde. Toont het naturalisme waar~ 

1 ) Vgl. Fritz Lieb, Zwischen den Zeiten VII, 379. 
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lijk aan, dat de menschen zich wei verplicht gevoelen, doch het 
niet zijn, dan houdt het gevoel op op het oogenblik dat dit laatste 
is gedemonstreerd. Wie een verschijnsel als het ,geweten" causaal 
verklaart, maakt het geweten stuk. Althans indien die verklaring 
waarlijk als voldoende wordt aanvaard. De werkelijkheid is dit 
gelukkig nooit, althans nooit geheel, wei voor een groot deel, en 
zoo heeft de naturalistische leer ook in het Ieven verwoestend ge~ 
werkt. Doch altijd komt een oogenblik, soms juist bij theoretisch 
naturalistisch georienteerden, waar op eigen gewetensovertuiging 
beroep gedaan wordt, waar met hartstocht, zij het dan meestal al~ 
leen in concrete gevallen, tusschen goed en kwaad wordt gescheiden. 

Doch als dat geschiedt, dan rijst altijd weer de vraag naar een 
maatstaf. Wie die vraag stelt kan nimmer tevreden zijn met de 
verwijzing naar een verloop naar een natuurwet. Zoodra men zegt 
dat op zekere wijze behoort te worden gehandeld, wordt de zede~ 
lijkheid tegenover de natuur gesteld, kan die zedelijkheid niet deel 

. van de natuur zijn, moet zij kiezen tusSchen twee, beide met de 
natuur vereenigbare. mogelijkheden. 

Tegenover ieder naturalisme staat onomstootelijk de eisch van 
het behooren. Ik kan· dit niet voor meerdere vormen aantoonen, 
daartoe ontbreekt de tijd, wijs u enkel nog op het gesol met het 
begrip ontwikkeling , waaraan velen in onzen tijd zich schuldig 
maken. Zou ontwikkeling synoniem zijn met verandering, het zou 
bij een gedachtengang waarin de zedelijke verschijnselen als natuur~ 
verschijnselen worden behandeld passen. Doch zij, die het woord 
bezigen, meenen er altijd mee een stijging van lager tot hooger, 
van minder tot beter, zij zien niet, dat reeds door het .aannemen 
dezer trappen zij in hun schijnbaar naturalistische beschouwing een 
element invoeren dat er niet in past. Geen rechts~ of zedeleer op 
ontwikkeling gebouwd, die niet bedekt een grondslag heeft elders 
dan in die ontwikkeling. 

Doch we hebben lang genoeg bij deze beschouwingen stil ge~ 
staan. Wij moeten overgaan tot die, welke het behooren een eigen 
plaats, en wei een zeer belangrijke toekennen tegenover het weten. 
Van zelf wenden we ons tot den wijsgeer, wiens denken in de 
19e en 20ste eeuw een wei niet breeden maar daardoor wellicht 

.. des te dieper invloed heeft geoefend, tot Immanuel Kant. Als iedere 
geestesstrooming gaat ook het gedachtencomplex dat in Kant zijn 
middelpunt heeft, op en neer in de waardeering der menschen, doch 
telkens duikt het weer op, soms in nieuwen vorm en zijn invloed 
zal nog we] lang aanhouden. 

Er zullen er wei weinig geweest zijn , die zoo hebben gestreden 
met den samenhang der beide vragen, die ik in den aanvang van 
deze voordracht noemde, als Kant. Hij had zich jarenlang bezig 
gehouden met de natuurwetenschap, die hij zag opkomen in een 
nooit beleefden bloei. Hij aanvaardde haar volkomen, geheel. Doch 
tegelijk was hij innerlijk ove_rtuigd van de strenge gebondenheid 

-
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aan den plicht, van de waarde van moraal en religie in eigen leven 
en in het leven der menschheid. boor de natuurwetenschap schenen 
die in het gedrang te komen, de plaats, die de heerschende wijs~ 
begeerte haar inruimde, scheen onhoudbaar. Hij moest een nieuw 
punt aanwijzen waarop zij naast en ondanks de natuurwetenschap 
onvoorwaardelijk zouden kunnen worden gehandhaafd. Het pro~ 
bleem der verhouding van natuurwetenschap en ethiek moest wor~ 
den opgelost. 

Kant deed dit door een volledige scherpe scheiding tusschen -
Sollen en Sein, behooren en zijn. Niet in, maar naast de natuur 
hebben moraal en religie eigen rijk. Den grondslag vond hij in de 
kenleer. Wat is wetenschap, op welke gronden houden wij bepaal~ 
de oordeelen voor waar, was zijn eerste vraag. Het antwoord op 
die vraag kan ik zelfs niet in een korte samenvatting vermelden. 
Voor mijn doel heb ik daaruit slechts een ding noodig: de mensche~ 
lijke geest is in zijn kennen niet uitsluitend receptie£, ons weten 
komt tot stand door de zelfstandige bewerking door den geest van 
de gegevens der ervaring; ervaring en rede samen bouwen het. 
Het subject dat kent, het ik, kan dus niet zelf voorwerp van er~ 
varing zijn. De causale verklaring der verschijnselen, waarmee de 
natuurwetenschap te doen heeft, is niet de eenige. Er is nog een 
andere beschouwingswijze. Het is die van de praktische Vernunft. 
Wij kunnen ons zelf op twee manieren bezien: als empirisch ge~ 
geven, dat tot de zinnelijke wereld behoort en geheel aan de natuur~ 
causaliteit onderworpen is, en tegelijk als tot de intelligente wereld 
behoorend, dat niet afhangt van de natuurcausaliteit, maar in vrij~ 
heid den regel stelt wat behoort. Het is de zedelijkheid in. den 
mensch, die ons deze stelling veroorlooft, neen er toe dwingt. 

Wat verstaat Kant onder die .,intelligible" ·wereld? Niet de wereld 
van de ervaring, waar alles als oorzaak en gevolg aan elkaar hangt, 
doch een wereld, die we ons in ons intellect niet kunnen voor~ 
stellen, doch die van dat intellect zelf de veronderstelling is. In 
die wereld heerscht de vrijheid, dit is dus geen causale gebonden~ 
heid, tot die wereld behoort de mensch evenzeer als tot de em~ 
pirische, en het is de zedelijke vrijheid die daar de wet stelt. Een 
wet over wat behoort, niet over wat is. Grondbeginsel dier wet 
is volgens Kant, dat ieder zoo moet handelen, also£ het beginsel 
van zijn handeling tot een algemeene wet worden moest. In den 
mensch zelf wordt dit beginsel gevonden. 

Het kan mijn doe} niet zijn u een uiteenzetting van de moeilijk 
begrijpbare ethiek van Kant te geven. Voor heden moet ik vol~ 
staan met een ding scherp naar voren te brengen: er is een be~ 
hooren, dit behooren is in den mensch ...- dit behooren moet vol~ 
strekt gescheiden worden van iedere wet~nschap over natuurver~ 
schijnselen. Oat kan als we ons den mensch zelf gescheiden denken: 
een .,ik" dat geboren wordt en sterft, dat geheel onderworpen is 
aan de wetten der natuur en een ,ik" dat we met ons empirisch 
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kennen moeten aannemen. omdat het oak daarvan de onderstelling 
is, dat zelf vrij is en de zedelijkheid, die de wet is, die het zich 
zelf in vrijheid stelt, moet verwerkelijken. 

Kant heeft met een forschen zwaai het geweten voor ons ge~ 
plaatst als een niet te ontkomen werkelijkheid, die evenzeer, neen 
nag eerder, moet worden aanvaard als onze kennis met haar keten 
van oorzaak en gevolg. Hij heeft het behooren naar voren geduwd 
als een vast blok, waaraan we niet kunnen wrikken. Bekend is 
het dat hij , de dorre, droge Kant, lyrisch wordt als hij het over 
den plicht ·en de zedewet heeft. De zedewet in hem en de sterren~ 
hemel hoven hem, ze vervullen hem met gelijken eerbied. ,Plicht, 
ik zou haast zeggen, zingt hij, als dit woord niet volkomen onge~ 
past was bij dezen wijsgeer, ,plicht, gij verheven, ·grootsche naam 
- waar vind ik een oorsprong uwer waardig, de wortel van uw 
edele afkomst?" Het heeft indruk gemaakt, en maakt het nag. Het 
staat sterk tegenover veel weifelend scepticisme. 

Maar er blijft een groote moeilijkheid. Vraagt men : maar wat 
moet ik nu doen? mijn plicht, zeker, maar wat is die plicht , dan 
antwoordt Kant vooreerst dat niets goed is als de goede wil. Het 
is begrijpelijk: aileen de gezindheid goed, het past in het systeem. 
Maar wanneer is de wil nu goed? Hoe weet ik wat ik doen moet? 
Aile theorie over den plicht en den goeden wil baat mij niet, zij 
laat de formeele zijde zien, ik heb behoefte aan een concreten in~ 
houd: wat moet ik, doen. Kant heeft het gevoeld, hij heeft het 
maxime, het beginsel oak aangegeven: datgene wat ik tot alge~ 
meen richtsnoer van handelen gemaakt zou willen hebben. Doch 
oak dat brengt weinig verder . Een van tweeen: Of het blijft zuiver 
formeel, is niet anders dan nag weer een aanwijzing van een for~ 
meele zijde van den plicht, de ,algemeenheid" die in dit handelen 
moet liggen, Of het neemt concreter inhoud aan, maar ontleent dien 
inhoud dan altijd aan iets anders. Als Kant verder gaat en zelf 
meer concrete uitspraken geeft , dan is het de pietistisch opgevoede 
zoon van den tijd der verlichting, die aan het woord is , niet de 

.. wijsgeer. Met het algemeene richtsnoer aileen komen wij er nooit. 
Geen enkel algemeen gehouden gebod is meer dan de aanwijzing 
van een richting , het is op zich zelf en aileen nooit afdoende ter 
beslissing van wat mag en niet mag. Gij zult niet dooden, spreekt 
tot ons allen. Doch geldt het voor den oorlog? geldt het bij nood~ 
weer? zoo neen, bij welken oorlog niet, wanneer is er noodweer? 
Zander de kennis der verhoudingen, zoo uitgebreid mogelijk, komen 
we niet tot een beslissing. Ooch dan ligt die beslissing ook niet 
in eenige algemeene norm. Zeg niet dat dit te verhelpen is door 
uitzonderingen op den regel te erkennen en uitzonderingen op de 
uitzonderingen. Het baat niet, het Ieven laat zich niet in een derge~ 
lijk schema vangen. Voor het recht kan het noodig zijn, ik zeg 
het met aile reserves die oak daar passen, maar in de ruoraal is 
het onhoudbaar omdat het 't wezenlijke, de gewetensbeslissing, 
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waarop toch ook Kant's ethiek steunt, niet raakt. Die laat zich niet 
tot een systeem van tevoren opgestelde regels herleiden. 

En is deze mede afhankelijk van de omstandigheden, van het 
feit , dat een oordeel van behooren wordt gevraagd niet in het 
algemeen, maar nu, hier, mag ik dit doen? dan blijkt wei, dat de 
scheiding van zijn en behooren, hoe noodig ook voor een inzicht, 
toch niet een blijvende kan zijn. Dan vragen we naar een brug, 
die tot het behooren in deze historisch geworden, empirisch er~ 
varen wereld leidt. En die brug is er bij Kant niet. Wordt hij -
gelijk soms door zijn volgers - gekgd, dan wordt altijd iets binnen 
gesmokkeld, wat niet tot de praktische Vernunft, de zedewet, hoort. 
Weigert men daartoe over te gaan, dan blijft men hulpeloos staan 
in de theorie over het praktische handelen, kan tot dat handelen 
zelf niet komen . 

Zoo rijst de twijfel, of die scheiding zelf wei houdbaar is. En 
dan wordt ook het tegenover elkaar staan van intelligibel en em~ 
pirisch ik betwistbaar, gaan wij twijfelen aan zijn waarde. Het 
komt uit de kenleer, client aaar om het weten begrijpelijk te maken, 
moet hier ook het behooren verklaren. Doch nu is er het verschil, 
dat niemand uit een theorie over het weten zelf een wetenschap 
wil opbouwen, terwijl wij - en Kant zelf ook - aan een theorie 
over het behooren wei het concrete behooren willen toetsen. En 
dat gaat niet. Als jurist voelt men dit sterk: uit een theorie over 
het recht kan geen enkele concrete rechtsbeslissing worden afgeleid. 

Kant's Du solst, heeft Brunner gezegd, blijft een vreemdeling 
in deze wereld 1 ). Ik - wil men, mijn empirisch ik - vraagt een 
richtsnoer voor deze wereld, ik blijf hulpeloos , speelbal van krach~ 
ten. Wij hebben deel aan twee werelden, ik zal het Kant niet tegen~ 
spreken, die van het zijn en van het behooren, de empirische waar~ 
in we ons bewegen, en de wereld van wat we moeten zijn, doch 
als dat ik, dat aan beide werelden deel heeft, toch hetzelfde ik 
is, dan kunnen we ons bij een volledige scheiding nooit neerleggen. 

Toch heeft die scheiding sterken invloed gehad in de weten~ 
schap, in het Ieven zelf. 

In de wetenschap is de scheiding tusschen beschrijvende en 
normatieve wetenschap, of juister misschien gezegd in de paging 
ieder normatief element uit de zuivere weterischap uit te bannen . ..: 
Het geldt voor iedere geesteswetenschap, voor maatschappij~be~ 
schrijving, ethiek, recht. Men meent naast en tegenover elkaar te 
kunnen stellen de zoogenaamd wetenschappelijke, alleen met in~ 
tellectueele hulpmiddelen tot stand gebrachte, beschrijving en samen~ 
vatting der verschijnselen en hun waardeering, die men dan al 
naar zijn opvatting of zelf weder tot object van eigen wetenschap 
maakt Of zuiver subjectief, willekeurig noemt. 

Het is voor mij het gemakkelijkst dit aan het recht te demon~ 

1) T. a. p. biz. 34. 
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streeren, ik geloof trouwens, dat we daar het verschijnsel het 
zuiverst zien, mede omdat men daar in de wet of de gewoonte 
een positieven maatsta£ meent te hebben voor de scheiding. Recht 

• is dan wat de bronnen van het recht als zoodanig aanwijzen, wat 
recht behoort te zijn staat daar geheel buiten; ten tijde dat men 
gaarne Latijn sprak, noemde men dit de tegenstelling tusschen 
jus constitutum en jus constituendum. Nu heeft er de laatste dertig 
of veertig jaar een sterke verschuiving plaats gehad ten aanzien 
der vraag: wat als bron van recht moet worden erkend, niet aileen 
de wet, ook andere bronnen kregen rechtskracht , doch de scheiding 
zelf bleef. En toch is het mijn overtuiging , dat die scheiding in 
den scherpen zin, waarin men haar voordraagt, niet is te maken, 

- dat in ons oordeel wat recht is het oordeel wat recht behoort te 
zijn altijd weer meespreekt. Omgekeerd ook in het oordeel over 
wat recht behoort te worden dat wat thans recht is . Dit ligt reeds 
in de bronnentheorie zelf. zoodra men aan eenig verschijnsel, het~ 
zij de wet, hetzij de gewoonte gezag toekent, geschiedt dit, omdat 
men overtuigd is, dat zulk een grootheid behoort te worden ge~ 
hoorzaamd. Wetenschappelijk kan men pogen de een tot de ander 
te herleiden: de gewoonte tot de wet, de wet tot de grondwet, ik 
laat nu daar hoever dat mogelijk is, maar er komt altijd een oogen~ 
blik dat men de gehoorzaamheid alleen op het behooren kan 
steunen. Waarom de grondwet te eerbiedigen? M.a. w. of een 
verschijnsel rechtsbron is, is altijd een vraag van recht, dus van 

. behooren? Meent men, als sbmmige sociologisch gerichte geesten, 
het verschijnsel van bet gevolgd worden van den regel tot het 
fundament der wetenschappelijke beschrijving te maken, dan zal 
daar toch immer naast moeten worden gesteld, dat de scheiding 
tusschen die verschijnselen, die wei en die niet tot het recht be~ 
hooren, nooit kan geschieden zonder een overtuiging omtrent wat 
recht is, dus wat behoort. Maar bovendien, de herleiding van aile 
recht tot gewoonte, zooals wij dan die maatschappelijke verschijn~ 
selen, misschien niet geheel nauwkeurig noemen, is onmogelijk, om~ 
dat in de eerste plaats het recht mede regels geeft voor nog niet 
voorgekomen gevallen en in de tweede plaats het in het recht 
altijd weer aankomt op de beslissing van het geval, dat steeds 
een element, dat niet ,gewoon" is, vertoont. Het eerste is dui~ 
delijk, overal waar de wet iets anders is dan de beschrijving 
van het al gebruikelijke, waar de wet aan den regel voorafgaat. 
En wat het tweede betreft, men zegge desnoods dat de kooper 
den koopprijs moet betalen, omdat dat gewoonte is. Maar moet 
de kooper ook betalen, indien niet tijdig of niet behoorlijk ge~ 
leverd is? ook indien de munt, waarin de prijs is uitgedrukt, tegen~ 
over het goed een veel hoogere waarde heeft verkregen? ook als 
de verkooper, die eerst door overmacht niet leveren kon, na jaren 
met de waar nog aankomt en prijs en waar op de markt zich thans 
heel anders verhouden? lk zou met deze vragen tijden lang door 
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kunnen gaan. En beweert men dat op al deze vragen een op ge~ 
woonte, op waarneming van verschijnselen steunend antwoord 
mogelijk is __, wat niet juist zou zijn __, hoe dan t!'! oordeelen over 
dezen kooper, die door zijn contract in een eenigszins andere ver~ 
houding kan verkeeren dan een type kooper waarvoor een ge~ 
woonte valt te constateeren? Van den algemeenen regel komt men 
ook in het recht nooit tot de concrete beslissing dan dank zij een 
element, dat niet in dien regel is opgesloten, maar dat zijn wortel 
heeft in onze overtuiging omtrent wat behoort. In het recht liggen 
zijn en behooren altijd zoo door elkaar gestrengeld, zoo vast ge~ 
knoopt, dat we ze nooit geheel uit elkaar kunnen halen , dat dus 
een beschrijving van hetgeen is, nooit mogelijk is zonder tegelijk 
de overtuiging wat behoort te Iaten meespreken, althans wanneer 
het betreft het recht eener gemeenschap, waaraan de auteur zelf 
deel heeft. Ik maak mij sterk dit in iedere rechtsbeschrijving van 
geldend recht te kunnen aantoonen. Een scheiding van wat als 
feit geconstateerd en beschreven kan worden, geheel los van iedere 
overtuiging , is niet mogelijk, of althans zij geeft geen antwoord 
op de vraag wat recht is. Zij kan sociologisch belangrijke ver~ 
schijnselen samenvatten en groepeeren, doch als rechtsbeschrijving 
is zij niet dan aanwijzing van zeker stellig belangrijk materiaal, 
laat zij groote hiaten als zij zich als beschrijving van het recht zou 
aandienen. In het recht kunnen wij geen stap doen, is geen enkele 
uitspraak mogelijk, zonder dat het behooren meespreekt. Het was 
een der doeleinden van mijn .,Algemeen Deel" in Asser's hand~ 
Ieiding voor burgerlijk recht om dit aan te wijzen. Ik mag de aan~ 
dacht der juristen onder u hiervoor vragen, maar mag er hier niet 
verder over uitweiden. 

Geen scherpe scheiding dus voor recht en rechtswetenschap 
tusschen zijn en behooren, geen wetenschap ook van het z.g. posi~ 
tieve recht, waarvan de overtuiging wat behoort niet de grondslag 
is. Hetzelfde geldt in meerdere mate nog voor de ethiek, voor 
iedere wetenschap, waarin men een behooren tracht te beschrijven. 
Maar voor sociologie of geschiedenis? Hier ligt de verhouding 
inderdaad anders, hier wordt immers gepoogd aileen feitelijk ge~ 
beuren in zijn samenhang te beschrijven. Maar toch __, hoe komt 
het dat iedere geschiedschrijving minstens evenveel den auteur en 
zijn tijd als die welke haar object was doet kennen? Geschiedenis 
is toch immer het verleden uit het heden gezien, zij is altijd meer 
en anders dan een opeenhooping van feiten; bepaalt het standpunt 
van den auteur in het heden· niet mede haar inhoud? Is zijn kijk 
op het geschiedverloop niet mede afhankelijk van zijn bewust of 
onbewust oordeel over dat verloop, en zal dit oordeel niet weder 
afhankelijk zijn van zijn stelling tegenover de primaire levensvragen? 
Typeeren Macaulay en Fruin niet evenzeer de liberale Ievens~ 
houding als de contemporaine staatslieden? En spreekt in Ranke's 
geschiedwerk niet de aanhanger van het Duitsche idealisme met 
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Christelijke tendenzen? Zeker, ik weet het, geschiedenis moet zoo 
objectie£ mogelijk zijn, geschiedbeschrijving, die partijdig is, is on~ 
waa·rdig dien naam te dragen. doch onpartijdigheid is allerminst 
kleurloosheid, ook de onpartijdige rechter oordeelt ten slotte. Zoo~ 
vee! mogelijk los maken van het subjectieve, waardeering ook van 
wat anders is dan de auteur zelf. het is noodig, doch het heeft 
altijd een grens. De historicus, die die grens poogt te overschrijden, 
gaat onder in den chroniqueur. Objectiveering tot het uiterste, goed, 
maar door die objectiveering wenschen wij de persoonlijke stem 
te hooren van den auteur. Een historicus mag in geen enkel op~ 
zicht naar welgevallen met zijn stof omspringen, doch hij moet 
er wei hoven uit komen. En dan zal zijn oordeel over de princi~ 
pieele dingen altijd weer zichtbaar worden in zijn werk. Gebeurt 
het niet, dan is zijn werk dood. Morrelt hij toch aan de gegevens 
om eigen lust bot te vieren, dan staat hij buiten de wetenschap, 
hier ligt het verschil tusschen de wetenschappelijke biographie en 
de tegenwoordig gefeteerde .. vie romanciee". 

In geesteswetenschap dus geen scherpe scheiding tusschen zijn 
en behooren. Zij is onmogelijk. Diezelfde scheiding tusschen zijn 
en behooren heeft ook buiten de wetenschap in het geheele cui~ 
tureele leven der 19e en 20ste eeuw grooten invloed gehad. Niet 
in dien zin, dat Kant's ethische leer of zijn moreele opvattingen 
in het algemeen breeden aanhang vonden. Doch zoo, dat zijn los~ 
maken van het behooren van de wetenschap van het zijn. gevoegd 
ook bij zijn herleiding van dat behooren tot de autonomie van 
den mensch. ten gevolge had, dat het behooren een zuiver per~ 
soonlijke zaak werd, waarover niet een algemeen geldend oordeel 
zou kunnen worden uitgesproken. Algemeen geldende oordeelen 
geeft alleen de wetenschap. Het is kenmerkend voor het libera~ 
lisme der 19e eeuw en ook nog van onzen tijd, dat het de vraag 

. van het behooren beschouwde als een zuiver individueele. Persoon~ 
lijk achtten de besten zich sterk gebonden, maar dit was aileen 
persoonlijk. Een oordeel over anderen kon niet worden uitgesproken. 
Ieclere waardeering van wat behoort en niet behoort werd sub~ 
jectief geacht, het gold en geldt als bewijs van groote objectiviteit 
en bijzondere ruimte van opvatting, indien men iedere leering. 
iederen waan van den dag mag ik zeggen, over wat moet en niet 
moet eerbiedigt en als gelijkwaardig erkent. lk wil niet met emotio~ 
neele woorden vragen wat de gevolgen van deze opvatting in de 
bandeloosheid van onzen tijd zijn geweest, er enkel op wijzen dat 
ook deze meening een tegenspraak in zich zelf bevat. 

lmmers de uitspraak, dat de objectieve maatstaf ter beoordeeling 
van regels en moraal ontbreekt, is zelf een oordeel van behooren. 
Ook -de verklaring niet te willen kiezen is een keus, zoodra bet 
op een handelen aankomt. _Dit wordt wei bewezen, door het feit 
dat zij altijd een grens heeft. Ook de meest liberale opvatting ver~ 

,k]aart zekere leeringen, ook al worden ze te goeder trouw ver~ 
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dedigd, voor onhoudbaar. Voor den een is het dit, voor den ander 
dat, maar voor ieder iets. De ontkenning van den maatstaf is een 
keus voor de vrijheid, een vrijheid, die niet onbeperkt gedacht 
kan worden. Ten slotte is zij een ontkenning der gemeenschap, 
doch daarover spreek ik nu niet. Zij is ook van het eigen indivi
dualistisch standpunt keus , omdat reeds dit standpunt zelf keus 
is. Het liberale stand punt . kan niet liberaal zijn en is niet Iibera a! 
tegenover alles wat anti-liberaal is. Het is er mee als het was met 
de schoolstrijd in ons politiek Ieven. Het scheen zoo vanzelf
sprekend, dat het liberalisme den strijd voerde voor de neutrale 
school. Daar werd immers aileen geleerd wat allen paste. Men
schen van Christelijke overtuiging konden daar dan aan toevoegen, 
wat er naar hun meening aan ontbrak, waarom dan verdeeldheid? 
Toch is dit onhoudbaar: die neutraliteit is al een keus, gaat uit 
van de gedachte, dat onderwijs mogelijk is zonder de fundamen
teele dingen van het leven te raken. Ik laat geheel rusten of dat 
al dan niet juist is, doch waar ik u van doordringen wil is, dat 
ook de voorstander der neutraliteit kiest. Hij kiest, omdat hij uit- _ 
gaat van de mogelijkheid van scheiding, die de ander ontkent. In 
het geestelijke bestaat geen neutraliteit. 

Ik kan dit ook zoo toelichten. Men maakt wel de tegenstelling 
tusschen de toeschouwers- en de deelnemershouding. Taak der 
wetenschap zou zijn de toeschouwershouding, zij staat buiten het
geen zij beschrij ft, zij betreuri: dit niet en juicht het niet toe, tracht 
het aileen maar te begrijpen. Het is het oude ideaal van Spinoza. 
Ook in het Ieven wordt de toeschouwershouding aangeprezen. 
Tracht te begrijpen wat u vreemd is, veroordeel het niet. Wordt 
men deelnemer, dan werken allerlei factoren mee die dit begrijpen 
verhinderen, dan blijft men noodzakelijkerwijze binnen het gebied 
van het subjectieve, daar heerscht altijd in meerdere of mindere 
mate gevoel, het hangt af van willekeur. 

Naar mijn meening is de toeschouwershouding, zoodra het be
treft de geesteswetenschappen en het geestelijk Ieven, onmogelijk 
en ook ongeoorloofd. Onmogelijk, ik heb het u trachten aan te 
toonen: de jurist, die een beslissing geeft wat in een concreet geval 
of ook in het algemeen recht is, de ethicus, die moraal-systemen 
beschrijft, de socioloog, die de maatschappij verklaart, de historicus, 
zij zijn nooit aileen toeschouwers. En wij zijn dit evenmin ten 
aanzien van iets dat ons geestelijk Ieven raakt. W el kunnen we 
p6gen de houding aan te nemen, doch die poging is zelf een deel
neming, een slap en onwillig deelnemen, maar we hebben niet te 
kiezen of we ei: in of er buiten willen staan. We zijn er altijd in, 
ook als we .,begrijpend" aileen maar .,verklaren". 

Het werd mij nog weer eens duidelijk, toen ik verleden jaar hier 
in Leiden Huizinga's magistrale rede over het spel hoorde. Ik her
inner u aan het bewogen slot, waar de spreker de vraag stelt: als 
wij overal spel vinden, is dan niet het heele Ieven spel? en het 
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antwoord: aan gene zijde van wat spel moet heeten, ligt al het 
diepste wat de mensch bezit: erbarmen en gerechtigheid, lijden en 
hoop, waarbij dan aan het eind naar een nog hooger gezichtseinder 
wordt gewezen. Zoolang wij ten aanzien van eenige vraag van 
menschelijk leven toeschouwers pogen te blijven, blijft het een spel, 
een spel dat wij al dan niet waardeerend aanzien, doch een spel. 
Wie voor recht of moraal zegt: ik houd dit voor rechtens of moreel 
geboden, maar gij moogt anders oordeelen, het is mijn smaak, mijn 
willekeur, mijn subjectief gevoelen, die mij aldus doet oordeelen, 

-· maakt recht en moraal tot spel. V rag en van gerechtigheid, dat is 
van behooren, zijn vragen van ernst. Wij kunnen niet toeschouwers 
blijven, doch wij kunnen wei er naar streven, ons steeds meer a£~ 
sluiten, aan deelneming onttrekken, doch wie dit doet, maakt van 
wat ernst is een spel. Het is ook hier weer het ontbreken van 
gemeenschap, als wat voor u ernst is voor mij slechts spel is, waar 
ik , begrijpend" en ,waardeerend" naar kijk. Wie ernst met zijn 
leven maakt, moet deelnemen zoodra de vraag wordt gesteld: mag 
dit, moet da t. En als we dan zien, dat niet ernst is het ontbreken 
van het spelelement, maar spel de tijdelijke opheffing van den ernst, 
dat dus niet spel, maar ernst het primaire is , dan mogen we vragen: 
waar is ernst, tenzij in de verhouding van den mensch tot God? 
Wat kan anders dien adel aan het menschelijk leven verleenen? 
wat anders het fundament der scheiding van het spel zijn? 

Gij kunt pogen alles tot spel te maken, gij kunt u in de toe~ 
schouwershouding stellen zoo veel ge maar wilt - ten slotte wordt 
ge er uitgestooten, komt ge op een punt, waar de ernst u aan~ 
g_rijpt. Die ernst is er alleen, als ge tegenover God komt te staan. 

Doch als dit alles zoo is, als dus de definitieve scheiding tus~ 
scherr zijn en behooren, gelijk Kant haar maakt, niet is te hand~ 
haven, omdat geesteswetenschap en geestelijk leven haar onmoge~ 
lijk maken, hoe dan? W aar steun te vinden? 
. Wij moeten, als veelal wanneer wij- zoeken, teruggaan. lk wijs 

u op een, wiens naam ik de vorige maal hier reeds met eerbied 
noemde, een figuur naar mijn overtuiging zonder eenigen twijfel 
grooter nog dan Kant, op Augustinus. 

Doch we moeten daarbij de zaak even nog van andere zijde 
ophalen. 

I"" In mijn eerste voordracht herinnerde ik u aan het woord van 
Descartes : cogito ergo sum. Ik moet u nogmaals vragen u de be~ 
teekenis daarvan voor te stellen. Het lijkt zoo eenvoudig, niet meer 
dan een logische conclusie: ieder die denkt bestaat, ik denk, dus 
ik besta. Doch het is anders bepoeld, het is de formuleering van 
de zekerheid, die de grondslag is van ieder denken, dus ook van 
de logica. Ook de logica zou ons kunnen misleiden. Wij willen 
vaster bodem. Het is de muur, waartegen alle twijfel dood loopt. 
Men kan gaan twijfelen aan alles, aan de mogelijkheid iets te 
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weten, onze zinnen kunnen ons bedriegen, ons denken ons op 
dwaalwegen brengen, alles, alles is wellicht illusie ,_., doch er is 
een punt waar alle scepsis ophoudt en ophouden moet. lk denk 
,_., ik ben. 

Het is merkwaardig dat twaal£ eeuwen v66r Descartes Augus- -
tin us een zelfden twij fel heeft doorloopen en reeds het zelfde in 
een analogen vorm heeft gezegd. In een posthuum werk, onlangs 
verschenen, van den in 1932 overleden jurist Pierre de Tourtoul
lon werd er op gewezen 1 ). Augustinus formuleert aldus: Scis esse 
te? Scio. Uncle scis ,_., nescio. Si fallor? sum. Drie vragen: weet 
ge dat ge zijt? lk weet het. Van waar weet ge dat? lk weet het 
niet. lndien ik mij vergis? lk ben. Ook in het vergissen ben ik. Let 
vooral op de tweede vraag: hoe weet ge het? daarop is geen ant
woord. Het is dus niet een bewijsbare, in eenig stelsel van kennis 
passende, waarheid, het is een waarheid die aan ieder stelsel voor
afgaat, die daarvan de noodzakelijke grondslag is, zoo zeker, dat 
zij zelfs door het te betwijfelen bevestigd wordt. Vergis ik mij, ik 
ben. Descartes meende niet anders . In al het denken is het ik, ,_., 
dit is mijn zekerheid. Oat ik is niet nader, philosophisch nocl1 
psychologisch, te ontleden, aan een scheiding van een intelligibel 
en een empirisch ik als Kant denkt Descartes niet. 

Augustinus is ten dezen de voorlooper van Descartes. Doch er 
is een verschil. Augustinus breidt de zekerheid die aan het begin 
staat uit. lk denk ook, dus ik ben. Het is de zekerheid van het 
zijn en van het denken, van het zijn als object van het denken. 
Er is iets ,_., voorloopig volstrekt niet nader bepaalds ,_., tegen
over mij, waarover ik denk. Bij Augustinus staan niet deze beide: 
denken en zijn tegenover elkaar, er is een derde. Hij zegt: Habemus -
interioris hominis sensum ibi me et esse et hie nosse certus sum 
et hie amo et amare me similiter certus sum 2 ). 

Wij hebben een innerlijk gevoel waar ik zeker ben en dat ik 
ben en dat ik dit weet en dit heb ik lief en tegelijk ben ik zeker 
van dat liefhebben. Voor amare gebruikt Augustinus elders het 
woord velle, het zijn betreft dan niet het enkele oogenblik van het 
denken, maar omvat den tijd: memini enim me habere memoriam 
et intelligentiam et voluntatem, et intelligo me intelligere et velle 
atque meminisse et volo me velle et meminisse et intelligere: 3 ) ik 
herinner mij memoria ( wat ik door bewustzijn van zijn zou ver
talen) te hebben en begrip en wil, en ik begrijp dat ik begrijp en 
wil en mij herinner en ik wil dat ik wil en mij h"erinner en dat ik 
begrijp. Deze drie zijn een, haec igitur tria memoria, intelligentia, 
voluntas non sunt tres vitae, sed una vita, nee tres substantia sed 

1) Les trois justices ( 1933) biz. 95 vlg. 
2) De civitate XI. 27. 
3) De Trinitate X , 11 n. 18. 
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una substantia. Deze drie, zijn en denken en willen, zijn een Ieven, 
een substantie. 

Voor drie ding en vraag ik aandacht: 1° . voor de driedeeling, 
niet denken en zijn, maar zijn en denken en willen, en deze drie 
als een is in het ik direct gegeven; 2° . door het willen als in het 
.,ik" direct gegevene naast het denken op te nemen, maakt Augus-

- tinus niet het denkend, maar het denkend en handelend ik tot het 
fundament, 3° . het derde deel van het ik wordt nu eens met velle, 
dan met amare aangeduid. De Kerkvader was niet een man van 
scherpe terminologie , hij bouwde zijn monumentale werken, gelijk 
hij zijn strijdschriften schreef, altijd slechts voor een doel: de ver
dediging van het Christelijk geloof en de Christelijke Kerk. In 
dien strijd smeedde hij zijn taal naar hij het behoefde. Voluntas 
wordt afgewisseld met amor, ook met dilectio, gelijk hij intellectus, 
notitia, scientia door elkaar gebruikt. 

Als wij dit alles eens als uitgangspunt namen bij onze beschou
wingen over zijn en behooren, zouden wij dan niet verder komen? 
Het zelfde mysterieuze en toch zoo goed gekende ik, dat wij niet 
kunnen omschrijven en eigenlijk ook niet beschrijven, dat ons altijd 
ontglipt, als we het trachten te grijpen, direct gegeven en . in het 
denken en in het zijn en in het handelen. Ik ben, daar ben ik zeker 
van, doch ook ik wil dat zijn, ik heb mij zelf lief ~ en in beide 

. ligt al: ik denk. Doch daarnaast tegelijk: dit denken en dit zijn is 
handelen, willen, liefhebben, activiteit. 

lk voel wei dat dit alles strenger formuleering en verder door
denken behoeft, maar ik zie hier toch een gedachte, waaruit licht 
valt te putten voor onze moeilijkheden. 

Als wij bij Kant steun zoeken dan zijn het ten slotte abstracties, 
die hij ons voorhoudt. Abstracties van groote waarde, maar ab
stracties. W aar we een richtsnoer voor het handel en behoeven, 
blijken ze gebrekkige hulpmiddelen. Van Kant tot Descartes terug 
komen we tot de groote abstractie, die aan de ,poort van iedere 
wijsbegeerte staat. Zij is ook bij Augustinus te vinden, doch hem 
was het om het Ieven meer dan om het denken te doen ~ hij 
vult de abstractie met Ieven. 

Bij Kant en Descartes wordt het denken gelsoleerd. De ge
reformeerde theoloog Voetius had daartegen reeds bezwaar ge
maakt 1 • Gij neemt, zegt deze tegen Descartes, het cogito ergo sum 
tot grondslag van uw stelsel, vanuit dat cogito komt gij tot uw 
voorstelling .. heldere ideeen", van daar tot het bewijs van God's 
bestaan. In geheel dien tusschentijd, in uw denken van het oogen
blik dat ge twijfelt tot uw conclusie, zijt ge zonder God, uw lezers 
d1e uw betoog volgen en aannemen verkeeren in het zelfde ge
val, dus zijt gij en zij verloren. Voetius is om dezen aanval dik
wijls hard gevallen, nog een zoo fijne figuur als de Tourtoullon, 

1) Descartes Lettres IJ, 170 . 
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" dien ik u zoo even noemde, sniert er over 2 ), het is begrijpelijk 
bij de stugge hardheid van den gereformeerde, die aileen aanneme~ 
lijk is voor geloofsgenooten. Maar heeft hij in het wezen der zaak 
niet gelijk? Het principieel terugtrekken van het ik op het denken 
alleen en een betoog van daaruit is het niet een verloochening van 
God en ook van den naaste? 

Bij Augustinus houdt de gemeenschap van den mensch met den 
naaste ook in het reduceeren tot het concreet~gegeven in het ik 
stand. En ware gemeenschap tot den naaste is aileen denkbaar 
als gemeenschap met God, ik heb het u de vorige maal betoogd. 
Die gemeenschap met den naaste blijft, zeide ik. Augustinus zelf 
zegt er niets van, maar ligt het niet in het kenmerkend door elkaar 
gebruiken van veile en amare, van willen en lief hebben? De wil 
tot het zijn en het kennen, een ding niet te scheiden van het zijn 
en het kennen zelf. Doch die wil is liefde. En liefde onderstelt den 
ander. Zoodra wij zeggen ,ik denk" stellen wij iets naast het ik, 
een wereld waarover gedacht wordt. Als wij zeggen ,ik heb lief' 
dan is er een iemand, een ander gesteld, tot wien ik in deze be~ 

. trekking sta. Lief de tot zich zelven kunnen wij ons eerst voor~ 
stellen als we de liefde in betrekking tot een ander kennen. Ik 
wees er de vorige maal op, dat de erkenning, dat de mensch niet 
voor zich bestaat, maar altijd in gemeenschap met anderen, de 
aanvaarding van het gebod van de naastenliefde is. Nu komen 
wij vanuit de vraag van het fundamenteele in ons persoonlijk zijn 
weer voor die naastenliefde te staan. Valt, als we hiernaar zoeken, 
op het woord: ,heb uw naaste lief als u zelven" niet nieuw licht? 
Kunnen we vooral de laatste woorden , waarover men veelal heen 
leest, ,als u zelven" niet beter verstaan? De liefde tot eigen zijn 
een primair gegeven, als liefde dat eigen zijn verbindend met den 
ander; de gelijksteiling in liefde van zich zelf en den naaste, het 
groote gebod. 

Doch als we dit zoo zeggen, van gebod spreken, hebben we een 
ding al aangenomen, dat nog toelichting behoeft . De liefde tot zich 
zelf is gegeven, de liefde tot den naaste een gebod, hier is een 
sprong. Uit de reflectie ever den mensch, zooals hij in wezen is, 
dat is moet zijn , komen wij niet tot het behooren. Er is een breuk 
in den mensch, wat het Christendom de zonde noemt. De mensch, 
zooals wij hem ,in beginsel" denken en ook lief hebben, denkt en 
heeft lief ..- doch de mensch is zoo niet. Er is hier het kenmerkend -
verschil tusschen het kennen en het wiilen. De mensch kent de 
waarheid slechts ten deele, al zijn kennis is gebrekkig, maar het 
blijft kennis. Hij begeert de waarheid wel. Doch zoo is de liefde 
niet. Wie slechts ten deele lief heeft, heeft niet lief. De mensch 
wil wel, doch hij wil tegelijkertijd niet. Hij is verdeeld in zich zelf. 
Weinigen zijn zich deze breuk z66 scherp bewust geweest als 

1) T. a. p. biz. 104. 
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" Augustinus, na hem niemand v66r Luther. Bellum adversus me gero 
.....- ik voer een krijg tegen mij zelf. lmperat animus meus et resisto, 
het zijn woorden van den kerkvader; nondum vidisti quanti pon
deris est peccatum: gij hebt nog niet gezien van welk gewicht de 
zonde is, is ook voor hem het zwaartepunt van iederen kijk op 
den mensch. 

Het behooren is de erkenning van die breuk. In ons geweten 
zijn wij er ons van bewust. Het is even primair, even onherleid
baar als de mogelijkheid van kennis. Beide, kennen en behooren 
is er voor den mensch, dat wil niet zeggen voor eenigen abstract 
gedachten mensch, maar voor u en voor · mij , voor ons menschen, 
die samen Ieven. Het behooren is er, doch wat wij behooren, zijn 
wij ons slechts ten voile bewust, niet als we er over denken, hoe 
nuttig dit mag zijn, maar als we het beleven. Het denken is nooit 
meer dan voorbereiding. Ook hier voert de reflectie slechts tot een 
punt, vanwaar een sprang moet worden gedaan. Die doet het ge
loof, het geloof aan een God, die liefderijk is en almachtig . 

. Het behooren niet door het kennen bepaald, en zijn inhoud niet 
voorwerp van onze kennis van het zijn , van de wereld .....- dat was 
de conclusie van onze afwijzing van het naturalisme. Het behooren 

- niet los naast het kennen, gescheiden van deze wereld .....- daarom 
kon Kant's antwoord op onze vraag ons niet bevredigen. Het be
hoar en en het kennen direct in ieder concreten mensch zijn grand 

- vindend, dat leerde Augustinus. Doch wat dat behooren inhoudt, 
hoe het vervuld kan worden - aileen het geloof kan het funda
ment daarvoor leggen. Aileen het geloof in den Schepper, die tege
lijk is de Vader, bindt zijn en behooren. 

III. GEZAG. 

Er gaat door onzen tijd een roep om gezag. 
Veelal wordt die roep niet goed verstaan, hij wordt gehoord 

a ls een roep om macht. Wie hem doorgeeft, schreeuwt maar al 
te vaak om macht. Gezag en macht moeten worden onderscheiden, 
gezag is innerlijk, macht uiterlijk. Gezag en macht beide leggen 
zich op, maar het gezag behoort gevolgd te worden, de macht moet 
worden gehoorzaamd. Moeten is dan van buiten komende nood
zakelijkheid. Ik ga voor macht op zij, omdat ik gedwongen word, 
of .....- meestal .....- vrees gedwongen te zullen worden. 

De verheerlijking van de macht, die in onze dag·en opkomt, is 
een grijpen naar een surrogaat. In zijn diepste wezen vraagt de 
mensch om gezag, hij wil gered uit zijn bandeloosheid, maar hij 
vergrooft zijn verlangen, roept om den machthebber. En hij prijst 
den werkelijken of gedroomden machthebber meer, naar mate de 
middelen waarvan die zich bedient grover zijn. Van den macht
hebber gaat de vereering naar de machtsmiddelen. De macht als 
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verwerkelijking van het gezag is in deze wereld een volstrekte 
noodzakelijkheid, doch macht zonder gezag heeft geen andere waar
de dan handhaving der orde. Er komt altijd een oogenblik, dat 
zij onhoudbaar wordt. 

Doch laat ik niet vooruitloopen op wat eerst in breeder be
toog duidelijk kan worden. Deze korte uiteenzetting stelde ik voor
op, om de begrippen gezag en macht voorloopig voor u te scheiden. 

De nieuwe geschiedenis begint in recht en staat met het uit
eenvallen van gezag en macht. Niet dat de Middeleeuwen er niet 
reeds van wisten. Was niet de tyrannis een probleem van de 
staatsleer, gelijk zij een hoofdstuk van de staatsgeschiedenis vult? 
Het probleem van de tyrannis is het probleem van de verhouding 
van gezag en macht. Tyran is hij, die macht heeft en geen gezag, 
Of omdat hij de m_acht heeft geusurpeerd of omdat hij de macht 
misbruikte en daardoor het gezag heeft verbeurd. Moet de tyran 
niettemin worden gehoorzaamd of mag hem weerstand worden ge
boden? Zoo ja, wanneer? door wien? het was de vraag, die Thomas 
van Aquino, Marsilius van Padua, Bartolus bezig hield. Het was 
onmogelijk, indien men het staatsleven zag, de vraag te ontwijken, 
het was voor de scherpzinnige denkers , die ik noemde, duidelijk 
dat in haar het zwaartepunt lag van geheel de staatsleer, de ver
houding van regeerders en geregeerden, van overheid en volk, maar 
in hen is toch geen twij fel a an het gezag en zijn grond. Bij Thomas 
is de vraag er eigenlijk een van de verhouding van tweeerlei ge
zag. dat van den vorst en dat van de Kerk. De tyrannie is altijd 
de uitzondering ~ het verzet moet wei tot het uiterste beperkt. 
In het werkelijke Ieven merkt men weinig van den invloed van 
de reflectie over haar wezen. Die komt eerst in de XVIe ceuw. 

Dan wordt de eenheid van gezag en macht, die de Middeleeuwen 
kenden, verbroken, dan slaat de brand uit, wordt het recht ver- -· 
kondigd ~ zij het altijd op grond van het hoogste, het goddelijk 
gezag ~ den machthebber ter zijde te stellen, verkondigd niet 
aileen, maar uitgeoefend ook. 

Ik denk hierbij aan een gebeurtenis als de afzwering van Philips 
door onze Staten en haar verdediging in de Apologie van den 
Prins, ook aan de geschriften der Monarchomachen, die merk
waardige groep van auteurs, die de gewetensvrijheid tegenover den 
Vorst poogden te handhaven. Een tyran ,mag voor geen Prince 
meer bekent, maar verlaten worden", zoo staat het in de verklaring 
der Staten. Het gezag is verloren, men poogt bok de macht op zij 
te stellen. 

Geen wonder dat men tracht gezag en macht als een, opnieuw 
te grondvesten. Jean Bodin deed het niet vee! later door het gezag 
van den vorst direct op Gods gezag te doen steunen, het daarmee 
en in zijn grond en in zijn uitoefening te onttrekken aan mensche
lijk oordeel. 

,Le prince image de Dieu", -het is Bodin's begin- en eindpunt. 
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Wie het aanvaardt, voor wien het ,bij de gratie Gods" niet is 
een formule , ook niet een uiting van ootmoedigheid, met zelf~ 
verzekerdheid vermengd, niet de herleiding van ieder gezag tot 
God of de aanwijzing van een bijzondere roeping, maar de uit~ 
kiezing waardoor de Koning in wezen verschilt van anderen 
voor hem heeft de verst gezag, maar gezag niet aileen, doch hij 

- heeft het absoluut en onvoorwaardelijk. 
In de staatstheorie heeft geen dit zoo klaar betoogd als Bodin, 

niettemin ligt ook in zijn werk al het zaad voor den twijfel. lmmers 
de verst is ook bij Bodin onderworpen aan goddelijke wetten, aan 
wetten van natuurrecht. ,Quant aux lois divines et naturelles tous 
les Princes de la terre y sont subjects, il n'est pas en leur puissance 
d'y contrevenir." 1

) Ja ook de equite naturelle bindt hen, zij zijn 
verplicht de door hen zelf, ook de door hun voorgangers aan~ 
gegane overeenkomsten te houden 2 ) . Wei is de verst hoven de 

_ wet, die immers zijn wil is , hoven het recht is hij niet , recht en 
- wet worden gescheiden. 

Doch als dit zoo is, dan rijst altijd weer de vraag: als de verst 
zich niet aan die wetten van God en de natuur houdt, als hij 
het recht verbreekt, moet hij dan toch worden gehoorzaamd? Bodin 
gevoelt den twijfel wei, hij poogt hem af te snijden. Recht tegen 
den vorst bestaat niet. , Y ~a~t~il chose plus dangereuse ni plus 
pernicieuse que la desobeissance et la meprise du subject envers 
le souverain? 11 vaut beaucoup mieux player sous la majeste souve~ 
raine en toute obeissance qu'en refusant les mandemants du souve~ 
rain donner exemple de rebellion." 3

) Maar van harte gaat het 
niet. Een magistraat, die bevolen wordt iets te doen tegen zijn 
godsdienstige overtuiging, moet lieve.r heengaan. Dan volgt het 
verhaal van Petronius en de Joden, die weigerden het beeld van 
Caligula in hun tempel te plaatsen. Zij bogen niet ......- de keizer 
dreigde. Zijn dood bracht uitkomst. Op zulk een uitkomst moet 
men hopen, doch een beslissing: gehoorzamen of n1et ontbreekt. 
Met een aanmaning aan den Magistraat besluit Bodin dit stuk 
van zijn werk. Hij moet wei heel zeker zijn, als hij weigert , , il 
fait sinistre ·jugement de la conscience de son prince." Bodin ziet 
de grens wei, hij wil haar niet. Zijn verst is immers Gods evenbeeld. 

Als men het maar geloofde; doch het wordt op den duur niet 
geloofd. Is de verst God's evenbeeld, dan is er volstrekt gezag. 
De onderdaan staat dan tot den verst, als de Roomsch~Katholiek 
tot den Paus. Er is dan een direct persoonlijke betrekking, die 
den twijfel zelfs niet de gelegenheid geeft op te komen. 

Doch in werkelijkheid ontbrak die betrekking. Bodin had iets 
te zeggen aan het verscheurde Frankrijk van zijn dagen. Zijn leer 

1) Les six livres de Ia n\publique Ed. 1579, biz. 92. 
2) T. a. p. biz. 107. 
3) T. a. p. biz. 297 vlg. 
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sloeg in, zij verbreidde zich over Europa, de vorst werd machtig 
in het gezag, dat hij hem toeschreef, het aureool waarmee hij hem 
omgaf. Doch dit bleef niet. Naarmate de macht steeg, daalde het 
gezag. Geen mensch kan dit absoluut gezag dragen - de mensch 
ziet in den ander te zeer zijn tekort om zich volledig aan hem te 
onderwerpen, vrijheid is altijd met gezag in botsing. En de vorsten 
van de 17e en 18e eeuw, de Lodewijken en de Georges en hoe 
zij meer geheeten mogen hebben, maakten het wel zeer moeilijk in 
hen God's evenbeeld te zien. Tach bleef het gezag tot de revolutie 
- blijkt het niet in de zooveel verspreide overtuig1ng van dien tijd, 
dat de vorst, als hij maar beter ingelicht was, wei het volk uit 
zijn ellende zou verlossen, dat die niet zijn schuld was? 

Wij raken hier aan een punt, waarop ieder absoluut vorsten~ 
gezag strandt. Het behoeft tusschenpersonen en algemeene regels. 
En nu moet men Of 66k deze tusschenpersonen, 66k deze regels 
met het zelfde gezag bekleed denken, Of de vorst zelf boet van 
zijn gezag in. Het eerste doet de Roomsch~Katholieke Kerk: het 
Canoniek recht is heilig , ieder priester heeft als zoodanig absoluut 
gezag, het laatste is de praktijk in het staatsleven. De tusschen~ 
persoon schuift tusschen autoriteit en onderdaan in, op hem straalt .... 
de glans van het gezag a£, doch aan het goddelijke in den vorst 
heeft hij geen deel, in hem wordt spoedig niet dan de machthebber 
gezien, zijn macht vermindert het gezag van den vorst. 

Zoo heeft ieder menschelijk gezag de kiem van zijn ondergang 
in zich. Het kan zich niet handhaven over een onbeperkt aantal 
personen, omdat het middelen en menschen behoeft om zich tot 
hen te wenden; het vermindert bovendien; zoodra het alomvattend 
en absoluut pretendeert te zijn, omdat geen gezagsdrager beaut~ 
woordt aan de eischen, die de volger hem stelt. 

Tach verklaart dit niet, dat het gezag, als we van het eind der 
16e eeuw komen tot het eind der 18e, verdwenen is, of althans 
tot geringe properties beperkt. Dit zit in iets anders, juist daarin 
dat gezag iets innerlijks is, iets in den mensch, een levenshouding 
waarbij het gehoorzamen, het de mindere zijn natuurlijk is. Die 
houding is verdwenen. De gedachte der vrijheid vervult heel het 
denken over recht~ en staatsleer. De macht, die niet op gezag 
steunt, vraagt om verklaring van uit de vrijheid, het is de ver~ 
klaring die Rousseau gaf. Ik sprak er over in mijn eerste voor~ 
dracht. Onderwerping aan de macht moet redelijk aannemelijk 
worden gemaakt; er is geen gezag, dan is er volstrekte gelijkheid, 
wordt macht een probleem. 

Van ·de vorstensouvereiniteit is de F ransche revolutie gekomen 
tot de volkssouvereiniteit, leert men gewoonlijk. Het is ook niet 
onjuist, doch het woord ,souverein" bedekt, dat men daarmee is 
overgegaan van een gezagsleer tot een gezagsontkenning en een 
machtsverklaring . .. Le principe de toute souverainite reside essen~ 
tiellement dans la nation" heet het in de verklaring van de rech~ 

.... -~, 
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ten van den mensch ... Nul corps, nul individu ne peut exercer 
.d'autorite qui n'en emane expressement." Het volk dus souverein, 

--doch een volk, een menigte heeft nooit gezag. We kunnen deel~ 
hebben aan een gemeenschap en ons voegen naar een meerderheid 
in die gemeenschap, doch deze erkenning 'is niet een aanvaarding 
van gezag. De verschiilen zijn vele. Het is wei niet noodzakelijk 
dat het gezag bij een berust, doch als meerderen er mede bekleed 
zijn, dan gaat er toch slechts dan autoriteit van hen uit, indien 
van een strijd onderling niet blijkt, indien zij als een optreden. Een 
volk kan niet als een optreden, het is te groot, te veel in zich zelf 
verdeeld . Men zoekt een uitweg door de gedachten van vertegen~ 
woordiging en meerderheidsbesluit. Ongetwijfeld zijn dit noodzake~ 
lijke middelen voor de besluitvorming in een corporatie en ik wil 
aan hun waarde als zoodanig niets afdoen, maar het gebruik van 
dit middel sluit het persoonlijke, het reeele in het gezag uit . 
Zeg niet dat bij den vorst ook de paperassen der burocratie liggen 
tusschen overheid en volk. Dit is wei zoo - en het is ernstig ge~ 
noeg voor het gezag, het verzwakt het van den aanvang a f -
maar ten slotte wordt hier achter de massa de mensch gezien, aan 
wien men zich houdt, voor wien men buigt. Bij de meerderheid 
ontbreekt dat, het meerderheidsbesluit heeft geen glans. Tegen~ 

--over het gezag verstomt de kritiek. Wie een meerderheidsbesluit 
erkent, behoudt zich zijn oordeel daarover voiledig voor. 

Maar, vraagt men weilicht, hecht ge niet teveel aan het per~ 
soonlijke, kan ook niet een uitspraak, een leer gezag hebben? Wij 

- spreken toch ook van het gezag van dogma's, van leerstukken, in 
het recht van het gezag van de wet. Wij spreken er niet aileen 
over, wij handelen er ook naar. En ik wil met nadruk verklaren, 
dat ook ik dat gezag erken. Maar ik moet er dadelijk aan toe~ 
voegen, dat dit gezag toch een principieel, niet aileen maar een 
gradueel verschil toont met de persoonlijke autoriteit. Het is een 
gezag, dat we inteilectueel verwerken, daardoor krijgt het een 
andere plaats in ons geestelijk Ieven. Een leer moet niet alleen 
aanvaard, ook begrepen worden, in de inteilectueele verwerking 
ligt altijd iets anders dan onderwerping. De leer wordt voorwerp 
van analyse en wedersamenvatting in nieuwe schema's; zij ver
andert onder de bewerking. lnteilectueele erkenning is nooit zonder 
kritiek, de bewerking stelt haar eigen eischen, die in botsil'lg kunnen 
komen met het woord der leer. Staat achter de leer niet het per~ 
soonlijk gezag, dan mist zij den bodem, dien zij behoeft om er 
steeds nieuwe autoriteit aan te ontleenen. Het gezag daalt. We 
kunnen dit juist in de rechts~ en staatsleer der laatste eeuwen zoo 
duidelijk zien. Het gezag van den vorst was overgegaan op het 
volk, het volk zooals het zich uitte in de wetgeving, die beschouwd 
werd als het middel om den volkswil te kennen, dus eigenlijk van 
den vorst op de wet. 

Overzien we de ontwikkeling der laatste tijden, dan zien we, 
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dat dit gezag der wet zich steeds meer relativeert. Nergens is dit 
zoo duidelijk als in het burgerlijk recht. De wet heette in het eind 
der 18e en in het begin der 19e eeuw de wil van den wetgever, 
van het volk; in waarheid was zij de door dien wetgever in for~ 
mules vastgelegde traditie van eeuwen, was daardoor een uit~ 
legging naar de traditie noodzakelijk. Het gezag waarvoor men ~ 
bij handhaving der wet boog, heette dat der wet of van den wet~ 
gever, het was dat der traditie. Om beide te rijmen gebruikte men 
het door juristen zoo gemakkelijk gehanteerde middel der fictie : 
de wetgever had die traditie gewild, zeide men. Doch niet aileen , 
de traditie kreeg beteekenis, ook de toepassing der wet in de werke~ 
lijkheid door jurisprudentie en in het rechtsleven zelf. ook de 
auteurs over de leer, ook de mogelijkheid van aanpassing aan 
nieuwe verhoudingen werden bij de rechtsvinding hoe Ianger hoe 
meer factoren van gewicht. Men zag in, dat de uitlegging der wet 
naar de woorden aileen slechts schijnbaar handhaving van gezag 
is. Wie het recht in een concreet geval moet bepalen, moet het 
zoeken met behulp van al de genoemde gegevens, de vraag van 
hun onderlinge verhouding is voor hem het moeilijkste probleem. 
Wie beweert dat hij zich alleen aan de wet en haar tekst houdt , 
haar als een knecht wil gehoorzamen, blijkt tegenover diezelfd€ 
wet in de praktijk het minst eerbiedig, springt er op de meest wille~ 
keurige wijze mee om. Wie zich onderwerpt aan een doode leer, 
gaat onvermijdelijk heerschen. Wij mogen zeker ook nu nog van 
het gezag der wet spreken, doch we hebben ons bewust te zijn , 
dat aanvaarding van dit gezag niet is een onvoorwaardelijk buigen 
maar een erkenning van een gewicht, dat in de afweging, die het 
werk is van den rechtzoekende, veelal den doorslag geeft, doch 
niet op zich zelf beslissend is. 

Het gezag eener wet is relatief. Er zijn altijd doode letters in 
de wet geweest. Er is geen wet van ingrijpend belang in het Ieven, 
die na een geldingsduur van eenigen tijd niet andere doeleinden 
kreeg dan zij oorspronkelijk had, wier beteekenis niet meer van 
de toepassing in jurisprudentie en administratie dan van haar woor~ 
den afhankelijk bleek. En tach is willekeur tegenover de wet voor 
ieder, die eenig besef van recht heeft, volkomen uitgesloten, heeft 
zij gezag, mits men slechts bedenkt, dat zulk leer~gezag betrekke~ 
lijk is . De uitspraak van den wetgever, de wet, wordt o·p zich 
zelf gezien, los van haar auteur, dit moet bij de wetgeving, het 
ligt in haar aard. Een der weinige dingen, die vrijwel algemeen 
aangenomen werden in de zoo bestreden vragen van wetsinter~ 
pretatie is wei dit, dat de makers der wet geen ander gezag hebben 
dan zij door de wet aan ons opleggen, dat voor de toepassing aan 
hun opvattingen en wenschen slechts geringe beteekenis is te hech~ 
ten. Maar een uitspraak, een dood geworden woord, heeft nooit 
beslissend gezag. Achter dit woord zoeken we een persoon. Is die 
er niet, dan verbleekt ook het gezag. Achter wet en recht zoeken 
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wij een die ons onvoorwaardelijk beveelt. Als we ons in rechts~ 
vragen ten slotte op de gewetensbeslissing beroepen, is het dit 
gezag, dat wij bewust of onbewust volgen. Het gezag van de wet 
en van iedere leer is onmisbaar; maar het is relatief en het ver~ 
mindert, verdwijnt ten ·slotte, als het niet wijst op een persoonlijk, 
dus inne.dijk, niet intellectueel aanvaard gezag van dengeen, die 
leer of wet inspireert. . 

En die werkelijke autoriteit bedoel ik, als ik zeg, dat de 18e 
eeuw het gezag ter zijde schoof. Ook hier ligt het hoogtepunt of 
liever de diepere motiveering der geestelijke ontwikkeling bij Kant. 
Ik heb het een vorige maal reeds gezegd. Kant maakt de zede~ 
lijke vrijheid in den mensch tot fundament, die vrijheid is het los 
zijn van de natuur~causaliteit, het gebonden zijn aileen aan de 
wetten der practische rede, wetten die, '""""' daarop leg ik thans 
den nadruk '""""' de mensch zich zelf stelt. De mensch is autonoom, 
zich zelf tot wet. De vrijheid, beginsel dat negatief scheen, wordt 
positief: in zich heeft de mensch, die in vrijheid is, de zekerheid 
van hetgeen behoort. Zander die autonomie geen zedelijkheid, het 
scheen en schijnt velen een definitief resultaat van ieder nadenken 
over het behooren, waaraan niet meer mag worden getornd. Zoodra 
ik iets doe, omdat een ander mij dwingt of ik vrees gedwongen 
te worden, is mijn handeling niet meer goed. Gezag wordt met 
macht gelijkgesteld, iedere fundeering van de zedelijkheid op iets 
anders dan de vrijheid onzedelijk geacht. 

Ik laat deze leer op zich zelf een oogenblik rusten. Eerst wil 
ik u wijzen op de beteekenis, die zij voor recht en staat kreeg. 
Zij verbrak de eenheid tusschen recht en zedeleer, tot op dat oogen~ 
blik nimmer betwist. Het recht was heteronoom: men zag, dat 
vorsten en vergaderingen van vertegenwoordigende lichamen, 

· regeeringspersonen en rechters autoriteit hadden, de moraal moest 
autonoom zijn, recht en moraal werden gescheiden. Kant erkent 
nog een zekeren samenhang, bij Fichte is die verbroken. ,Natur~ 
recht und Moral sind schon urspriinglich und ohne unser Zutun 
durch die Vernunft geschieden und sind vollig entgegengesetzt." 1 ) 

De ethiek houdt zich aileen met den individueelen mensch bezig, 
beoordeeling van maatschappelijk Ieven schijnt buiten haar gezichts~ 
veld , eerst in de laatste jaren komt weer een sociale ethiek op. 
W at zij voortbrengt schijnt niet van veel belang; tusschen indivi~ 
dueele moraal en rechtsleer, aan welke laatste zij immers niet raken 
mag, zoekt ze vergeefs een plaats. Het recht werd Iosgemaakt van 
de zedelijke overtuiging, werd gedacht als positief recht geheel 
op zich te bestaan. Daarmee werd het recht zelf tot een probleem. 
Het moest zich verantwoorden voor den stoel der autonome zede~ 
lijkheid. 

Het isoleeren van het recht scheen mogelijk door noch aan een 

1 ) Grundlage des Naturrechts ed. Medicus, biz. 59. 
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enkeling. den vorst, noch aan een menigte, het volk, de souvereini~ 
teit toe te schrijven, maar die aan den staat toe te kennen. De 
staat souverein, maar wat is de staat zelf? Wat anders dan een 
rechtsorganisatie? Als het recht is de wil van den staat - moet 
dan de staat niet buiten het recht om worden begrepen? En toch 
zijn bet rechtsregels die bepalen, wie in den staat de bevoegdheid 
toekomt wetten te maken, vonnissen te geven, bet bestuur te voeren. 
Als recht op staat steunt, dan staat eveneens op recht. Kelsen 
trachtte uit de moeilijkheid te komen door recht en staat kortweg 
te identificeeren. In een glinsterend betoog herleidt hij en recht 
tot staat en staat tot recht. Er is een normencomplex, dat wij nu 
eens met den eene dan weer met den anderen naam aanduiden, 
een complex waarvan we echter niet anders kunnen zeggen dan 
dat het bindt, omdat het bindt. We hebben - aldus Kelsen zelf 
- een grondnorm noodig, die we onderstellen om de gebonden
heid te bewijzen. Doch die grondnorm is niet evident, het is niet 
dan een wetenschappelijke hypothese, noodig om het stelsel te 
dragen. Zij wordt niet gelijk een axioma als van zelf sprekend 
aanvaard. Zoodra wij onderstellen gebonden te zijn, zijn we niet 
gebonden. Het wordt een normencomplex zonder grond en daar
mee zonder normatieve kracht. RechHs bij Kelsen behooren, aileen 
behooren, een stel leidende regels als die van moraal en logica van 
iedere realiteit volkomen gescheiden. Doch door het los te maken 
van de realiteit is bet behooren zelf opgeheven. Achter dat be
hooren zit niet een overtuiging. Zender inhoud, zuiver formeel, 
spreekt het behooren ons niet aan, is bet ·in werkelijkheid geen 
behooren. 

lk noemde u Kelsen' s betoog omdat het de laatste en ook de 
rijpste vrucht is der pogingen het recht geheel op zich zelf te 
stellen. Er waren er vele voorafgegaan, zeker werk van groote 
scherpzinnigheid en breede kennis, doch die ten · slotte verliepen 
in onvruchtbare discussie, die het verband met het werkelijk Ieven 
van recht en staat beide geheel verloren. Is het verwonderlijk, dat 
men aan den eenen kant het eigenlijk bindende in het recht geheel 
ging ontkennen, het recht tot niet anders dan sociologisch ver
schijnsel trachtte te reduceeren, aan de andere zijde weer het ver~ 
band met het geestelijk Ieven poogde te hers tell en? 

Het laatste deed een man, wiens naam ik in het bijzonder bier 
niet zonder warme waardeering wil noemen, Krabbe. Zijn rechts~ 
leer is meer dan die van eenig ander de leer van den autonomen 
mensch, die in vrijheid zich zelf tot wet is. Hij vond de grond 
van het recht in het rechtsbewustzijn, de innerlijke overtuiging om~ 
trent recht, die verwant aan de zedelijke toch van haar kan wor~ 
den gescheiden. Het recht wordt zoo autonoom, evenzeer als de 
zedeleer. ,.De rechtsqualiteit" 1

), zegt hij, ,de norm en dus haar 

1) Het rechtsgezag, blz. 12. 
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verbindbaarheid in den volstrektsten zin hangt· a£ van haar ver~ 
band met in ons rechtsgevoel en rechtsbewustzijn blijkend inner~/ 
lijk Ieven." 

Krabbe staat daarbij voor vele moeilijkheden. Vooreerst is hij 
zich zel£ zeer goed bewust, dat normen blijven bestaan, die niet 
meer op erkenning in het rechtsbewustzijn aanspraak kunnen maken. 
Doch zulke normen, zegt hij, mogen door straf en executie gehand~ 
haafd worden, doch het rechtskarakter en daarmee de verplichting 
tot gehoorzaamheid ontbreekt. Wordt hier niet een moeilijkheid 
met een woord omzeild, het woord ,recht"? De niet in het rechts~ 
bewustzijn wortelende normen zijn geen recht, niettemin worden 
zij als recht gehandhaafd. Dus toch recht? of moeten we in het 
recht scheiden? Bovendien: wiens rechtsbewustzijn beslist? Het is 
nu eenmaal zoo, dat ook in het zelfde volk in een zelfden tijd 
over vele vragen verschillend wordt gedacht. Als Krabbe ant~ 
woordt - gelijk hij doet - dat der meerderheid, dan is daarmee 
de heteronomie weer volledig ingevoerd en het verband met het 
innerlijk Ieven verbroken voor ieder, die niet tot de meerderheid 
behoort. Had hij dit antwoord niet gegeven, dan was hij of in 
volledige anarchie vervallen Of had hij toch weer moeten aanwijzen, 
wiens rechtsbewustzijn beslist, komt hij toch weer bij een hetero~ 
nomie terecht, staat hij weer voor het gezag. Het rechtsgezag kan 
nooit eindpunt der staatsleer zijn, omdat het recht toch altijd weer 
afhangt van person en, omdat het toch altijd weer de vraag blij ft, 
wie recht heeft gezag te oefenen. -

Krabbe's betoogen zijn reeds dikwijls uiteengerafeld, ik heb geen 
behoefte mijn kritiek aan de andere toe te voegen, allerminst om 
dezen nobelen strijder in zijn ouderdom nog eens te bestoken, doch 
ik moe.st hier een enkel woord over zijn opvatting zeggen, omdat 
nergens zoo de machteloosheid van de op de autonomie van den 
mensch rustende zedeleer ten aanzien van het recht bloot ligt. 

Er zit iets tragisch in, dat deze figuur in zijn taaien strijd voor 
den grondslag van het recht misgreep en misgrijpen moest. Hij 
wilde het hoog heffen uit het dorre positivisme, dat in de eerste 
helft van zijn Ieven nog heerschte, het binden aan het beste wat 
hij kende, het innerlijk Ieven, doch het ging niet dan met gewron~ 
gen redeneering, met een in sofismen verloopend betoog. Het rechts
bewustzijn beslist, doch als het verdeeld is, dan dat der meerder-

·- heid, omdat het van grooter waarde is, dat er recht is, dan wat 
recht is 1

). Zoo wordt al wat met moeite in doorwrochte beschou~ 
wingen is opgebouwd, weer omvergeworpen, recht wordt synoniem 
met meerderheidsmacht, van zijn pas gelegden grondslag, het rechts~ 
bewustzijn, losgerukt. Ontkenning van ieder persoonlijk gezag is 
uitgangspunt - men eindigt met aanvaarding van de macht van 
het toevallige getal. Het kan niet anders. Als autonomie het laatste 

1) De moderne staatsidee, biz. 50. 
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woord der zedelijkheid is, dan is de zedelijke grondslag van het 
recht niet te vinden, dan is het recht alleen als verschijnsel te 
verklaren, of liever niet te verklaren, omdat zulk een verklaren het 
behooren in het recht niet raakt, dan kunnen wij de macht ter 
wille der orde aanvaarden en in haar maatregelen de noodzake
lijke consequenties daarvan zien, doch dan ontbreekt er het norma
tieve aan, dat immers alleen het innerlijk }even zou kunnen stellen. 
Er zijn in ons land weinigen geweest, die zoo dapper voor het 
element van het behooren, dat in het recht steekt, hebben gestreden 
ais Krabbe, doch zijn uitgangspunt verhinderde hem den grondslag 
van dit behooren te vinden. Heteronomie kan niet in autonomie 
worden gefundeerd. Recht is aitijd heteronoom, anderen dan ik 
zelf bepaien voor mij wat recht is, er is gezag in het stellen van
den regel , gezag in het verwerkelijken van den regel in het con
crete gevai, gezag in de handhaving tegenover een weerbarstige 
wereid. 

Het recht staat op tegen de gedachte der zedelijke vrijheid. Is 
die gedachte wei houdbaar? Is het niet r-eeds een tegenspraak in 
zich zel£, dat wij ons zel£ de wet stellen? Is het wei een wet, een 
behooren ........- als de inhoud van ons zel£ afhangt? De vragen hoopen 
zich op; als er zoo iets bestaat als , ~ das radical Bose", het eigen
lijke kwaad ........- en Kant geeft dit toe ........- hoe is het dan mogelijk, 
dat wij in ons krachtens eigen souvereiniteit goed en kwaad zouden 
scheiden? Wat wordt het kwaad anders dan een tekort schieten, 
een onvolledig en gebrekkig handelen. Waar is de plaats van dat 
absolute kwaad? 1

) 

En toch is er een ding, waardoor het beroep op eigen souve
reiniteit, afwijzing van ieder gezag , altijd weer imponeert. Wij 
kennen allen in ons de stem, die ons aanklaagt als, wij anders 
handelen dan we behoorden, die van ons geweten. Het geweten 
kwelt ons, het wijst ons ook den weg voor de toekomst. Luther's 
woord, dat het niet veilig en zuiver is tegen het geweten te han
delen, uitgesproken op een oogenblik, toen hij vrijwel hulpeloos 
stond tegenover de machten der wereld, is het niet een woord dat 
ons altijd weer treft en 'verkwikt? In het geweten oordeelt de 
mensch immers in vrijheid, is dat niet de grond der autonomie. 

Wie het zoo zegt heeft, althans bij mij, gemakkelijk gewonnen 
spel. Niet gaarne zou ik van het gewicht der gewetensbeslissing 
iets willen afnemen. Doch is dit wei de autonomie waarvan we 
spraken? De gewetensaanklacht verontrust ons, haar zwijgen kan 
de verzekerdheid geven, waarvan Luther getuigde, toen hij de aan
gehaalde woorden op den Rijksdag te Worms sprak. Aanklacht 
en verzekerdheid, zij zijn ons eigen bezit, doch zijn wij ons niet 
in dat bezit van den ander, van God of den naaste, bewust? Het 

1) V gl. Brunner t. a. p. biz. 32. 
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geweten kan ons een bepaald gezag doen afwijzen, doch het sluit 
geenszins gezag uit. lntegendeel, zijn stem wordt voor ons eerst 
duidelijk, indien zij naar een hooger gezag wijst. Gehoorzamen 
kunnen wij niet aan ons zel£. maar aan een ander, en gehoorzamen 
is het, wat het geweten van ons verlangt, indien wij een neiging 
willen volgen, die het afkeurt . 

.. Hebt God lief hoven allen." Gij hebt in de beide vorige voor~ 
drachten gehoord hoe wij altijd weer voor dit woord kwamen te 
staan. Het kan ook hier ons leiden. Wie zich in zijn gewetens~ 
beslising tegenover God gevoelt te staan, ervaart, dat het Zijn 
gezag is , dat hem aanspreekt, dat behooren aileen zin krijgt, indien 
een gezag het oplegt. De autonome mensch staat op een weeken 
grond, hij voelt zich zinken; hij bouwt zich zelf een voetstuk, waar~ 
op hij in hoogmoed zich heft, het houdt hem niet, als de storm van 
het Ieven blaast. 

Gehoorzaamheid ....- een woord dat voor den autonomen mensch 
een bedenkelijk accent heeft en slechts het kind zou passen ....
wordt weer een toevlucht voor ons vertrouwen. ..La foi en sa 
perfection et toutes ses parties est engendree d'obeissance" zegt 
Calvijn 1

). 

De liefde tot God is niet als liefde tot den naaste , liefde tot 
gelijken, maar het is een liefde, die vervuld is van eerbied en ont~ 
zag. Voor Hem buigen wij, in onze verhouding met Hem onder~ 
vinden wij wat gezag is . We weten te moeten gehoorzamen ....
tegelijk zijn we ons bewust dat ons de mogelijkheid wordt gelaten 
niet te · gehoorzamen. Wij gevoelen ons geheel de mindere, elke 
vergelijking is uitgesloten, toch is er geen uiterlijke macht die ons 
dwingt. Gezag valt niet te begrijpen, indien niet de verhouding 
van mensch tot God uitgangspunt is . 

Wie dit uitgangspunt niet kan of niet wil kiezen, blijft altijd 
machteloos staan tegenover onze vraag. 

Doch, vraagt men wellicht, wat doet dit hier ter zake, hoe komen 
we van dit gezag van God tot gezag van menschen? Theonomie, 
God als wet, sluit autonomie uit, maar toch evenzeer heteronomie, 

- de wet door menschen gesteld, het gezag van den ander. Ik geloof 
het niet. Als we God's gezag aanvaarden, dan is daar voor ons 
tweeerlei mee gegeven. Vooreerst: dit gezag is hoven elk gezag. 
Het wijst elk gezag zijn grens, een onvoorwaardelijk gezag van 
den vorst of van wien ook bestaat niet. Men moet God meer ge~ 
hoorzamen dan de menschen, is een woord dat wij juist in dezen 
tijd niet mogen vergeten. Waimeer ik in mijn geweten overtuigd 
ben, dat God verbiedt wat een mensch van mij verlangt, hoe hoog 
geplaatst, hoe voortreffelijk hij mag zijn, dan moet ik , weigeren. 
Het is gemakkelijk het uit te spreken, uiterst moeilijk het vol te 

1) Institution de Ia religion chretienne L 6, 2. 

-
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:houden. Laten wij daarom niet hard oordeelen over wie dat niet 
·vermochten. Het woord is er niet minder waar om. Ter wille daar~ 
·van, en daarvan ook alleen, is een beroep op het geweten tegen~ 
.over het gezag op zijn plaats, in elk ander geval maakt het den 
,indruk van een wat ijdel zich zelf op den borst slaan; het heeft 
.alleen beteekenis, als het met grooten schroom, waarlijk in nood, 
wordt uitgesproken. 

Doch daarnaast dit: erkenning van gezag is · een houding, die ·
den mensch past. Zij heeft niets zedelijk minderwaardigs in zich. 
Wellicht glimlacht gij om deze bewering, vindt haar vanzel£ 
sprekend. En toch is het mijn overtuiging, dat juist de verwerping 
van die houding grond is voor ons haken naar zedelijke vrijheid. 
H.et is den mensch heel moeilijk waarlijk te buigen. We doen bet 
wel conv.entioneel, maar dan is het meest on~cht en bovendien 
al wat pure conventie is gaat op den duur verloren. Wij erkennen 
niet een meerdere. Natuurlijk weten wij wel, dat deze of gene be~ · 
kwamer, intelligenter, krachtiger, vastberadener is dan wij zelf, doch 
dan is het altijd een bepaalde eigenschap, waarmee we de verge~ 
lijking maken. Tegenover ieder dien we ontmoeten zoeken we een 
standpunt vanwaar we hem critiseeren kunnen. We zoeken zijn 
zwakheden. Hebben we die gevonden dan is van eerbied geen 
sprake meer. Een ander waarlijk uitnemender achten dan zich zelf, 
we kunnen er heel moeilijk toe komen. We hebben den eerbied 
verleerd. De autonome mensch heeft geen eerbied, hij heeft die 
hoogstens voor ,de feiten". Hij weet, dat hij hetzij in de weten~ 
schap hetzij in het leven met deze moet rekenen. Het is eisch van 
wetenschappelijke eerlijkheid. Doch het woord eerbied heeft. zijn 
eigenlijken zin verloren als wij dan van eerbied spreken. Oat is 
erkenning, aanvaarding ....- het is geen eerbied. 

Wie van God's gezag weet, kent ook eerbied voor menschen .. 
Eigenlijk eerbied voor iederen mensch, bet is dan bijna synoniem 
met liefde, duidt echter tegelijk een afstand, een schroom aan. In 
ieder mensch zit ten slotte iets waaraan ik niet mag raken. Doch 
meer in het bijzonder eerbied voor bepaalde menschen, die men 
eert. Wordt het gevoel sterker, de afstand tusschen dengeen, 
die het gevoel heeft en hem die er het voorwerp van is, grooter, 
dan spreken wij van ontzag. Wie ontzag heeft voelt zich klein, 
hij zou bang zijn als de liefde niet bangheid uitsloot. Prijzen en 
huldigen, waarvan onze tijd vol is, be;l10eft nog volstrekt niet op 
eerbied te wijzen. Daarvan merkt men maar zelden. Die eerbied 
is als de liefde, gebod. Hij behoort ten slotte tot de sfeer waarin 
de mensch weet, dat hij eigenlijk thuis is, al zoe~t hij het veelal 
er buiten. Getuigt zelf onze revolutionaire dichteres niet, dat zij 
gekni~ld gelukkigst leeft? Eerbied niet alleen voor bepaalde m~n~ 
schen, eerbied ook in bepaalde verhoudingen, geheel los van per~ 
soonlijke kwaliteiten. Het is niet zonder grond dat het gebod niet 
luidt: hebt uw ouders lief, maar eert uwen vader en uwe moeder. 
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Hier is gezag, dat niet ophoudt met de meerderjarigheid. De ouder~ 
lijke macht als rechtsinsteiling door dwang te handhaven eindigt 

_ met het 2lste jaar, het ouderlijk gezag niet. Het is met dit gezag 
als met elk: het is een gegeven,. als het ware in de natuur in de 
opvolging der generaties gelegen, doch het is tegelijk een eisch. 
Het gezag verandert met de jaren, het is anders tegenover het jonge 
kind dan tegenover de rijper wordende, weer anders tegenover 
den volwassene, nog weer anders, als de vader oud is, de zoon 
zelf krachtig . in het voile Ieven staat, doch zoolang de ouder niet 
zelf tot kindschheid vervalt, is het en behoort het te zijn. Als. aile 
gezag verflauwt het, als men het zich niet bewust is. Het is ge~ 
geven, toch geheel in onze handen. Er zijn ouders, die het ver~ 
spelen, doch blijft ook niet dan: het is toch mijn vader? Zoo ergens 
dan zit in ons familieleven nog vrij wat eerbied en ontzag. Niette~ 
min, het verslapt. Houden wij het vast. 

lk gaf dit voorbeeld van een gezagsverhouding buiten den staat, 
ik kan hierbij niet Ianger stilstaan. Ter vermijding van misverstand 
nog slechts een opmerking: gezagsverhoudingen in de maatschappij 
komen op en gaan onder, het is met deze als met iedere verhouding 
in de samenleving, ~et is altijd een vraag van zijn en behooren 
tegelijk of wij ze moeten erkennen. Niet iedere verhouding, die 
een grond van gezag was, is dit nu nog, is van aile tijden. Het 
gezag van den man over de vrouw is wei zeer afgenomen, ik be~ 
twijfel of het niet voor goed verloren is ,__ toch zal weilicht het 
terugvinden van den eerbied, maar den wederkeerigen eerbied, leni~ 
ging kunnen brengen in den nood van vee! huwelijksleven van 
dezen tijd. Doch dit slechts terloops. Niet over de gezagsverhou~ 
dingen en hare uitwerking in onze maatschappij spreek ik, over 
het beginsel van gezag. De toepassing wisselt, het beginsel blijft. 
Het komt er nu op aan te erkennen, dat de gezagsverhouding be~ 
ginsel der samenleving is, dat ontzag en eerbied weer als gelijk~ 
waardige worden gesteld naast vrijheid en zelfverzekerdheid. 

Keeren wij terug tot de gemeenschap van den staat . lmmers 
daarover moeten wij in de eerste plaa ts spreken als we over gezag 
handelen. H et aanvaarden van een ouderlijk gezag mag gemakke~ 
lijk zijn, werpt men weilicht tegen, doch in het staatsleven liggen 
de verhoudingen minder eenvoudig. Ik gee£ het toe, toch wint' men 
misschien beter inzicht in die verhoudingen, als het bestaan van 
gezag buiten het staatsleven is erkend, van zijn wezen iets is be~ 
grepen. 

Een gemeenschap is niet denkbaar zonder bestuur. Er moet ge~ 
handeld, beslist worden. Die beslissing kan aan regels ond~rwor~ 
pen zijn, van toestemming afhankelijk, onderwerping en afhanke~ 
lijkheid zijn altijd betrekkelijk, in iedere beslissing, zelfs in de meest 
gebondene blijft een persoonlijk element. In de noodzakelijkheid 
van de beslissing ligt de grond van het gezag in de gemeenschap, 
de Savornin Lohman heeft in het zijn nog niet vergeten ,.Gezag 
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en V rijheid" terecht voorop gesteld 1 ). Doch we moeten dit nu 
niet z66 begrijpen, dat die bevoegdheid tot beslissing wordt op~ 
gedragen krachtens verstandelijke overwegingen op grond van de 
bijzondere geschiktheid van den gekozene. Dit is de gewone ratio~ 
naliseering van wat in werkelijkheid niet rationeel is, het herleiden 
tot eigen wil van wat niet op wilsbesluiten berust. Wij aanvaarden 
gezag, omdat het zich oplegt, het is een verhouding van persoon 
tot persoon, die den geheelen mensch betreft, ook zijn verstand, 
die dus ook afhangt van en gevoed wordt door verstandelijke over~ 
wegingen, maar die meer is dan die, die immers, juist omdat zij 
gezag is, zich handhaaft, ook al sputtert het verstand tegen. Wij 
kunnen onze ontvankelijkheid voor gezag kweeken of trachten te 
dooven - en 19e en 20ste eeuw hebben maar al te zeer gepoogd haar 
te onderdrukken - de behoefte aan Ieiding blijft. Het is die be~ 
hoefte, die we in onzen tijd zien oplaaien. Gij zult uit mijn vorige 
voordrachten bemerkt hebben, dat ik met sterk voorbehoud sta 
tegenover de bewegingen in Italie en Duitschland van onze dagen, 
en ik hoop zoo straks dit nog eens uitdrukkelijk te onderstrepen, 
doch dat de gemeenschap niet leeft zonder Ieiding en gezag , dit 
is een waarheid, die zij voor ons hebben gesteld met zoo groote 
overtuiging, dat wij er dankbaar voor mogen zijn. Wij hadden het 
noodig, het was onze zwakheid, dat we dreigden het te vergeten; 
niettemin het Nederlandsche volk heeft slechts terug behoeven te 
zien om een veel lichtender voorbeeld van Ieiding en gezag te aan~ 
schouwen, dan thans de wereld vertoont. Laat 1933 niet voor niets 
het jaar van de herdenking van Willem van Oranje geweest zijn. 
En we kunnen nog hooger., zien wij naar Mozes, van wien van 
Vollenhoven van deze plaats zelf nu al voor jaren klaagde, dat 
hij .. vaker werd geeerd als wetgever en rechter dan om de grootsche 
zelfverzaking van zijn alomvattend leiderschap 2

) " . 

Van die Ieiding kan gezegd worden, dat zij van God gegeven _ 
was. Doch als wij dit uitspreken, Iaten we ons dadelijk bewust 
zijn, dat zulk een zwaar woord slechts past , indien het met het 
diepste ontzag wordt geuit. Wie durft te zeggen van God ge~ 
roepen te zijn? Van de Israelietische profeten wordt ons verteld, 
dat zij het niet konden gelooven, dat zij, zij in hun zwakheid, tot 
zulk een bovenmenschelijke taak van Ieiding waren uitverkoren. 
Elke hoerastemming, elk juichen en jubelen met opgestoken han~ 
den is uitgesloten. Vindt men daarvan ook maar een spoor bij 
Willem van Oranje? 

Het gevaar is groat, als eenmaal de roep om gezag wordt ge~ 
hoard, dat niet geroepenen zich opwerpen. Van valsche profeten 
zijn vele tijden vol geweest. Wie · gemakkelijk tot de beslissing 
komt, dat hij de aangewezen man zou zijn om het volk te leiden, 

1) Biz. 9 vlg. 
2) Het onbaatzuchtige in recht el! staat. Rectorate rede, biz. 11. 
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is het zeer zeker niet. En het gevaar is oak groat, dat men ver~ 
geet, dat dit gezag zich oplegt, geen keus laat. Ieclere vraag naar 
een machthebber, een sterken man, onverschillig wie, is dwaasheid. 
Dwaasheid - Barth heeft bet met groote onverschrokkenheid erin 
gehamerd 1 ) - het schermen met het Fi.ihrerprinzip, als er niet 
een aangewezen Ieider is. Gezag ·is persoonlijk, men kan niet eerst 
een staatsinrichting maken, waarin een hijzondere plaats aan een 
Ieider is toegedacht en dan naar hem gaan uitzien; de man moet 
zich opdringen, de plaats komt dan van zelf. Het ware wensche~ 
lijk, dat men bet ten onzent bedacht. Gezag ontstaat nooit door 
ontevredenheid met bet bestaande aileen. Die ontevredenheid kan 
de bodem zijn, waaruit bet groeit, doch zoolang dit niet is ge~ 
schied, is zij niet dan een kale vlakte, volkomen onvruchtbaar. 

Het geza.g is een noodzakelijkheid in een gemeenschap. In zich 
zelf is bet niet een noodzakelijk kwaad, doch bet kan tot kwaad 
worden. lmmers bet gezag is niet onverdeeld, bet heeft in de ge~ 
meenschap behoefte aan macht. Wij spraken een vorige maal over 
zijn en behooren. In den staat verwerkelijkt bet behooren zich, die 
verwerkelijking is taak van bet gezag, maar bet slaagt altijd slechts 

- ten deele. Het stuit op weerstand; om dien te breken behoeft bet 
macht. Staatsrechtelijk ideaal zou zijn, dat de macht nooit verder 
ging dan bet gezag, niet anders was dan de uiterlijke zijde van 
bet gezag, doch gezag is niet voor meting, niet voor omschrijving 
vatbaar. Wordt bet vastgelegd, door bepaalde regelen omschreven, 
bij tegenstreven gehandhaafd, dan boet bet iets van bet wezen~ 
lijke in en is onvermij9elijk de mogelijkheid van botsing tusschen 
gezag en macht geboren, bet evenwicht tusschen beide verbroken. 
Wij kunnen ons niet genoeg doordringen van bet bese'f. dat wij 
Ieven in een gebrekkige wereld, dat oak het gezag de kiem van 
bet bederf in zich draagt. De noodzakelijkheid van de verbinding 
van gezag en macht maakt bet duidelijk. 

Dit bederf komt Iicht in den met gezag bekleede. Hoe spoedig 
wordt hij tot den machthebber, die door eigen lust wordt beheerscht. 
Waarlijk gezag heeft slechts hij , die zich in liefde verbonden weet 
met de gemeenschap die hem volgt. Hoe gemakkelijk maakt bet 
tekort aan liefde gezag tot macht aileen, den drager van gezag tot 
den machthebber. De taal teekent: gezag draagt men a,ls een last, 
macht heeft men als een bezit. Zoodra bet gezag zijn doel in zich 
zelf zoekt, houdt bet op gezag te zijn. Vroeg of laat wreekt 
zich dat. 

En dan, de gezagsdrager behoeft anderen om zijn leiderschap 
door te zetten, zij krijgen deel aan de macht, doch deze kleine 
machthebbers, die veelal niet ware gezagsdragers zijn, worden 
maar al te Iicht tyrannen. Tegenover hen eerst kan blijken of de 

1) Theologische Existenz heute, biz. 17 . 
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gezagsdrager werkelijk de geroepene is, of hij eventueel ook tegen 
hen zijn gezag weet te handhaven. 

Gezag vraagt om rechtsregels, die zijn bevoegdheid omschrijven. 
Het vraag ook om recht als zijn tegenwicht. Ik kan dit slechts met 
enkele lijnen aangeven. Een absoluut menschengezag - ik herhaal 
het nog eens - bestaat niet. Het is er niet; poogt men het te 
scheppen, dan wordt het karikatuur. De vorst is niet het everlbeeld 
God's op aarde. Zelfs het gezag van den van God gegeven leickr 
heeft zijn grens. Ook deze kan en moet zelfs falen , ook deze is 
niet aileen beperkt, ook zondig. En nog eens, Iaten we vooral niet 
te snel van zulke leiders spreken. Voor een volk zijn er slechts 
enkele oogenblikken in zijn geschiedenis dat het dezen toebedeeld 
krijgt. Overigens gaat het op lager banen: er is wei gezag, en er 
moet gezag zijn, doch het is een veelvuldige verhouding van elkan~ 
der in evenwicht houdende persoonlijkheden. Het gezag in den 
staat vindt zijn plaats naast ander gezag in de maatschappij , dat 
van de kerk en de wetenschap, van den denker, den kunstenaar, 
den geestelijken Ieider. En het gezag in den staat zelf splitst zich, 
het is ailerminst eenvormig. Het kan zijn - en als niet aile teekenen 
bedriegen beleven wij thans zulk een tijd - dat dit evenwicht tot 
machteloosheid werd en h66g op weer de Ieiding zich moet heffen, 
doch deze blijft toch binnen een niet te verbreken kader. 

Dat kader stelt het recht, het recht als historisch verschijnsel. 
Het behooren, de gerechtigheid zoekt vorm in historisch bepaalde 
verhoudingen. Het gezag werkt in het recht, het heeft de beslissing 
binnen het recht. Taak van het recht is mede de afbakening van 
gezags~gebied. Het gezag kan een oogenblik staan tegenover het 

· historisch geworden recht, den neerslag van de ontwikkeling van 
eeuwen, doch wie gezag laat gelden tegen recht, moet wei heel 
zeker zijn. ledere revolutie, iedere staatsgreep, die niet op de ver~ 
zekerdheid steunt, niet anders te kunnen op grond van gehoor~ 
zaamheid aan hooger gezag, is overmoed. Grenze~oos is deze over~ 
moed in de mannen, die om revolutie roepen, aileen op grond der 
overtuiging, dat zij het nu eens beter zuilen doen dan hun voor~ 
gangers. Men maakt geen nieuw recht zonder gebondenheid aan 
het oude. Wie het poogt, vermindert door zijn rechtsbreuk het 
recht, en daarmee ten slotte eigen gezag. · 

Wie Ieiding krijgt vindt vormen waarin hij zich heeft te voegen, 
het kan zijn dat hij ze in den loop der tijden moet wijzigen, doch 
hij moet dit doen langs den weg van het recht en hij doet altijd 
goed te beginnen met ze te aanvaarden. Ieclere vorm waartoe het 
recht het gezag erkende, wisselt in den loop der jaren van beteekenis 
en inhoud. Wij kunnen het zien aan het Koningschap. Het Koning~ 
schap had, om van vroeger en elders niet te spreken, andere be~ 
teekenis in ons land kort na 1815 dan in · 1840, andere in 1848 dan 
in .1890, weer andere nu. Het gezag van het Koningschap :-vas 
verminderd over geheel Europa in de 19e eeuw - het werd uit 
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zijn vroegere functie haast overal teruggedrongen. Ook ten onzent; 
ioch bleef het gezag , een gezag dat niet in abstracto dat is van 
een koning, maar van de Koningin, uit het Oranjehuis, hier in 
Nederland, nu. Het zou dwaasheid zijn dit gezag weer te willen 
brengen in de positie van Koning Willem I of Willem II, men 
gaat in de historie niet terug. Maar juist in wat bleef in de ge
schiedenis en het laatste jaar weer opleefde in het volk, dat als 
gezag wordt ervaren aan beide zijden, liggen mogelijkheden voor 
een toekomst, mogelijkheden, die echter alleen tastend kunnen wor
den omgezet in een bepaalde werkelijkheid. We hebben scherp 
toe te zien, of zich een kans daartoe opent, of de gezagsverhou
ding een andere plaats in het staatsbestel kan vinden, doch die 
plaats zal alleen in aansluiting aan het bestaande kunnen worden 
aangewezen. 

Ook het parlement heeft die wijzigingen beleefd. Zijn macht 
was te groot tot voor kort, zijn gezag al heel lang tanend. Het komt 
mij van overwegend belang voor ons volk voor , dat dit gezag niet 
als elders geheel verloren gaat. Er zijn weinigen buiten den be
trekkelijk kleinen kring van politici en partijleiders, die niet een 
zekere antipathie tegen het parlement te overwinnen hebben, als 
zij over onze staatsinstellingen nadenken. Het is nu niet de ge
legenheid oorzaken en wezen van die antipathie en van de partij
politiek in h-et algemeen te peilen, in ons verband past slechts dit, 
dat wij , zoolang niet een betere vorm voor het grijpen ligt, de 
bestaande methoden tot uiting van in het volk levende overtuigin
gen tegenover het gezag niet verloren mogen Iaten gaan. Demo
cratie is een woord -dat een slechten klank heeft gekregen voor 
velen. Ik gee£ het woord gaarne cadeau. Dient het om de souve
reiniteit der massa aan te duiden, dan verwerp ik de daarmee aan
geduide denkbeelden ten eenenmale. Doch het woord heeft his
torisch o6k de beteekenis gekregen van uitvlakking van iedere grens 
in het volk tusschen meer- en minderwaardigen, of die grens nu 
wordt getrokken naar geboorte, naar geld of naar intellect, en 
zoo beg rep en houdt het waarde. Van de rechtsgemeenschap mag 
geen lid als minderwaardig uitgesloten zijn, het is onverschillig 
of slavernij dan wei een willekeurige streep tusschen heerschende 
en overheerschte klasse de uitsluiting tot stand brengt. Democratie 
kan_ ook zijn: plicht tot verantwoording van het gezag. Hoe sterk 
men de onderworpenheid aan de beslissing van den gezagsdrager 
wenscht, het hoc volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas 1

) zonder 
motie£ behoort uitgesloten te blijven. Oit is trouwens het woord, . 
van den machthebber, niet van den gezagsdrager. Democratie ten 
slotte kan wijzen op de erkenning van den individueelen mensch, 
van een punt, waar ieder menschelijk gezag halt houdt, van ge
wetensvrijheid. Als dat alles mede democratie is, dan mogen wij 

1) Juvenalis Satiren VI, 23. 
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haar niet opgeven. Nag eens, wil men een ander woord, het is 
t> mij wei. 

Het scheen me niet juist, waar onze bespreking brandende vragen 
van den dag raakte, deze te ontwijken, doch ik moet het bij deze 
enkele aanduidingen Iaten. Niet om de toepassing is het ons te 
doen, om de beginselen. Doch die beginselen kunnen niet worden 
begrepen, als hun kracht niet in de vlak voor ons liggende moeilijk~ 
heden wordt gezien. 

Ik resumeer. Er zijn, als wij naar verband van zijn en behooren 
in de samenleving vragen, twee nu eens parallel loopende, dan 
elkaar kruisende lijnen aan te toonen. Daar is de lijn van het ge~ 
zag, de erkenning, dat wij te gehoorzamen hebben, ons hebben te 
onderwerpen aan de beslissing, die ons wordt opgelegd. Daar is 
de lijn van het recht, waar "?Je aan de niet zelf gestelde, maar ons 
gegeven beginselen van gerechtigheid en aan den neerslag daar~ 
van in de ons historisch geworden orde, het recht, toetsen wat 
behoort te gebeuren, een toetsing die ten slotte geschiedt in eigen 
geweten. Iedere beslissing van den met gezag bekleede werkt mede 
aan dat recht, breidt het uit, is tegelijk er aan onderworpen. Het 
gezag schept recht, het kan dat doen omdat het gezag is ........- het 
is tegelijk van het recht afhankelijk, vindt er zijn grens in. Wie 
van het recht van den mensch spreekt, spreekt van zijn vrijheid, 
doch die vrijheid bestaat slechts indien hij voor gezag buigt. Zan~ 
der gezag geen recht. 

Hoe gezag en vrijheid tegenover elkaar staan is nooit in het 
algemeen te zeggen, het is aileen concreet op te sporen in de 
historisch gegeven verhouding. Zoo blijft het zoeken. Meer dan 
beginselen van samenleving zijn ons niet gegeven. 

Als wij om ons zien, vreezen wij dikwijls, dat de beginselen 
verloren zijn voor de menschen en een duisternis dreigt, waarvan 
we ons geen beeld kunnen vormen. Tach wanhopen wij niet. Ziet, 
als we voor ons plaatsen het woord: Heb uw naaste lid als u 
zelven en God hoven allen, als dat ons waarlijk vervult, dan buigen 
wij in ootmoed voor het hoogste Gezag en mogen wij hopen op 
Ieiding in ons zoeken van het ware behooren in de gemeenschap, 
dat is van de gerechtigheid. 

----~ 
J 



11. BOEKBESCHOUWING OVER DE RECTORALE REDE 
VAN Prof. Mr. E. J. J. VAN DER HEIJDEN: 

, NATUURLIJKE NORMEN IN HET POSITIEVE RECHT'?) 

Van der Heyden heeft door deze rede een zware verplichting 
op zich genomen. Zij treft door hetgeen zij geeft en door het~ 
geen zij niet geeft. Zij geeft na een korte, samengedrongen, his~ 
torische inleiding een bijzonder fraai overzicht van de beteekenis 
van het ongeschreven recht in het Nederlandsch privaatrecht van 
heden met een kort slotwoord, waarin vooral in aansluiting aan 
Fransche auteurs wordt aangewezen, hoe door die niet geschreven 
normen het positivisme ,in de borst is gegrepen", hoe het recht 
meer is dan de mensch bepaalt. 

Zij geeft niet een betoog, wat onder ,natuur", ,natuurlijke nor~ 
men" wordt verstaan, evenmin waarom de ongeschreven regels van 
goede trouw, betamelijkheid en wat dies meer zij ,natuurlijke nor~ 
men" mogen heeten, en ook niet waarom deze natuurlijke normen 
, recht" zijn en hoe dit recht zich tot het positieve verhoudt. lk 
zeg dit niet als grief of verwijt. Een rede als deze kan niet een 
volledige verantwoording van het gekozen standpunt bevatten, een 
spreker, die een verschijnsel als het optreden van de niet~wettelijke 
normen in het huidige privaatrecht z66 beschrijft als van der 
Heyden, heeft ruimschoots zijn plicht gedaan. Maar dit neemt niet 
weg, dat deze plichtsvervulling nieuwe verplichtingen in het leven 
roept. 

Men spreekt van herleving van het natuurrecht in onze dagen, 
van der Heyden juicht erover met de door hem genoemde Fran~ 
schen; hij kan dit alleen doen, indierr hij aangeeft, waarom wij 
hier van natuurrecht mogen spreken, hoe dit ,natuurrecht" staat 
tot dat van Thomas en tot dat van de Groot. Uit van Nispen's 
stuk in het W. ( 12692) is reeds gebleken, dat door Katholieken zelf 
hier meerdere scherpte wordt begeerd. Er zijn Roomsch Katholieke 
schrijvers, die tusschen beide groote voorgangers uitgesproken ver~ 
schil zien, die de leeringen van Grotius even beslist afwijzen als 
zij die van Thomas in beginsel aanvaarden. Ik heb een vermoeden, 
dat ook van der Heyden dit doet, al kan ik het uit zijn rede niet 
bewijzen. Ik betwijfel, of de door van Oven hem gebrachte hulde, 
waarbij onze Hollandsche natuurrechtsleeraar met hem in een adem 
werd genoemd, hem wel geheel aangenaam is geweest, maar zeker~ 

1 ) De boekbeschouwing is verschenen in Rechtsgeleerd Magazijn 1934, afl. 5 
p. 427 ; De rectorate rede van Prof. van den Heijden bij N.V. Dekker en van der 
Vegt en J. W . van Leeuwen, Nijmegen, 1933. 
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heid heb ik daarover niet. Dabin (La philosophie de l'ordre juridique 
positif, 1929) scheidt, ,droit naturel moral" en ,droit nature! juri~ 
clique", hij verwerpt het laatste om voor het eerste plaats te maken. 
De vraag rijst: is het droit naturel moral werkelijk recht? Het is 
een vraag, die ik hier zeker niet zal onderzoeken, ik stel haar 
slechts om a an te toonen, dat te spreken van ,natuurlijke" ,norm en", 
gelijk van der Heyden doet, een reeks problemen openlaat, die 
om oplossing vragen. 

Voor de ontwikkeling van rechtsphilosophie en rechtstheorie is 
de medewerking van de Roomsch Katholieke juristen onontbeerlijk. 
Zij moeten ons laten zien, tot welke conclusies hun standpunt ten 
deze leidt. Wie zou, wat het privaatrecht betreft, er in Nederland 
meer toe geroepen zijn dan de Nijmeegsche civilist, die eenerzijds 
geheel vertrouwd is met en open voor de stroomingen in het rechts~ 
leven van heden, anderzijds blijkens deze rede begrijpt, voor die 
stroomingen een plaats in het stelsel zijner fundamenteele over~ 
tuigingen te moeten zoeken . 

Tot verderen dieperborenden arbeid mogen wij hem aansporen. 
De rechtswetenschap zal stellig haar volle aandacht aan zijn verder 
werk op dit gebied behooren te wijden. 
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Het is mij een bijzonder genoegen, hier als niet theoloog op 
deze theologen conferentie te mogen spreken. En dat om twee 
redenen. Vooreerst ter verdieping van eigen inzicht. Hoe meer 
ik mij met de fundamenteele vragen van recht en staat bezig houd, 
hoe meer ik tot de conclusie kom, dat deze ten slotte zijn vragen, 
waarop het antwoord aileen in verband met de theologie kan wor~ 
den gezocht. Aan U mijn inzichten bloot te leggen en van U daar~ 
op critiek te hooren kan mij dus niet dan aangenaam zijn. Doch 
in de tweede plaats verheugt het mij hier te mogen spreken, om~ 
dat ik meen, dat theologen als zij over staat en kerk handelen soms 
het juridisch standpunt te gemakkelijk voorbij gaan en ik dus ver~ 
trouw, dat de kijk van ons, theoretici in recht~ en staatsleer, ook 
voor U van eenig nut kan zijn. Bijzonder sterk heb ik dit onder~ 
vonden op de conferentie, die in Mei van dit jaar te Hemmen werd 
gehC'mden ter voorbereiding van de conferentie van 193 7 in Enge~ 
land. Het woord van den oud~president van het Internationale 
Hof, Max Huber, die mede die conferentie bijwoonde, heeft zeker 
bij de theologen, daar verzameld, veelal verheldering gebracht. 

Het is mij dus een genoegen hier te spreken, doch genoegens 
als deze zijn gemeenlijk getemperd. Dit is ook hier het geval. En 
weder om twee redenen. Vooreerst is het mij opgegeven onder~ 
werp , de Rechtsstaat" van zoodanigen omvang, dat het uiterst moei~ 
lijk is daarover voor niet juristen zonder oppervlakkig te worden 
een dragelijke voordracht te houden en dan werd mij kort voor 
de conferentie gevraagd ook nog het eerst aan een anderen spreker 
toegedachte onderwerp: , Internationale rechtsgemeenschap" voor 
mijn rekening te nemen. Ik kan daaraan slechts in zooverre vol~ 
doen, dat ik in mijn beschouwing over den rechtsstaat een enkele 
zeer korte opmerking ov~r de internationale verhoudingen hoop 
in te vlechten. 

Doch ter zake. 
Ik zal dus spreken over den rechtsstaat . Aanvankelijk wil ik 

dit doen zuiver refereerend, wetenschappelijk. Ik vertrouw, dat ook 
die beschouwing niettemin Christelijk zal zijn, doch een eigenlijk 
positie nemen van uit Christelijk oogpunt bewaar ik tot het slot. 

Al dadelijk treft ons de combinatie van recht en staat als twee 
zelfstandige grootheden samengebracht in het woord rechtsstaat. 
lk vraag daarvoor Uw aandacht en leg den nadruk op 'het eerste: 
het recht. V eel belangstelling daarvoor ~ en openhartig gezegd 
veel begrip daarvan .....- pleegt men bij theologen niet te vinden. 
De Staat weet vobral in deze tijden we! beslag op ons te leggen, 
aan het recht gaat men voorbij soms met een vage notie, dat er 

1 ) Rede op een tbeologenconferentie in 1935. 
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zooiets als een natuurrecht zou bestaan, doch zonder zich eenigs~ 
zins rekenschap te geven, wat in dezen zoo licht tot misverstand 
leidenden term nu eigenlijk het woord ,recht", wat , natuur" be~ 
teekent. 

Niet de term rechtsstaat ~ die is 19e eeuwsch ~ maar de ge~ 
dachte, die we er mee verbinden, dateert uit de 17e eeuw. Zij 
komt in Engeland op, zij vormt de achtergrond van de revolutie 
van 1688. Zij ontstaat als reactie tegen het absolute Koningschap. 
Nu moeten we bij dat absolute Koningschap niet denken aan een . 
macht als van een tyran of een dictator, zooals wij dien thans 
kennen. Het was en in de praktijk en in de theorie, althans in den 
aanvang, anders. De groote theoreticus, die na de ondergang van 
de Middeleeuwsche rechtsgedachte het absolute Koningschap als 
grondslag van recht en staat proclameerde, Bodin zocht naar een 
al omvattend punt, waaruit recht en staat kunnen worden be~ 
schouwd. Hij wilde tegelijk een einde aan wanorde en onzekerheid. 
Hij vond beide in de Koningsmacht. Maar hij betoogde wel dat 
de Koning, als zelf wetgever, legibus solitus was, docll het privaat~ 
recht van de burgers moest ook hij eerbiedigen. De gedachte, dat 
de vorst niet aan dat recht gebonden .zou zijn, kwam niet in hem 
op. Doch in den loop der tijden werd dat anders, iedere macht 
heeft de neiging zich uit te breiden - vorsten als de Bourbons 
en de Stuarts zagen geen grenzen meer voor hunne bevoegdheid, 
zij grepen al verder om zich heen. 

De revolutie is daarvan de noodzakelijke reactie. Zij beroept 
zich op de gedachte, die ook Bodin reeds had uitgesproken. Er 
is recht ook tegen den vorst, een sfeer van den burger ook voor 
hem onaantastbaar. In Engeland kan zij aansluiten aan een traditie 
van eeuwen, waarvan in de Magna Charta de grondslag was ge~ 
legd. In Engeland en ook ten onzent. Eenerzijds de herkomsten 
en oude privilegien die recht waarborgden aan den onderdaan 
tegenover den vorst, anderzijds de vooral uit de Hervorming en 
den godsdienststrijd stammende overtuiging, dat de vorst nooit tot 
tyran mag worden, die over de gewetens heerscht, stelden aan de 
willekeur van den vorst paal en perk. In het plakkaat van verlating, 
de afzwering van Philips vindt zij haar klassieke uitdrukking. 

Het is die gedachte: dat er in het staatsleven een behooren is, 
een plicht van den Koning, die nog iets anders is dan een moreele 
verplichting of een gebondenheid jegens God, een plicht waarvan 
verantwoording kan worden gevraagd, die dus dengeen tegenover 
wien hij bestaat, een bevoegdheid, een recht geeft, die in Engeland 
theoretisch werd ontwikkeld en practisch gehandhaafd. John Locke 
bouwde op haar zijn beschouwingen over het staatsleven; van het 
Koningschap van William en Mary was zij de grondslag. Dit is 
het eerste element van den rechtsstaat: er is recht tegenover den 
staat. 

Recht van den onderdaan tegenover den vorst, van het individu 

I .. 



384 P. SCHOLTEN 

tegenover de gemeenschap, dat wil twee dingen zeggen: 1. er is 
een eigen sfeer van het individu, die in beginsel aan den staat 
onttrokken is, 2. inbreuken daarop kunnen aileen geschieden door 
wettelijke, dat is algemeen geldende regels. Het zijn deze beide 
dingen, die nog voor de constitutie van de Westersche Ianden 
kenmerkend zijn: wat er verder in moge staan, de aanwijzing van 
de grondrechten en die van de wetgevende macht is essentieel. 
Vrijheid van godsdienst, van vereeniging en vergadering, druk~ 
persvrijheid, maar ook de individueele eigendom zijn gewaarborgd: 
beperking is aileen langs wettelijken weg mogelijk. Niet wensch 
of overtuiging van vorst of regeering bepaalt, waarnaar en hoe die 
zal geschieden, aileen de wet kan grenzen trekken,. De gelijkheid 
voor de wet, dat is de gedachte, dat gelijke gevailen gelijk moeten 
worden behandeld is een beginsel van recht, zonder dat is een 
regeling geen recht meer. 

Voor bepaling van den rechtsstaat moet daarnaast een tweede 
ding genoemd worden. Er is scheiding van machten. Montesqieu 
heeft in zijn ,Esprit des lois" deze z66 helder voorgedragen, met 
z66'n kracht op haar verwerkelijking aangedrongen, dat zij in prac~ 
tijk en theorie overal werd aanvaard. Wetgevende, uitvoerende en 
rechtsprekende macht scheidde hij. Zijn betoog heeft nog altijd 
glans, toch mag niet vergeten worden, dat de scheiding reeds v6<?r 
hem bij Locke is te vinden - al deelt deze eenigszins anders -
en dat Montesquieu zelf meende in zijn theoretisch betoog over 
de noodzakelijkheid der scheiding niet anders te doen dan Engelsche 
practijk beschrijven. Met de scheiding der machten gaat de voor~ 
steiling, dat het volk op eenige wijze aan de wetgeving dee[ moet 
hebben, gepaard. 

Waarom is ook dit voor den rechtsstaat karakteristiek? Met 
andere woorden: welke samenhang bestaat er tusschen de funda~ 
menteele, hoven weergegeven gedachte van den rechtsstaat en de 
scheiding van machten? De vraag is te moeilijk om er hier uitvoerig 
op in te gaan, tegelijk te belangrijk om hem geheel terzijde te 
schuiven. lk zou er slechts dit over willen zeggen. 

Voor den staat is de macht essentieel kenmerk. In den staat is 
immers een hoogste gezagsdrager - hetzij een, hetzij meerdere. 

Het recht bepaalt de verhouding tusschen deze dragers van 
het gezag en diegenen, die er aan onderworpen zijn. Dat recht 
wordt in de wetgeving nader uitgewerkt. Juist omdat het een ver~ 
houding vastlegt tusschen twee partijen, moet de eene, - de ge~ 
zagsdrager - niet uitsluitend met de vastlegging zijn belast, is 
dus scheiding tusschen uitvoerende en wetgevende macht en deel~ 
neming van de aan het gezag onderworpenen aan de laatste nood~ 
zakelijk. Zoo sluit de gedachte van den rechtsstaat de scheiding 
der machten in. Ook die van de rechterlijke macht, die bij Locke 
niet afzonderlijk wordt vermeld, al is juist voor Engelsch rechts~ 
besef die scheiding innerlijke noodzakelijkheid. Montesqieu dacht, 
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dat de taak van den rechter niet anders was dan het toepassen 
der wet, niettemin begreep hij, dat het concrete woord: ,de wet 
eischt thans dit van U " niet door de dragers van het uitvoerend 
gezag of door de scheppers van den regel kan worden gesproken, 
omdat het ook tegen de eersten gericht kan zijn, omdat de laatsten 
altijd op algemeen~geldende regels bedacht moeten zijn. Hoeveel 
te meer geldt dit thans, nu Montesqieu's leer omtrent de taak van 
den rechter als enkele wetstoepassing wel algemeen is verlaten. 

Deze zijde van den rechtsstaat komt nergens zoo naar voren 
als in de Vereenigde Staten. In dit opzicht zijn zij de rechtsstaat 
bij uitnemendheid. Bij den opstand, die aan Amerika zijn zelf~ 
standigheid bracht stand . dadelijk de opzet voorop, dat de grand~ 
slagen van het staatsleven in een grondwet moesten worden om~ 
schreven. Van die grondwet vormden de vrijheidsrechten het be~ 
langrijkst element. Handhaving van het individueele recht met name 
van den eigendom, is altijd de taak van de rechterlijke macht ge~ 
weest. Oit is haar taak in iederen rechtsstaat . Doch Amerika ver~ 
schilt hierin van de meeste andere, dat die handhaving ook ge~ 
schieden kan tegen de wetgevende macht, omdat de rechterlijke 
macht daar beoordeelen mag of een wet in strijd is met de consti~ 
tutie. Ten onzent bijv. bindt ook de constitutie de wetgevende 
macht, doch aileen deze zelf beslist, wat haar binnen het kader 
der grondwet is toegelaten, de handhaving der grondwet ligt in 
haar eigen handen. In Amerika ·is zij in handen van de rechter~ 
lijke macht. Hier is deze lijn van de scheiding der machten dus 
verder doorgetrokken dan elders - is daarmee de zelfstandigheid 
van het recht tegenover den staat scherper geponeerd. Het rechter~ 
lijk gezag staat hier tegenover dat van den wetgever als de ge~ 
lijke, wellicht zelfs als de meerdere. 

Met deze aanwijzingen meen ik den rechtsstaat te hebben geken~ 
schetst. Ik moet nog slechts ter vermijding van misverstand een 
opmerking maken over een andere beteekenis waarin het woord 
ook wordt gebruikt. Het is die waarin men wel rechtsstaat stelt 
tegenover kultuurstaat. Men gaat dan de bijzondere verhouding, 
waarin staat en recht tegenover elkaar staan voor het geheele 
karakter van den staat beslissend achten. De staat wordt uitge~ 
sloten van eenige andere taak dan die van gezagshandhaving, wet~ 
geving, rechtstoepassing. Met het begrip zooals wij het tot nu om~ 
schreven is omtrent den inhoud van de staatstaak niets gezegd, 
men zoekt dien inhoud er niettemin in en komt dan tot de nega~ 
tieve conclusie van de staatsonthouding. Geen bemoeienis met de 
cultuur luidt die conclusie. Wij Iaten die beteekenis van den term 
verder rusten, voor ons verder betoog heeft zij geen belang. 

Het is noodig, dat wij de gedachte van den rechtsstaat thans 
nader bezien. Aan critiek heeft zij - na tijdenlang het staats~ 
Ieven te hebben beheerscht - de laatste jaren wei bloat gestaan. 
Daarvan was de vorm dien zij had aangenomen de oorzaak. Funda~ 
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ment was gelijk gezegd ~ de uitspraak: er is recht tegen den 
staat. Over den inhoud van dit recht, over den aard daarvan zelfs 
is daarmede niets gezegd. Recht is ~Been door zijn vorm bepaald: 
inbreuk op de aan het individu toegewezen vrijheid, op zijn eigen
dom aileen in algemeen geldende regels toegelaten; als de regel 
maar formeel op de juiste wijze is tot stand gekomen, schijnt alles 
in orde. De vorm overheerscht. Men laat in den loop der tijden 
de gedachte dat het recht een behooren is vallen, ziet er niet anders 
in dan een algemeene van een bepaalde macht afkomstigen regel. 
Rechtsstaat wordt zoo tot een ander woord voor souvereiniteit van 
het parlement. Slechts voor Amerika ~ en voor de Ianden die 
de laatste jaren iets in navolging daarvan bepaalden ter controle 
van de wetgev:ing ~ gaat dit niet op. Doch dan juist wordt een 
ander bezwaar, dat tegen den rechtsstaat kan worden aangevoerd, 
sterker voelbaar. De grondwet ~ zooals ze is beschreven ~ en 
haar uitlegging door den rechter krijgt overheerschend belang. De 
formule, waarin het recht is neergeschreven, wordt dan van uit
drukking van het recht tot het recht zelf. Er is verstarring ~ het 
menschelijk Ieven wordt in den staat vastgelegd aan misschien 
verouderde formules. 

Tegen het parlementaire stelsel beleven wij thans een ganschen 
stormloop. Dien kunnen we Iaten rusten voor zoover het 't stelsel 
betreft. Maar als de gedachte zelf van de noodzakelijkheid van 
de medewerking aan de wet van de daar aan onderworpenen in 
het geding komt, wordt de gedachte van den rechtsstaat zelf aan
getast. En dat de mensch tegen de verstarring die aan ieder recht 
~ omdat het in formules moet worden samengevat ~ in verzet 
komt, is noodzakelijk, doch als het verzet zich richt tegen de ge
dachte zelf van het recht als bindende regel, dan dreigt de afval 
van den rechtsstaat. 

En dit is een gevaar, omdat het miskent, dat er een behooren 
.is, oak voor den staat, dat oak het staatsleven staat onder God's 
gebod, dat is onder de Wet ~ met een hoofdletter ~ in theo
logischen zin. 

Om dit duidelijk te maken is het noodig, dat wij de vraag nag 
van een anderen kant bezien. Het is van die van het gezag. Er 
is geen samenleving denkbaar zonder gezag. Als het gezag niet 
sterk is, dat is als het zich niet als van zelve oplegt en wordt 
gehoorzaamd, dan is er wanorde. Het recht zelf als ordening vraagt 
om gezag. Zoodra wij van recht spreken erkennen wij de mage-. 
lijkheid van tegenspraak, van het stellen van twee tegenover elkaar, 
die beide beweren, dat het recht aan hun zijde is, beweringen, 
waarvan de een de ander uitsluit. Met andere woorden ieder recht 
onderstelt de mogelijkheid van proces. Dit proces moet beslecht 
worden, er moet een gezag zijn, dat het geding beslist. Die be
slissing kan nooit aileen op intellectueel verantwoorde gronden 
steunen, ten slotte geeft na afweging van aile gronden den door-
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slag een uitspraak die aileen in het geweten van den gezagsdrager 
geoordeeld wordt. Aan dat gezag is de gemeenschap onderworpen, 
d.w.z. men moet gehoorzamen, ook als men meent te kunnen aan~ 
toonen dat het dwaalt. 

Gelijk gezegd, iedere gemeenschap behoeft gezag - maar in 
de gemeenschap, die wij staat noemen, heeft het wei een zeer 
bijzondere plaats. Oat is iets van de nieuwe geschiedenis, de 
Middeleeuwen kenden het z66 niet. Het woord staat zelf stamt 
uit de Renaissance, sinds de 16e eeuw heeft het gezag van den 
staat de eigenaardigheid gekregen, die wij met het woord souve~ 
reiniteit aanduiden. Oat sluit tweeerlei in. Vooreerst de staat heeft 
niet aileen gezag, maar heeft het hoogste gezag , d.w.z . hij beslist 
zelf hoe ver hij gezag heeft. Ieder ander gezag in den staat moet 
ten slotte voor het staatsgezag wijken, berust uiteindelijk op het 
staatsgezag. Het gezag van een gemeente als onderdeel van den 
staat maar ook het gezag van een corporatie is aan het staats~ 
gezag onderworpen, het staatsgezag kan het altijd een grens aan~ 
wijzen. In de rechtswetenschap duidt men dit wei eens aan door 
van ,Kompetenz~Kompetenz " te spreken. Aileen bevoegd gezag 
geldt, het staatsgezag beslist over eigen bevoegdheid. 

In de tweede plaats onderscheidt zich het staatsgezag doordien 
het gepaard gaat met macht. Macht is de uiterlijke vorm, waarin 
het innerlijk aanvaard gezag zich bij weerstreven doet gelden. Het 
is een geluk voor de Nederlandsche ta"al - waarin zij zich b.v. 
van de Duitsche onderscheidt - dat zij voor de begrippen macht 
en gezag twee woorden heeft. De Ouitscher moet om hetzelfde 
uit te drukken tot een vreemd woord als Autoritat zijn toevlucht 
nemen, en Autoritat is heel zeker zwakker dan ons gezag . Macht 
heeft de staat omdat hij geweld gebruikt - en gebruiken mag -
om zijn gezag te handhaven. Het staatsgezag dwingt. 

Door deze eigenaardigheden heeft het staatsgezag en wei ieder 
· staatsgezag de neiging te worden tot wat men heden ten dage 

totaal noemt, d.w.z. ieder gebied te bezetten, aan het individu 
en ook aan de corporaties, niet door den staat zelf gevormd, -

. geen plaats meer te Iaten. 
Ik zeide: iedere staat heeft die neiging, zelfs de liberale , die 

toch meer dan eenige andere staatsvorm geneigd is de individueele 
vrijheid te erkennen. Wij kunnen dit met een voorbeeld toelichten, 
ontleend aan onze eigen geschiedenis. Het is als zoodanig op de 
conferentie te Hemmen door Stufkens genoemd. Het is onze school~ 
strijd. De liberale staat heeft ten onzent het neutrale onderwijs 
- in de overtuiging dat dit het deugdelijke is - aan het volk 
willen opleggen. Het deed dit niet in den krassen vorm van dwang 
met straf als sanctie, maar zijn pogen ging toch in die richting 
door den minder scherpen dwang van het geldelijk onderscheid. 
De finantieele gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs 
in 1917 veroverd is de terugwijzing van den staat uit een gebied, 
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waarop hij niet hoort, het is de bevestiging van een recht tegen 
den staat. 

Houden wij dit in het oog, dan is het ook duidelijk hoe wij 
tegen de trap: gezag, souvereiniteit, totaliteit moeten staan. Dan 
is onze Christelijke waardeering al duidelijk de richting gewezen. 
Gezag hebben wij onvoorwaardelijk te erkennen, gehoorzamen is 
een den Christen passende levenshouding. Zender gehoorzaam~ 
heid is er chaos. De souvereiniteit van den Staat hebben wij te 
dragen. Ook zij wordt in de brief aan de Romeinen erkend (Rom. 
XIII). Er moet tenslotte een hoogste gezag zijn. Maar de totaliteit 
moeten wij onvoorwaardelijk afwijzen. Voor den Christen bestaat 
hier niet de minste ruimte voor twijfel. Als wij even denken aan 
den schoolstrijd en de kracht, die deze in ons volk w!lkker riep 
en deze toch altijd nog uiterst zwakke poging tot< totaliteit ver~ 
gelijken bij het Duitschland, ltaliE~. Rusland van nu - dan zien 
we dat de gedachte van den totalen staat voor ons absoluut ver~ 
werpelijk is. Hier een poging tot invloed op de opvoeding, die 
wat naast het van staatswege aanbevolene geschiedde volkomen 
vrij liet - daar een onmogelijkheid van opvoeding in een andere 
geestesrichting dan de staat voorschrijft. Nergens is de totale staat 
zoo gevaarlijk dan wanneer hij de jeugd aan zich onderwerpt, de 
opvoeding bepaalt. Na het referaat van Prof. de Zwaan heb ik 
ter toelichting hiervan niets meer te zeggen. 

Hier is de demonie, die in kiem in de macht van elken staat 
ligt, losgebroken. Nu wordt de mensch geknecht. 

Deze totale staat nu is de directe tegenstelling van den rechts~ 
staat. In den totalen staat bestaat geen recht tegen den staat. 
Als men dit inziet, begrijpt men, dat de eisch van den rechsstaat 
niet is een den Christen onverschillig liberalisme, maar een vorm 
van de samenleving, dien wij in deze bedeeling, juist omdat wij 
Christenen zijn, niet kunnen missen. Wij kunnen hem niet missen, 
omdat i:eder menschen~gezag eindig zijn moet en omdat wij in een 
geordende samenleving moeten Ieven, die aan de willekeur van 
den mensch, ook der hoogst geplaatsten, grenzen stelt. 

Over het recht moet ik nog een enkel woord tot U spreken. 
Het recht is een gave God's, als de staat een gave is. Zoo moeten 

wij het behandelen: als iets kostbaars, dat ons gegeven is, waar~ 
mee wij voorzichtig zijn moeten. 

In een voordracht, die ik eenigen tijd geleden elders hield, heb 
ik de fundamenteele kenmerken van wat recht is, de beginselen 
aangewezen. lk kan daar nu niet over uitweiden. Het is de er~ 
kenning eenerzijds van de persoonlijkheid, anderzijds van de ge~ 
meenschap - elke rechtsbetrekking is een verhouding tusschen 
deze beide, zij zijn beide primair, noch is de persoonlijkheid tot 
de gemeenschap te herleiden, noch de gemeenschap tot de per~ 
soonlijkheid. Naast dit paar staat het andere van de gelijkheid, 
gelijke gevallen gelijk beslissen, en haar tegenwicht in het gezag. 
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Ik noein dit nu slechts even omdat voor ieder der beginselen van 
recht Christelijk de richting is aan te wijzen en de beteekenis: van 
de persoonlijkheid ligt deze in de vrijheid, van de gemeenschap 
in de liefde, van de gelijkheid in de gerechtigheid, van het gezag 
in de gehoorzaamheid. Met en dank zij deze beginselen is het ge~ 
heele recht gefundeerd in de scheiding tusschen goed en kwaad. 
De mensch van Genesis III weet na den val van de scheiding 
tusschen goed en kwaad; hij weet wei met onfeilbare zekerheid , 
dat hij het goede moet doen, het kwade nalaten, maar hij weet niet 
met dezelfde zekerheid, hoe hij die scheiding moet voltrekken. Een 
door hem beheerscht stel regels dat hem daarvan de oplossing zou 
geven ontbreekt. Hij moet die oplossing telkens weder in concreto 
zoeken. 
H~t zijn dus niet anders dan beginselen van het recht, die wij 

als a priori voor ieder recht kunnen aanwijzen, het zijn niet rechts~ 
regels. Het is van groot belang dit in te zien. 

Recht is een systeem van regels . Men stelt een regel op om 
daarmee een reeks van in de toekomst gedachte verhoudingen te 
ordenen. Wie doodt, wordt gestraft. Zoodra zich een doodslag 
voordoet , wordt deze regel toegepast. Toch is dit niet zoo een~ 
voudig als het lijkt. Doodt ook hij die door onvoorzichtigheid een 
ander aanrijdt? Moeten niet opzet en schuld worden onderscheiden? 
En ook als wei opzettelijk is gedood moet dan ook hij worden 
gestraft, die ter zelfverdediging in noodweer handelde? Hoe staat 
het met oorlog? Met den regel is de toepassing niet gegeven. Deze 
kan aileen in het geheel van het recht worden gevonden ,. hangt 
ten laatste aan persoonlijke beslissingen van hem , die oordeelt. 

Oit geheel is altijd historisch bepaald. Ieclere poging het op te 
bouwen in abstraheering van de feitelijke constellatie is een hersen~ 
schim. Met andere woorden een natuurrecht, dat recht zou zijn, 
bestaat niet. Er zijn wei rechtsbeginselen aan te wijzen in het posi~ 
tieve recht, er is niet een rechtssysteem hoven het positieve recht. 

Uit het karakter van het recht als systeem van regels vloeit 
nog iets anders voort. Het heeft een tendens tot rechtlijnigheid, 
tot een zoo lang mogelijk handhaven, zoover mogelijk doortrekken 
van den regel. Oit leidt tenslotte tot onrecht - de regel wordt dan 
uit zijn verban·d gerukt , als waarde op zich zelf gezien. Gelijk 
de demonie van den staat ligt in de macht - de macht wordt macht 
ter wille van de macht, zoo ligt die van het recht in de logische 
consequentie, in 's mensch en neiging met zijn verstand alles te be~ 
heerschen. Summum ius summa iniuria. 

lk moet deze dingen, die ik hier slechts even kan raken, aan~ 
stippen, omdat zij doen zien, dat, als wij eenerzijds de noodzake~ 
lijkheid van den rechtsstaat onvoorwaardelijk moeten handhaven 
tegen het gevaar van de machtsusurpatie van de gezagsdragers, 
wij anderzijds ons te boeden hebben voor het gevaar, dat het recht 
los raakt van zijn fundament. het op zich zelf wordt gesteld en 
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dan aileen door zijn vorm: op regelmatig~ wijze tot stand gekomene 
regel, bepaald wordt geacht. 

Recht zal altijd in de historische situatie concreet moeten wor~ 
den gezocht. De scheiding tusschen goed en kwaad ook in het 
staatsleven is er altijd een van het oogenblik. Maar wei zijn er 
richtsnoeren. En die geeft ons de Wet in theologischen zin. 

De tien geboden zijn voor ons de grondslag van ieder recht. 
Het is wei merkwaardig : hier is een vastlegging van normen in 
een bepaalde Oostersche wet, die vergeleken kan worden met soort~ 
gelijke verschijnselen bij andere Oostersche volken of bij andere 
volken van ongeveer gelijke cultuur en gelijke economische ver~ 
houdingen. Het is tegelijk een stuk openbaring. De Wet is van 
God, zij heeft daardoor een andere glans, een diepere beteekenis, 
zij stelt ons in ons zoeken van recht op een andere plaats, waar~ 
door wij anders oordeelen d~m wij uit onszelven zouden hebben 
gedaan. Ook hierbij mogen wij bidden om de Ieiding van den 
Heiligen Geest. Doch dit is aileen waar voor wie gelooft. 

Het recht hebben wij te zoeken in een historisch bepaalde situatie. 
Wat moet nu hier gelden is de vraag ons voorgelegd. En deze 
vraag kunnen we, omdat de situatie historisch bepaald is, aileen 
beantwoorden in het historisch gegeven verband. Dit is de be~ 
tee ken is van .,het is geschied". Het is volstrekt niet juist, dat 
Christelijk een monarchie zou te verkiezen zijn hoven een republiek, 
zelfs de vraag wat van beide in het algemeen beter is heeft eigen~ 
lijk geen zin. de beantwoording daarvan is hoogstens vooroefening 
ter scherping onzer vermogens bij onderzoek en beslissing der con~ 
crete vraag. Doch wei kunnen wij zeggen, dat in onze situatie 
van het Nederland in 1935 het koningschap der Oranjes voor ons 
de eenig mogelijke staatsvorm is. 

Er is dus niet een heilig. een Christelijk staatsrecht. We kun~ 
nen aileen zeggen, dat wij als Christenen moeten handelen als 
wij recht zoeken. Doch dit recht blijkt veranderlijke grootheid. 
Wil dat nu zeggen, dat wij als Christenen niet bepaalde vaste 
richtsnoeren moeten pogen aan te geven? Het tegendeel is waar, 
als het maar richtsnoeren zijn, niet starre regels en als we ons 
maar bewust zijn, dat een volgend geslacht ook Christelijk. mis~ 
schien juist Christelijk, anders moet oordeelen. 

Laat ik wat ik bedoel verduidelijken door een enkel woord over 
huwelijk en echtscheiding. Wij kunnen zeggen, dat reeds het 
scheppingsverhaal ons wijst op Gods gave van de geslachten, die 
elkaar behoeven. Hij schiep man en vrouw. Wij hebben verder 
het woord van Jezus: Matth. XIX. Voor Christenen sluit dit in 
beginsel echtscheiding uit - het huwelijk is voor het leven. W at 
God gebonden heeft, scheide de mensch niet. Een man, een vrouw, 
duurzaam behoort de verbindi_ng te zijn. Hier is iedere twijfel uit-e 
gesloten. Doch daarmee is niet gezegd, dat de wetgeving van de 
Nederlandsche staat in 1935 de echtscheiding onmogelijk moet 
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maken. Reeds Paulus sneed die mogelijkheid niet a£ (I Cor. VII) 
en Jezus zelf wees op de toelating van den scheidsbrief wegens 
de hardigheid der harten. De menschen Ieven niet naar den eisch 
- het bij elkaar blijven kan zulk een ellende veroorzaken, dat uit~ 
een gaan beter is. Het is zonde en het toelaten der scheiding is 
ool.<. zonde, doch ter voorkoming van grootere zonde moeten wij 
deze aandurven. Wij staan daarbij volledig in de gebrokenheid 
van ons menschelijk zijn - doch we houden den eisch val. dat 
wij anders zouden moeten zijn en in dat vasthouden maken wij de 
scheiding niet . gemakkelijk omdat wij wet en, dat de trouw het 
betere is , dat de wet niet, waar mogelijkheid van herstel der goede ' 
verhouding bestaat, tot verbreken mag uitnoodigen. 

Als het huwelijk is oak de staat, beter de volksgemeenschap 
gave. Er is verscheidenheid van volkeren, er is een eenheid in elk 
volk. Wij hebben dat te aanvaarden. Van die eenheid is de staat 
de uitdrukking . Het zal wei overbodig zijn te zeggen, dat ik ge~ 
heel sta aan de zijde van hen die beweren, dat dit nag kart geleden 
teveel werd vergeten. Thans dreigt veel ernstiger het gevaar, dat 
de waarde van den staat wordt verabsoluteerd. Een vasthouden 
aan de gedachte van den rechtsstaat kan ons daarvoor behoeden. 
Er is recht oak tegen den staat - er is recht oak onder de staten 
onderling. De volkenbond heeft denzelfden achtergrond als de 
handhaving van het individu tegen den staat. Oak tusschen men~ 
schen tot verschillende volkeren behooreride is een band - oak 
de gemeenschap aller menschen is een gave Gods. Er is een grens 
voor: den staat naar buiten in het volkenrecht, er is een grens naar 
binnen: het gezin. De ontkenning van het volkenrecht is even on~ 
christelijk als de ontkenning van het recht van het gezin, als de 
stelling, dat de staat de opvoeding der kinder en tot zich mag 
trekken en aan de ouders ontnemen. 

Doch bovenal is er een grens tegenover de Kerk. Daarover moet 
ik ten slotte nog iets uitvoeriger handelen. Boven heb ik gezegd, 
dat den staat in de rechtsleer gewoonlijk de Kompetenz~Kompetenz 
wordt toegeschreven, d.w.z. dat hij zelf bepaalt hoever zijn gezag · 
gaat. Uit hetgeen ik verder betoogde volgt, dat zoodra men het 
bestaan van het recht tegen den staat erkent, de uitspraak te abso~ 
luut is . Zij geldt, gelijk juristen het wei zeggen, prima facie, voor~ 
loopig. Zij heeft een vermoeden van richtigheid voor zich, maar 
het kim, dat zij moet wijken. Ieclere twij feling aan het gezag van 
den staat moet tot het uiterste worden beperkt, moet gronden en 
wei zeer deugdelijke gronden aanvoeren, waarop het steunt. De 
staat kan altijd beginnen met zich op het naakte feit, dat hij souve~ 
rein is, te beroepen. Doch onderwerping aan het recht sluit be~ 
perking van het gezag in zich - absoluut is het staatsgezag 
niet. 

Voor de kerk is dit in bijzonpere wijze waar, omdat de kerk 
het eenige centrum van gezag is, dat den staat als gelijke tege~ 

• 

•' 



392 P. SCHOLTEN 

moet treedt omdat voor haar de Kompetenz~Kompetenz van den 
staat niet bestaat. Staat en Kerk bepalen beide zelf de grenzen 
van hun gezag, conflicten zijn daarom onvermijdelijk, een zuivere 
scheiding is uitgesloten, iedere regeling is tot nu gebrekkig com~ 
promis gebleken. 

lk kan daarover thans slechts een korte opmerking maken. De 
kerk brengt de prediking van het Evangelie. Dit zal dunkt mij een 
door ieder aanvaard uitgangspunt kunnen zijn. Daaruit volgt, dat 
deze prediking geheel vrij, aileen van uit de kerk niet door eenige 
overheid buiten haar bepaald moet zijn. Dit klinkt van zelf sprekend, 

• toch leert onze tijd , dat het niet zoo van zelf sprekend is. De kerk 
staat tegenover den staat me~ haar eisch van vrijheid van ver~ 
kondiging van Gods woord, daar en z66 als de kerk meent , dat het 
behoort. Zij moet iedere staatsinmenging afwijzen. Als de staat 
zich daartegenover op zijn souvereiniteit beroept, moet voor ons 
Christenen dat beroep ongetwijfeld afstuiten op het feit , dat wij 
eerst Christenen, dan staatsburgers zijn. De kerk heeft het primaat. 
Kan dit reeds op zich zelf tot diepe en hevige conflicten leiden 
- eerder nog dreigt die mogelijkheid, doordat de verkondiging 
nooit verkondiging aileen kan blijven. Doordat zij altijd uitdrijft 
tot anderen arbeid: de armenzorg, de opvoeding, omdat zij dwingt 
een bepaalde positie te nemen tegenover geheel het maatschappe~ 
lijk en staatkundig Ieven, omdat zij dit oordeelt en stuwt. Nu moet 
de kerk botsen tegen den staat. Het is haar taak hier aldoor schif~ 
tend en oordeelend te spreken . De staat van zijn zijde kan meenen 
die critiek grenzen te moeten stellen ter wille van het staatsbelang. 
Er is steeds weer de mogelijkheid van strijd .• 

Van dit alles geeft Duitschland ons de voorbeelden. Weer is 
het noodig de vrijheid van prediking tegen den staat, die zich in 
de kerk bemoeienis toekent, te handhaven. Weer moet de kerk 
zich weren, als de staat de jeugd geheel voor zich opeischt. 

Doch niet over de verhouding van Kerk en Staat, maar over 
den rechtsstaat heb ik te spreken. In dit verband nog een enkele 
opmerking. Het is voor de kerk noodzakelijk de beteekenis van 
het recht tegenover den staat te handhaven. Vooreerst om haar 
eigen positie. Haar verhouding tot den staat is, zeide ik , altijd 
gevolg van overleg en een voorloopig vastleggen der grenzen. We 
zijn ons dat in ons land nog niet recht bewust , omdat de regeling 
dier verhouding die wij thans hebben a! tientallen jaren lang be~ 
staat en in en voor dien tijd bevredigend werd geacht. Maar wij 
komen, daarvan zijn wij allen overtuigd, in een anderen tijd en 
dan zal weder ter hand nemen ook van deze regeling noodzakelijk 
zijn. Wat vast scheen wordt vloeiend. Nieuwe vragen worden ge~ 
.steld, met wat bereikt is kunnen wij niet tevreden zijn. Die regeling 
tusschen Kerk en Staat is een rechtsregeling - het is voor de 
kerk juist in dezen tijd, nu de ~taat weder de neiging heeft zijn 
.~ac1tt aJ .~e~r ~~ vergrooten, al verder om zich heen te grijpen, 

I. 
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van groot beiang, dat de eischen van het recht strikt worden ge~ 
bandbaafd. 

Maar er is nog iets anders. Wij bebben gezien, dat bet recbt 
een gave Gods is, als de staat zelf. Het is niet de taak der kerk 
zelf recbtsregelingen voor den staat te ontwerpen of voor te be~ 
reiden. Het politieke programma is niet zaak der kerk. Maar wei 
kan zij de plicbt bebben ook den staat, ook de overbeid tot de 
orde te roepen - als die het recht met voeten treedt. In hoofd~ 
zaak is haar taak daarbij negatief: dat niet! Wat wel, vooral lioe 
wei , zal de staat zelf moeten zoeken. In bet recbt zit altijd een 
goed stuk techniek, dat ligt buiten de bemoeienis der kerk, maar 
baar taak kan het zijn het kennelijk onrecbt te bestrijden, de over~ 
beitl toe te voegen: hoe wel moet gij weten, maar dit niet! 

Niet een Christelijken staat kan de kerk eischen. Reeds hier~ 
om niet omdat dan in den staat, dus niet door de kerk uitgemaakt 
zou worden, wat Christelijk is, en ook hierom niet, omdat de machts~ 
middeien van den staat - het geweid - voor de kerk uitgesloten 
zijn. Nog daargelaten, dat een Christelijke staat toch minstens 
onderstelt, dat de onderdanen in het algemeen Christen willen zijn , 
- ik gebruik opzettelijk een vage uitdrukking - en hoe ver is 
dit thans van de waarheid? 

Maar wel moet de kerk haar oordeei over den staat en het recht 
doen hooren. Zij heeft steeds een woord t6t, niet in den staat. 
In dat woord zal zij haar recht tot verkondiging en tot al wat dit 
insluit doen gelden, en zoo het recht van het recht handhaven. 
Tegen verafgoding van den staat moet zij waken, die verafgoding 
dreigt, als de staat het recht tot zijn machtsmiddei verlaagt , deze 
gave Gods met voeten treedt. 

lk zou willen eindigen met een herinnering aan de conferentie 
te Hemmen, die ik al in den aanvang van mijn voordracht noemde : 
Daar was een Rus, een hoogleeraar thans te Parijs. Hij zeide: , Gij 
spreekt nu over den totalen staat in Duitsland, veel sterker be~ 
staat die totaliteit in Rusland. Gij kent die ellende niet. lk heb 
er daar jaren onder geleefd. Aileen als men dat gedaan heeft, 
weet men de waarde van het recht. Men kent die eerst, als men 
het mist , zooals de reiziger in de woestijn weet , hoe onmisbaar 
water is . Wij weten dit niet. In Rusland is de enkeling rechteloos 
tegenover den staat. Wat dit insluit weten zij, die nu in Parijs 
arbeiden. Daar is het economisch slecht, met weinig vooruitzicht 
naar den mensch, in de verbanning. Maar het is niettemin voor 
ons een bevrijding, waar we dankbaar voor zijn, wij- drinken weder 
het water, waarnaar wij dorstten. Wij hebben niet meer de angst 
en de radelooze ellende der volledige rechteloosheid. Als de woes~ 
tijnreiziger van het water hebben wij van het recht 'de waarde 
beseft". 

Mag ik er dit aan toevoegen? Recht zelf is niet heilig, evenmin 
als de staat eeuwig is. Wie van dit water drinkt zal wederom 
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dorsten. Wie drinkt van het water, dat Jezus Christus geeft, zal 
niet dorsten in der eeuwigheid (Joh. IV, 13-14). Moge het water, 
dat Hij geeft, in ons worden een bron van steeds opwellend water! 
Dan kan ons werk, ook het werk aan staat en recht gerechtvaardlgd 
worden. 

r 
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13. RECHTSBEGINSELEN. 1
) 

Art. 38 van het Statuut van het lnternationale Hof van Justitie 
bepaalt, dat het Hof naast en na andere regels van volkenrecht, 
na tractaat en gewoonterecht zal toepassen .,algemeene beginselen 
van recht , erkend door beschaafde naties". 

Wat hebben wij daaronder te verstaan? Oit is de vraag, die 
ik in de eerste plaats stel. Raadpleegt men een gezaghebbend leer~ 
hoek als dat van Anzilotti, dan blijkt wei de verlegenheid waarin 
de beoefenaar van het positieve volkenrecht door haar wordt ge~ 
bracht. Volgens den lateren Voorzitter van het lnternationale Hof 
moet scherp onderscheiden worden tusschen de eigenlijke bronnen 
van het volkenrecht: tractaat en gewoonte in art. 38 sub 1 en 2 
genoemd en de algemeene rechtsbeginselen, waarnaar het derde 

- nummer van het art. verwijst. Bron van recht zijn deze niet, zij 
gelden niet als recht tusschen de staten, maar worden eerst tot 
recht door de uitspraak van den rechter , die zich _op die beginselen 
beroept. ,.Questa norma non esiste nell ' ordinamento internationale; 
e il quidice che la crea per il caso speciale e per esso sol tanto", zegt 
hij 2

). Zander twijfel een verlegenheidsuitspraak. Ik laat rusten, 
dat de rechter nooit uit niets schept, dat de aard van zijn arbeid 
veronderstelt, dat reeds v66r zijn uitspraak recht was wat hij bij 
zijn uitspraak fixeert; met voiledige erkenning van het nieuwe, dat 
. s rechters uitspraak brengen kan en eigenlijk altijd brengt, zal 
tegelijk moeten worden erkend, dat rechtspraak aileen denkbaar is, 
indien de rechter een gegeven, hetzij wet of gewoonte of wat dan 
ook, als gezaghebbend aanvaardt en daaraan het hem voorgelegde 
geval toetst . Doch gelijk gezegd, ik laat dit rusten en ik kan dit 
doen, omdat zooveel eenvoudiger dan door onderzoek naar den 
aard van 's rechters taak kan worden aangetoond, dat Anzilotti's 
antwoord op de vraag, die we stelden, niet afdoend kan zijn 3

) . 

Daar is vooreerst het artikel zelf. Uitdrukkelijk wordt naast de 
rechtspraak naar algemeene beginselen genoemd de mogelijkhefd, 
dat de rechter recht zal spreken riaar billijkheid, ex aequo et bono. 
En nu kan ook bij zulk een opdracht worden betwist, dat de rech~ 
ter zelf de normen zou scheppen, die hij toepast. Maar als hij dit 
bij rechtspraak naar algemeene beginselen zou doen, hoe zou dan 
nog plaats kunnen zijn voor een arbitrage als goede mannen naar 
billijkheid? En dat niet aileen. Art. 38 noemt onder 4 en 5 nog 
als bronnen van recht: wetenschap en rechtspraak, doch het voor~ 

1 ) Voordacht voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen , afd. Letter
kunde, 1935. 

2) Vgl. Corso (3e druk) 107. 
3 ) Vgl. Verdross, Die Verfassung der Volkerrechtsgemeinschaft (1926), biz. 

60 v1g. 
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schrift maakt daarbij een merkwaardig voorbehoud. Zij gelden 
aileen , sous reserve de la disposition de l'art. 59" ; dit laatste art. 
beperkt het gezag der uitspraak tot het geding. Geheel duidelijk 
is art. 38, 4° niet, maar in ieder geval geldt, dat de beslissing naar 
algemeene rechtsbeginselen, in tegenstelling tot die naar weten~ 
schap of rechtspraak, bindt juist zooals die van tractaat of ge~ 
woonte naar art. 38, 3° . Hoe dit anders te verklaren dan door aan 
te nemen dat die rechtsbeginselen zelf binden, dus recht vormden, 
reeds v66r de uitspraak? 

We mogen dus aannemen, dat de rechtsbeginselen een deel 
vormen van het geldend recht, zooals art. 38 van het Statuut dit 
als bestaande onderstelt. En niet aileen de tekst brengt ons tot 
deze conclusie, ook zijn geschiedenis. lk laat ter zijde wat de wor~ 
ding van het artikel ons leert, al bevestigt deze stelling mijn op~ 
vatting 1 ); met de geschiedenis heb ik niet de wording van het 
artikel op het oog, maar de aansluiting aan het verleden. Ver~ 
wijzing naar algemeene rechtsbeginselen was niet een nieuwe ge~ 
dachte van de ontwerpers van het statuut, de practijk was voor~ 
gegaan: in verscheidene scheidsrechterlijke uitspraken in volken~ 
rechtelijke geschillen van de 19e en 20e eeuw werd met beroep 
op d~ rechtsbeginselen de beslissing gemotiveerd. En nu kan men 
tegenwerpen, dat dan die scheidsrechters op deze wijze nieuw recht 
schiepen, doch daargelaten de principieele bezwaren aan den aard 
der rechtspraak ontleend, die ik daartegen zou willen aanvoeren, 
in ieder geval was voor de Staten, die in aansluiting daaraan 
door art. 38, 3° het lnternationale Hof opdroegen naar algemeene 
rechtsbeginselen recht te spreken, daarmede een bepaalde uit de 
practijk bekende grootheid aangewezen. Het beginsel was als rechts~ 
bron aanvaard, art. 38 sanctionneerde dit slechts. Met de voor~ 
stelling, dat het artikel een opdracht aan den rechter tot vrije 
rechtsschepping zou inhouden is dit niet vereenigbaar. 

Doch genoeg over art. 38, 3° . Het is niet mijn bedoeling een 
bijdrage te geven tot de interpretatie van dit artikel ; wat ik er 
over zeide, vindt me~ ook elders 2 ). Het was slechts mijn doel 
om te wijzen op het gezag, dat een stuk van zoo groote beteekenis 
als het Statuut van het lnternationale Hof aan de rechtsbeginselen 
toekent. Met die beginselen zelf wil ik mij bezig houden. 

Toch kan ik nog niet van het Volkenrecht afstappen. Kunnen 
wij nader be pal en, waar6m rechtsbeginselen bind en? Vol gens V er~ 
dross: omdat zij gewoonterecht zijn 3

). Hij wijst daarbij op de 
practijk van v66r het Statuut; die practijk en haar aanvaarding door 
de Staten heeft ze tot gewoonterecht gemaakt. lk betwijfel of dit 
juist is, of onderwerping aan beginselen, waarvan inhoud en daad~ 

1) Vgl. Heller, Die Souveranitat (1927) biz. 138. 
2) Vgl. Verdross t. a. p. 
3) t. a. p. biz. 59. 
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kracht volkomen onbepaald blijft, ooit tot gewoonte kan worden 
herleid. Onderwerping aan gewoonte is altijd onderwerping aan 
een herhaald gebeuren, een feitelijk geschieden; een aileen for~ 
meel bepaalde rechtsbron kan niet door gewoonte worden inge~ 
voerd. Wie zich op gewoonte beroept, wil dat iets zal geschieden, 
omdat het vroeger juist z66 gebeurde; wie zich op een rechts~ 
beginsel beroept, beroept zich niet op een historisch feit . En meent 
men den band te leggen door in het beroep zelf een gewoonte te 
zien, dan vergeet men, dat een gewoonte slechts kan binden, in~ 
dien zij concreet kan worden bepaald. Beroep op een bepaald rechts~ 
beginsel zou weilicht gewoonte kunnen worden, beroep op de al~ 
gemeene rechtsbeginselen, waarbij telkens weer andere naar voren 
komen, is dat niet. 

Bij V erdross is de herleiding van het rechtsbeginsel tot het ge~ 
woonterecht gevolg van de neiging, die hij met velen gemeen heeft, 
het geheele recht tot een enkel punt terug te brengen 1 ). Daarbij 
valt nog iets merkwaardigs op te merken. Het gewoonterecht zelf 
wordt bindend geacht tusschen de volkeren, omdat zij aldus stil~ 
zwijgend zouden zijn overeengekomen. De rechtsbronnen, die men 
in het volkenrecht gemeenlijk voorop ·stelt: tractaat en gewoonte 
worden zoo tot een herleid: de overeenkomst. Het pacta servanda 
is de .. Grundnorm" van het volkenrecht. Zoo wordt ailes een: 
rechtsbeginsel is gewoonte, gewoonte is overeenkomst, pacta ser~ 
vanda is het laatste woord. Doch wat is dit laatste woord, wat 
is het anders dan een rechtsbeginsel? Ik moet daar nog even bij 
stilstaan. 

Gelijk men in het privaatrecht de gebondenheid aan overeen~ 
komst Iangen tijd heeft meenen te kunnen verklaren door een be~ 
roep op den wil der partijen, zoo werd en wordt thans nog wel 
het pacta servanda als grondslag van het volkenrecht herleid tot 
den wil der Staten. Het is een volkomen onvoldoende verklaring. 
lmmers als ik een overeenkomst zou moeten nakomen, omdat ik 
het gewild heb, dan is het niet duidelijk, waarom de gebondenheid 
niet eindigt zoodra de wil ophoudt te bestaan. Gebondenheid aan 
eigen wil is geen gebondenheid. Het is juist, dat wij door een over~ 
eenkomst aan te gaan ons aileen binden, indien wij het willen, 
doch niet omdat wij het willen. Precies hetzelfde moet gelden voor 
Staten: zouden tractaten aileen binden omdat de betrokkenen het 
wilden, dan binden zij niet. Oit wordt meer en meer ingezien. 
Merkwaardig is daarbij, ,........ Lauterpacht heeft er al op gewezen 2

). 

,........ Anzilotti's houding. In 1913 verklaarde hij nog, dat het pacta 
servanda aileen bond omdat de Staten het wilden, in zijn Corso 
van 1923 wordt echter deze regel tot fundament, ien hypothese 

1) Vgl. biz~ 23 vlg. 
2) Private law sources and analogies of international law, biz. 59. 
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of postulaat, die de rechtswetenschap wei moet aannemen. In den~ 
zelfden geest oordeelt Kelsen. 

Nu is het duidelijk, dat ook deze gebondenheid geen gebonden~ 
heid is. Als ik zeg, dat ik gebonden ben, verplicht omdat ik het 
onderstel en onderstellen moet, dan zeg ik dat ik niet verplicht ben 
en niet gebonden. In deze ,hypothese", dit ,postulaat", de Grund~ 
norm van Kelsen hebben wij met een ongeoorloofde ontleening aan 
de natuurwetenschap te doen. Als het om waarheid te doen is, 
mogen wij iets onderstellen, dat wij niet bewijzen kunnen, doch 
dat stand houdt tegen iedere tegenwerping. Doet zij dit niet, dan 
wordt de hypothese onbruikbaar - doch zoo lang kunnen wij 
haar bij verder onderzoek gebruiken. In de , hypothese" van Anzi~ 
Iotti en Kelsen wordt niet een waarheid maar een gebondenheid 
ondersteld. Als in natuurwetenschap kan ook hier gezegd worden, 
dat met zulk een onderstelling verder kan worden gewerkt , doch, 
anders dan daar, ligt in de onderstelling zelf een tegenstrijdigheid. 
Gebondenheid laat zich niet onderstellen. En anders ook dan daar 
is een verwerping van de hypothese op grond van wetenschappe~ 
lijk onderzoek niet denkbaar - de twijfel komt niet uit de verdere 
gegevens, die immers altijd weer op de hypothese steunen en den 
cirkel van het op haar gebouwd systeem niet kunnen verbreken, 
zooals het empirisch onderzoek twijfel kan brengen aan een hypo~ 
these van natuurwetenschappelijken aard. Eenmaal aanvaard, is 
de hypothese onaantastbaar, doch dan ook geen hypothese meer. 
En nog eens, aanvaard kan zij niet worden op grond van een 
fictie. Het pacta servanda geldt slechts voor hem, die zich gebon
den weet, niet die zich gebonden onderstelt. 

Doch als het ,pacta servanda" niet is hypothese, als het niette~ 
min van fundamenteele beteekenis is voor het recht in het alge~ 
meen en voor het volkenrecht in het bijzonder, wat is het dan? 
Ik zeide het reeds: het is rechtsbeginsel. W at dit positief zegt, hoop 
ik straks uiteen te zetten. Negatief beteekent het, dat het niet de 
eminente plaats heeft, die door schrijvers over Volkenrecht er aan 
wordt toegekend. Ook door Verdross, als hij - de volger van 
Kelsen - zich van het hypothetisch karakter van diens Grund~ 
norm losmaakt. Het is een rechtsbeginsel naast andere. Ik zeide 
reeds, dat het gewoonterecht nooit tot overeenkomst kan worden 
herleid: we achten ons niet aan de gewoonte gebonden omdat wij 
zulks overeenkomen; het vertrouwen dat weer zal gebeuren, wat 
steeds in gelijke gevallen geschiedde, steunt niet op een belofte 
der tegenpartij - doch eenvoudiger dan door beschouwing van 
overeenkomst en gewoonte tegenover elkaar kan door ontleding van 
het pacta servanda zelf worden aangetoond, dat alleen a! de aan~ 
vaarding van dit beginsel andere onderstelt. Immers het pacta ser~ 
vanda onderstelt, dat er personen zijn tusschen wie die overeen~ 
komsten gelden, dat dus naar rechtsbeginselen of rechtsregel aan~ 
gewezen kan worden wie tot het sluiten van zulke overeenkomsten 

' f 
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bevoegd zijn. Om dit aan het volkenrecht te demonstreeren: wat 
een staat is, die volkenrechtelijk wordt erkend, zal ten slotte nooit 
tot het pacta servanda kunnen wqrden herleid. En als wij zeggen 
overeenkomsten gelden, dan lig~ in dat enkele woord een geheel 
van regels omtrent het aangaan van contracten, omtrent wilsver~ 
klaring, dwaling en bedrog. Het ,pactum", dat in de spreuk als 
een eenvoudige grootheid wordt begrepen, die nader onderzoek 
niet behoeft, blijkt bij verdere beschouwing een bijzonder moeilijk 
te bepalen figuur. Zoodra tegenover een beroep op een overeen~ 
komst een beroep op bedrog wordt toegelaten, is naast het beginsel 
der gebondenheid een ander gesteld: Fraus omnia corrumpit. 

Met andere woorden : zoodra men toegeeft, dat het pacta ser~ 
vanda voor het recht fundamenteel is, zoodra men daarop een 
volkenrecht bouwt, moet men_ erkennen, dat er een cecht is , dat 
niet gebonden is aan de vaststelling door eenige autoriteit, waar~ 
van de beginselen zijn aan te wijzen. 

V 66r ik op de beteekenis hiervan nader inga, moet ik er op 
wijzen, dat de beginselen niet aileen in het volkenrecht, ook binnen 
den kring van het recht van een bepaalden Staat een rol spelen, 
grooter dan men zich veelal bewust is. · 

Een enkele maal is dit zelfs in het positieve recht der codifi~ 
caties erkend. Zelfs in dat positie~e recht, zeg ik, omdat in het 
algemeen de codificatie~gedachte van de volledige samenvatting 
van het recht in wetsregels, een toekenning van gezag aan begin~ 
selen niet schijnt te verdragen. In art. 3 van het Italiaansche Burger~ 
lijk Wetboek wordt de rechter, indien de wet leemten laat, die 
niet met haar systeem zelf of door analogie kunnen worden aan~ 
gevuld, naar d€ algemeene rechtsbeginselen verwezen. W at die 
zijn, heeft ook in de Italiaansche doctrine tot strijd aanleiding ge~ 
geven. In het positivistische tijdvak wist men er niet goed weg 
mee. Liever dan een beschrijving van dien strijd verwijs ik U naar 
de ook in de tegenwoordige doctrine aanvaarde practijk der recht~ 
spraak. Zij ziet in die beginselen gedachten, die niet uitdrukkelijk 
in de wet zijn neergelegd maar daarin ondersteld, die traditioneel 
in het recht zijn aanvaard en die eigenaardig genoeg meest in 
Latijnsche spreuken worden samengevat. Het is een bonte rij, nu 
eens beperkter dan algemeener, nu meer technisch~juridisch, dan 
van zedelijke strekking: Nemini res sua servit; Res inter alios acta 
tertia neque prodest neque nocet; Qui commodum sensit et incom~ 
modum sentire debet; Qui jure suo utitur nemini facit injuriam; 
Fraus omnia corrumpit etc. Gedachten als deze zijn dan leidend 
bij haar beslissingen 1 ). 

Een bepaling analoog aan die van het ltaliaansche Wetboek 
bevat het Oostenrijksche. Art. 7 spreekt van de ,natuurlijke" 
rechtsbeginselen. De functie is dezelfde. Op het verband met het 

1) Conf. Stolpi, Diritto civile, I n. 837 vlg. 
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natuurrecht kom ik terug. Hier wijs ik er slechts op, dat oorspronke~ 
lijk gezegd was: ,.allgemeine und natiirliche Rechtsgrundsatze". 
Het woord .. allgemeine" werd geschrapt omdat men te sterke aan~ 
sluiting aan het Rom. R. wilde weren 1

). 

Eigenaardig is ook het beroep op de rechtsbeginselen in Zwitser~ 
land. Eigenaardig omdat het bekende art. I van het Zwitsersche 
Wetboek den rechter vrijheid geeft, als interpretatie, analogie en 
gewoonte~recht hem in zijn moeilijkheid geen baat brengen, naar 
dien regel te beslissen, dien hij zou opstellen, indien hij wetgever 
ware. Bij zulk een vrijheid zou men vreezen, dat de., algemeene 
rechtsbeginselen werden voorbijgegaan. Het tegendeel is waar. 
Vooral bij vaststelling van wat wederrechtelijk is in art . 4I Obi. 
recht (het onrechtmatige daad artikel) spelen zij een rol 2

) . 

Eigenaardiger nog is de beteekenis der beginselen in wetge~ 
vingen als de Fransche en de onze, die blijkens art. II A.B. , het 
cassatie~systeem en het ontbreken van iedere aanduiding van de 
mogelijkheid om leemten te vullen, zijn doordrongen van den waan, 
dat in het W etboek zelf de beslissing van ieder geschil ligt opge~ 
sloten. E en verwijzing , als ltalie en Oostenrijk kennen, achten zij 
onnoodig. Ook hier wordt het beroep op het rechtsbeginsel aan~ 
getroffen. Ook bij onzen Hoogen Raad. Wei gebeurt het zelden; 
het cassatie~systeem , dat verlangt dat de wetsartikelen worden aan~ 
gewezen, waaraan de lagere uitspraken worden getoetst, brengt 
dat mede. Maar het gebeurt. Merkwaardig genoeg is dit op de 
meest markante wijze geschied op een gebied, waar men het niet 
zou verwachten, omdat daar meer dan elders de rechter aan den 
tekst der artikelen wordt gebonden, op dat van het Strafrecht. 
Daar maakte de H. R. uit, dat het een beginsel is van onze wet, 
dat alleen bij schuld van den wetsovertreder straf kan worden 
opgelegd 3 ). In burgerlijke zaken sprak de H. R. onder meer van 
het beginsel van de bescherming van de getrouwde vrouw in het 
huwelijksvermogenrecht 4 ), aanvaardde hij het als beginsel, dat hij, 
jegens wien eenige verplichting behoort te worden vervuld, over 
de niet~nakoming geen beklag kan doen, wanneer hij vooraf te 
kennen heeft gegeven op de vervulling van die verplichting niet 
gesteld te zijn 5

) • 

Veel meer echter dan het woord vindt men de zaak. 
Ik heb daar vroeger al op gewezen 6 ). De rechtswetenschap 

1) Wellspacher, Festschrift zur J ahrhundertfeier des a.llgemeinen biirg. Gesetz-
buchs, 1, 189. 

2) Vgl. Egger, Einleitung (2e druk) biz. 60. 
3) 14 Febr. 1916 N. J. 1916, 681. 
4) 13 Dec. 1918 N. J . 1919, 157. 
0 ) 8 Jan. 1915 N. J . 1915, 337. 
6) Zie Alg. Dee! in Asser's Handleiding Burg. Recht, 2e druk, (1934) biz. 

83 vlg. 
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stelt zich onder meer ten doe! in verschillende voorschriften van 
den wetgever het gemeenschappelijke na te speuren. Oat gemeen~ 
schappelijke heet dan het beginsel, daaraan wordt een wijder ge~ 
hied van invloed toegewezen dan door de artikelen, waaruit het 
is opgedolven, wordt bestreken. Zoowel bij de rechtsvinding door 
analogie als bij de systematiseering en paging uit die systematiek 
tot nieuw recht te komen gaaf men aldus te werk. Aan de be~ 
palingen over koop en huur en bruikleen en wat dies meer zij ligt 
het beginsel der gebondenheid aan overeenkomst ten grondslag. 
Het is 66k -beginsel als men zegt , dat de overeenkomst niet aileen 
bindt tot wat zij inhoudt, maar ook tot wat de billijkheid meebrengt, 
dat zij te goeder trouw moet worden ten uitvoer gelegd. Het be~ 
ginsel van de goede trouw heeft sterken invloed geoefend in de 
rechtspraak der laatste jaren. Het dringt zich op ook waar het 
niet een uitdrukkelijke legitimatie van den wetgever ontving: niet 
aileen de uitvoering, ook het aangaan van overeenkomsten wil men 
er aan onderwerpen. Dezelfde term ,.goede trouw" maar in andere 
beteekenis wordt gebezigd als van het beginsel van de bescher~ 
ruing van goede trouw van derden wordt gesproken. Wie aan~ 
neemt en op grand van de regeling, die bepaalde personen troffen, 
aannemen mocht dat zekere rechtsverhouding tusschen hen bestond, 
wordt door het recht beschermd, indien blijkt dat de schijn niet 
met de werkelijkheid overeenstemde en die verhouding inderdaad 
anders was. Dit beginsel beheerscht de talrijke publicatie~voor~ 
schriften der wetgeving: het gepubliceerde geldt tegenover derden 
oak al was het tusschen partijen in werkelijkheid anders . Het is 
van beteekenis voor den wissel evenzoo als voor art. 2014 B. W . 
Hier wordt uit een reeks van bepalingen een gedachte gelicht en 
daaraan algemeener strekking toegekend. Het komt echter oak 
voor, dat als beginsel een gedachte wordt aangewezen, die niet 
is uitgesproken, die oak niet uit bepaalde wetsartikelen kan war~ 
den afgeleid, doch die in geheele regelingen wordt verondersteld. 
Ik noemde U al het strafrechtelijke: geen aansprakelijkheid zonder 
schuld. Procesrechtelijk kan men er naast stellen het beginsel der 
gelijkheid van partijen en de daaruit volgende noodzakelijkheid 
om beide gelegenheid te geven hun standpunt toe te lichten. Audi 
et alteram partem. Algemeener nag is de gedachte dat recht nooit 
op bewuste oneerlijkheid kan steunen, dat iedere regel over ge~ 
bondenheid eindigt, indien de verklaring, waarop zij zou steunen, 
door bedrog is verkregen. Fraus omnia corrumpit. Men ziet het, 
als van zelf nemen wij een rechtspreuk en we] een Latijnsche in 
den mond. Het beginsel vraagt om praegnante samenvatting, de 
rechtspreuk voldoet aan dien wensch en wei - bij den overwegen~ 
den invloed van het Romeinsche recht in de traditie is het geen 
wonder - in het Latijn. 

Het maxlme blijkt oak nu nog van belang. Niet slechts Italianen 
en Oostenrijkers roepen het bij de wetsverklaring te hulp. Men 
26 
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lette er eens op, hoe vaak Fransche en Nederlandsche juristen zich 
er van bedienen 1 ). V roeger heb ik er al eens op gewezen, dat de 
man, die meer dan iemand anders op de Fransche codificatie en 
daarmee op haar navolgsters, dus ook op de onze, zijn stempel 
heeft gezet, Portalis , vrij was van den waan, dat de codificatie 
het geheele recht zou omspannen. Bij het ontbreken van een be~ 
paalden tekst, zei hij, kan gewoonte ( un usage ancien, constant 
et bien etabli), kan jurisprudentie ( une suite de decisions sem~ 
blables) de plaats der wet inn em en, in diezelfde uitspraak noemt 
hij naast deze - en dit onderstreep ik nu - une maxime rec;ue 2

). 

Wei zag hij vooruit. 
Met dit alles heb ik, meen ik, wei een beeld gegeven van het 

rechtsbeginsel, zooais het in de rechtspraak en litteratuur wordt 
gebruikt. Doch nadere omschrijving is noodig. In en achter ieder 
in wetsvoorschriften en rechterlijke uitspraken belichaamd rechts~ 
systeem liggen grond~gedachten, waarvan de bijzondere bepaiin~ 
gen en beslissingen als uitwerkingen kunnen worden gedacht. Die 
gedachten zijn evenzeer deel van het recht als die voorschriften 
en uitspraken zelf. Zij zelf zijn voor wie aan dit rechtssysteem 
onderworpen is, er met zijn handelen en denken in staat, onmiddel~ 
lijk evident. Ieder betoog in rechte tracht aan te wijzen wat rech~ 
tens behoort, overtuigend is daarbij het beroep op den tekst, indien 
de wet rechtsbron is, op de rechterlijke uitspraak, indien aan het 
precedent autoriteit wordt toegekend, doch met teksten en prece~ 
denten alleen komt men er nooit, de overtuiging van overeenstem~ 
ming met het rechtens behoorende kan oak worden gezocht door 
de leidende gedachten achter tekst en vonnis aan te wijzen. Ver~ 
der terug gaan wij niet - die gedachte spreekt voor zich zelve. 

Op een ding moeten wij daarbij nog wijzen. Wij zeiden, dat 
het beginsel veelal wordt gevonden door in concrete bepalingeri 
het gemeenschappelijke aan te wijzen. Het is echter een fout van 
zoogenaamd inductieve rechtsbeschouwing te meenen, dat dit al~ 
gemeene eerst achteraf uit het concrete kan worden afgeleid. Dat 
dus de regel dat koop, huur en bruikleen binden primair is en daar~ 
uit dan - wetenschappelijk - een conclusie kan worden geab~ 
straheerd, dat contractueele toezeggingen moeten worden nage~ 
komen. In den regel, dat de kooper betalen moet, zit ·al de over~ 
tuiging, dat wie toezegt, zich bindt. Het beginsel is er met den 
regel, het is niet een conclusie uit den regel, aileen voor de systema~ 
tiek van belang 3 ). Dikwijls, het is niet tegen tE!\ spreken, is het 
moeilijk intellectueel werk in verspreid liggende bepalingen het 
gemeenschappelijke te vinden. Het blootleggen der fundamenten 

1) V gl. in de registers van Planiol' s leerboek de reeks en aangehaalde Adages, 
ook de lijst achter in Hoffmann's Verbintenissenrecht. 

2) Zie Locre I, 157, Algemeen Dee!2 ( 1934) blz. 115. 
3) Vgl. Del Vecchio, Recueil d' etudes en l'honneur de F. Geny (1935) II, 72. 
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eischt inzicht en inspanning. Doch als zij eenmaal aangewezen zijn, 
zijn ze voor ieder zichtbaar, evident, is tevens aangetoond, dat zij 
er al waren toen de eerste bepaling, waarin zij worden teruggevon~ 
den in het Ieven werd geroepen. 

Begrijpt men het zoo, dan is het duidelijk, dat de evidentie graden 
kent, dat er onder de beginselen zijn die slechts tot hem spreken, 
die zich door zijn arbeid geregeld in het geheel beweegt, dat er 
andere zijn, die ieder overtuigen, die onder zeker recht leeft. 

Het rechtsbeginsel vraagt om formuleering zeide ik. Aileen als 
formule is het in rechte te hanteeren. T och heeft deze formuleering 
een andere beteekenis dan die van den in de wet neergeschreven 
rechtsregel. Die regel vraagt toepassing zoo dikwijls de feitelijke 
verhoudingen, aan den rechter voorgelegd, aan zijn omschrijving 
beantwoorden. Voor de toepassing is de taal van overwegenae 
beteekenis. Zulk een belang heeft de formuleering van het beginsel , 
die immers zelf niet met gezag is bekleed, nimmer. Men kan dit 
ook zoo uitdrukken: de regel wordt direct, het beginsel indirect 
toegepast. Met het beginsel is nooit de concrete uitspraak gegeven. 
De autoriteit van den rechtsregel steunt op het gezag van bepaalde 
personen, die het voorschrift als wet verkondigen, de autoriteit van 
het rechtsbeginsel kan nooit tot zulk persoonlijk gezag worden 
herleid. Wel kan gezegd worden, dat het beginsel is erkend door 
den wetgever, hier en daar, doch die erkenning kan slechts steun 
zijn voor wat al van elders vaststaat: dat het beginsel zelf spreekt, 
tot handelen in zekere richting dwingt. 

Wij zien dus, dat het rechtsbeginsel ons dwingt in het recht 
iets anders te zien dan de uitspraak van met zekere macht bekleede 
personen. Niettemin, wij blijven nog geheel in de voorstelling, dat 
het beginsel deel is van het geheel van het recht van een bepaald 
volk in bepaalden tijd, dus een historisch verschijnsel. Art. 38 van 
het Statuut van het lnternationale Ho£, waarmee ik deze voor~ 
dracht began , spreekt van de beginselen .,re~;us dans les nations 
civilisees". Met het recht wisselen ongetwij feld de beginselen. Voor 
ons en voor de geheele W estersche wereld is het voorschrift van 
art. 1 Strafwetboek: .,nulla poena sine praevia lege poenali' ' nog 
altijd rechtsbeginsel; v66r eenige jaren zouden wij het zonder aar~ 
zelen onder de beginselen, erkend bij beschaafde naties, hebben 
gerangschikt en nog zouden wij aarzelen het die plaats te ont~ 
zeggen. Nochtans, we weten, dat naties, die zich zelf .- en in het 
algemeen toch ook wij .- tot de beschaafde rekenen, het los laten. 
Als iets ons kan inscherpen, dat ook het rechtsbeginsel evenzeer 
als de rechtsregel historisch bepaald is en dus opkomt en verdwijnt, 
dan is het dit. 

En toch... als wij met rechtsbeginselen ons bezig houden laat 
de vraag ons niet met rust: zijn er dan geen beginselen aan te 
wijzen, die onafhankelijk zijn van de wisseling van tijd en plaats? 
De beginselen zijn ongetwijfeld minder aan verandering onderhevig 
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dan de regels; zijn er niet, die zich aan iedere verandering ont~ 
trekken? 

Herman Heller, die een der eersten geweest is, die aan het 
rechtsbeginsel zijn principieele beteekenis heeft hergeven, zegt dat 
het vraag van rechtphilosophie is of er .,apriorische Rechtgrund~ 
satze" zijn 1

). Het is de oude, maar altijd weer nieuwe vraag van 
het natuurrecht. 

Met die verhouding van natuurrecht en rechtsbeginselen wil ik 
mij in deze voordracht in de tweede plaats bezig houden. Ik wil 
niet verhelen, dat het mij eigenlijk vooral daarom te doen is. 

Er is in de geheele rechtswetenschap geen term zoo dubbelzinnig 
als .,natuurrecht". Het is onzeker wat onder .,natuur", wat onder 
.,recht" in dit verband moet worden verstaan. Er zijn er, die met 
.,natuur" empirisch te kennen verschijnselen aanduiden, dat recht 
natuurrecht noemen dat overal en altijd als recht kan worden ge~ 
constateerd ......- er is de opvatting, die uit den aard van den mensch 
( zijn natuur), uit zijn zedelijke bestemming door logische deductie 
een recht meent te kunnen afleiden. Reeds de Oudheid kende beide 
stroomingen, men kan ze met de namen van Aristoteles en van 
de Stoa verbinden. Later natuurrecht heeft meest elementen van 
beide. En is zoo de term .,natuur" onzeker in het begrip natuur~ 
recht, onzeker is ook wat .,recht" hier wil zeggen. Voor velen niet 
anders dan regel, die recht zou moeten zijn, maar het niet is . Dit 
is nog betrekkelijk eenvoudig, indien men ......- gelijk een vorige gene~ 
ratie veelal deed ......- uitgaat van de gedachte, dat alleen de wet 
recht bevat; natuurrecht is dan wat de wetgever wellicht niet be~ 
paald heeft, maar eigenlijk (van nature) had behooren te bepalen. 
De strijd of zulk ., jus constituendum" werkelijk jus genoemd mag 
worden, is dan een zuiver terminologische. Doch zoodra men, als 
wij tegenwoordig, dergelijke simplistische beschouwing verlaat, ook 
buiten de wet recht erkent, wordt het volkomen onzeker, hoe het 
natuurrecht staat tot het positieve, waarom en in hoever dit als 
natuurrecht voorgedragen recht op gelding aanspraak kan maken, 
is het niet maar alleen vraag van terminologie maar van eminent 
practisch en theoretisch belang of het recht mag heeten. 

Voor mij is dit reden genoeg den term in deze voordracht niet 
constructief te gebruiken. Ik doe dit, hoewel ik mij bewust ben, 
dat wat ik wil voordragen veler opvattingen omtrent wat door 
hen natuurrecht genoemd wordt van dichtbij raakt. Als ik de vraag 
stel of er rechtsbeginselen zijn, die aan elk recht gemeen zijn, blijf 
ik dus binnen den kring van het recht, binnen den kring van dat~ 
gene, wat voor iederen onderzoeker .,recht" is. Over van buiten 
door rede of Goddelijk gezag aan het recht opgelegde regelen 
spreek ik niet. We hebben gezien, dat in het recht zelf zekere be~ 

1) Staatslehre (1934) blz. 224. 

_, 
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ginselen liggen, voorsteilingen omtrent wat behoort van primairen 
aard, die zich van zelve opdringen. Juist in de verhouding van die 
beginselen tot de meer concrete rechtsregels komt het tweeledig 
karakter van het recht: deel van ons geestelijk Ieven, tegelijk his~ 
torisch bepaald maatschappelijk verschijnsel scherp uit. 

Het is duidelijk, dat aileen bezinning op den aatd van het recht 
een antwoord kan geven op de vraag of er rechtsbeginselen van 
algemeene gelding zijn , verondersteiling van ieder recht. Het is 
ook duidelijk, dat, als ik in deze voordracht dat antwoord poog 
onder woorden te brengen, ik met een enkele aanduiding mijner 
denkbeelden moet volstaan, dat nadere uitvoerige motiveering nood~ 
zakelijk is en blijft voorbehouden. 

Naar mijne meening - hier dus als niet veel meer dan een 
vluchtig toegelichte steiling opgezet - zijn er vier zulke begin~ 
selen, twee paren van twee aan te wijzen, aile vier ten slotte ge~ 
dragen door een vijfde, primair ook tegenover de andere. 

Het is in de eerste plaats het beginsel der persoonlijkheid en 
daartegenover dat der gemeenschap. In de tweede plaats het be~ 
ginsel van de gelijkheid tegenover dat van het gezag. En ten slotte 
- of in den beginne - dat van de scheiding van goed en kwaad, 
waarin aile recht wortelt. 

Recht is de regel voor den mensch in gemeenschap. Daaruit 
vloeit voort, dat hij in het recht altijd aan de gemeenschap met 
anderen gebonden, daaraan onderworpen is, dat hij echter ook 
altijd een punt moet kunnen aanwijzen, waar de bevoegdheid der 
gemeenschap eindigt. In ieder beginsel stelt de mensch zich een 
ideaal, waarnaar hij streeft: in het beginsel der persoonlijkheid is 
het de vrijheid, in dat der gemeenschap de liefde. Aile zoeken van 
recht is een voortdurende strijd tusschen deze beide. Want ieder 
rechtsbeginsel heeft, omdat het zich a an 's menschen geest als 
evident opdringt, de strekking onvoorwaardelijk zich te doen gel~ 
den, en ieder rechtsbeginsel wordt op een gegeven oogenblik terug~ 
gedrongen doordat een ander, dat op even onvoorwaardelijke gel~ 
ding aanspraak maakt, zich er tegenover stelt. De verhouding is 
altijd een dialectische, de beslissing nooit met de beginselen aileen 
gegeven. Wij zien dat in de concrete vragen van iederen dag -
het blijft waar , als wij tot de meest fundamenteele teruggaan. Con~ 
tracten binden, pacta servanda, het is beginsel van hedendaagsch 
recht - doch als de een, de sterkere - zich daarbij zwaar heeft 
bevoordeeld? Het gelijkheidsbeginsel dwingt hier een grens te 
zoeken, op een bepaald punt het contractsbeginsel ter zijde te steilen. 
Het is beginsel, dat het rechterlijk gewijsde bindt, dat eenmaal 
de met gezag gegeven uitspraak ·onbetwistbaar wordt - doch het 
beginsel lijdt uitzondering als de uitspraak door bedrog is ver~ 
kregen. Dit zijn kleine voorbeelden, doch het geldt ook in het groot, 
in de fundamenteele dingen, waarom geheel een volk, geheel een 
tijd strijden kan. De rechtsgeschiedenis is het beeld der botsing van 

\ 
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persoonlijkheids~ en gemeenschapsbeginsel. Van de Middel~Eeuwen 
af heeft het beginsel der persoonlijkheid zich opgedrongen aan 
de menschen, het vulde den geheelen strijd om de grondrechten, 
van het pogen hier en ginds de plaats aan te wijzen, waar de 
mensch een grens kon trekken tegenover de gemeenschap, waar 
hij zich weren kan en ~en tot hier toe, en niet verder kan uit~ 
spreken. Het recht op de persoonlijke vrijheid, uitsluiting van ge~ 
vangenneming, het recht op de woning, het recht van vereeniging 
en vergadering, van petitie - wat zijn het anders dan uitingen 
van het persoonlijkheidsbeginsel, aanwijzingen in concreto waar 
en hoe dit zich verwerkelijkt? Wat is ook het beginsel van het 
nulla poena sine praevia lege, waaraan ik zoo even herinnerde? 
Het beginsel der persoonlijkheid ligt in ieder recht. De natuurrecht~ 
strijd in de Oudheid was veelal een strijd over de slavernij. Hoe 
de slavernij met de voorstelling van recht, natuurrecht te rijmen? 
Is de slavernij niet de ontkenning der persoonlijkheid? Zonder 
twijfel. Doch daarom mag niet gezegd worden, dat slavernij geen 
recht zou kunnen zijn ~ stelling van vele natuurrecht leeraars, 
ook van die van dezen tijd, die in naam het natuurrecht verwerpen 1

). 

Hun wordt altijd weer het beeld voorgehouden van een recht, dat 
wij niet anders kunnen zien dan als een van hooge ontwikkeling , 
dat de slavernij aanvaardde; het Romeinsche. 

Met het beginsel van de persoonlijkheid is nog niet gezegd wie 
persoon in rechte kunnen heeten. Het beginsel wijst naar de er~ 
kenning der persoonlijkheid van iederen mensch, die eerst het 
Christendom bracht. Doch het beginsel is er, erkend en levend, 
zoodra slechts bepaalde personen in een bepaald opzicht tegenover 
de gemeenschap de meerderheid en het gezag, recht hebben. Doch 
zoodra in een samenleving alle menschen of aile op een na slaven 
zouden zijn, zoodra voor niemand meer eenig punt zou zijn aan 
te wijzen, waar hij in vrijheid zelf zijn handelen, gevoelen of denken 
zou bepalen, zou het recht zijn verdwenen. Historisch is ons zulk 
een samenleving niet bekend. Recht onderstelt het beginsel v.an 
de persoonlijkheid. Indien het inderdaad het doel is van het mar~ 
xistisch communisme, ~ en er zijn uitspraken van Marx, die in 
die richting wijzen 2 ) ~ die slaven~positie voor allen te verwezen~ 
lijken, dan is dit ook de opheffing van het recht 3 ). In de term en 
der rechtswetenschap kunnen wij dit ook zoo uitdrukken: geen 
recht ~ in objectieven zin als geheel van regels ~ of ergens moet 
recht in subjectieven zin: een persoonlijk kunnen en mogen worden 
aangewezen, in die der rechtsphilosophie: geen recht zonder vrij~ 
heid . 

. Het beginsel der persoonlijkheid vindt dat der gemeenschap 

1 ) Vgl. Stammler, Die Lehre vom richtigen Rechte b.v. biz. 422, 458 . . 
2) Marx, Werke, uitgave Rjasanov I, 599. 
3) N. N. Alexejef, Archives de Philosophie du droit 1934, 162. 
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tegenover zich. Het is goed dat te bedenken, omdat men veelal 
tegenover de vrijheid, die krachtens dit beginsel der persoonlijk~ 
heid voor den mensch ergens moet kunnen worden aangewezen, 
de macht plaatste, die buiten het recht wordt gezocht. In het recht 
zelf staat tegenover het beginsel der persoonlijkheid dat der ge~ 
meenschap. Het was de dwaalleer, die van de persoonlijkheid van 
den mensch een afgod maakte, die velerlei rechtsleer, veel politiek 
streven ook er toe bracht dit eene aileen te zien: de beperking van 
de persoonlijke vrijheid werd dan een . droevige noodzakelijkheid 
ter wille der vrijheid van den ander. Wij beleven thans de reactie 
daartegen. Een reactie, die echter verkeerd grijpt, als zij niet de 
gemeenschap maar de macht als tegenwicht van de persoonlijk~ 
heid nastreeft. Van het recht had men kunnen leeren, dat de vrij~ 
heid rechtens niet onbeperkt kfm en mag zijn, dat de mensch is 
een wezen in gemeenschap levend, dat die gemeenschap voor hem 
'is een even primair gegeven als zijn persoonlijkheid zelf. En dat 
niet aileen omdat mijn vrijheid ook de Uwe in zich sluit, doch tevens 
noodzakelijk beperkt, gelijk Uw vrijheid de mijne en recht 'dus 
naar de Kantiaansche formuleering de vereeniging dier vrijheden 
met elkaar zou zijn , maar omdat wij in recht evenzeer als in taal 
het samen zijn, het bestaan van de een door en met de ander 
onderstellen. 

De mensch leeft in gemeenschap. De taal toont het. Doch ook 
het recht. In het recht wordt de mensch altijd gelsoleerd: deze 
individueele mensch is gerechtigd, is verplicht, doch tegelijk wordt 
hij daarin als deel der gemeenschap, waar binnen dat recht geldt, 
beg rep en. V oor den eenling op het onbewoonde eiland bestaat geen 
recht. Die gemeenschap is een gegeven, waaraan de mensch zich 
niet kan onttrekken. Gemeenschappelijke afkomst, gemeenschappe~ 
lijke taal , gemeenschappelijke historie bepaalt haar. Het was de 
miskenning van het gemeenschapsbeginsel, die het 18e eeuwsche 
natuurrecht er toe bracht den staat als uitvloeisel van een contract 
tusschen de individueele burgers te denken. Een verklaring der 
gemeenschap uit de persoonlijkheid is evenmin mogelijk als de 
reduceering der persoonlijkheid tot een onderdeel der gemeenschap. 
Die gemeenschap kan een zeer verschillende zijn, er is die van 
man en vrouw, van ouders en kinderen, van den staat en van de 
Kerk, van samenlevende volken, van de menschheid in haar geheel. 

Het geheele huwelijksrecht wortelt in het gemeenschapsbeginsel. 
We kunnen de tien geboden, voor zoover zij op de verhouding der 
menschen onder elkaar betrekking hebben, als rechtsbeginseluit~ 
spraken zien. Gij zult niet dooden en gij zult niet stelen komen 
uit het persoonlijkheidsbeginsel: het individueele Ieven, de indivi~ 
dueele betrekking tot eenig goed, de eigendom vinden er hun be~ 
·scherming. Zij zijn typische beginselen. Om uit te maken, -wat 
stelen is, moet geheel het eigendomsrecht worden te hulp geroepen, 
doch dat niet gestolen mag worden is een uitspraak, die van dat 
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eigendomsrecht reeds de onderstelling is. Zoo iets had Hobbes 1 ) 

al begrepen, toen hij zeide, dat het eene positief~ het andere natuur~ 
recht is. Ge zult niet echtbreken, Eert Uwen vader en Uwe moeder 
daarentegen is beleving van gemeenschap. Zoo ergens dan is die 
in de verhouding van man en vrouw direct gegeven. Toch ligt in 
het huwelijk al de erkenning van beide fundamenteele beginselen. 
lmmers de keus bij het huwelijk is uitvloeisel van het persoonlijk~ 
heidsbeginsel --' de gebondenheid daarentegen kan aileen begrepen 
worden, indien de verhouding der beide als een gezien wordt. Dit 
geldt ook voor de overeenkomst, al is hier de gebondenheid een 
mindere, de beteekenis der vrijheid ook in de gemeenschap een 
grootere. Maar het is onjuist, ik heb het zooeven al aangeduid, 
de overeenkomst als uitvloeisel der vrijheid te zien. Ik ben gebon
den voor zoover, niet omdat ik het gewild heb. lk treed door de 
overeenkomst in gemeenschap met een ander. Mijn tot hem gericht 
woord wekt zijn vertrouwen, gelijk zijn belofte het mijne. Dat 
vertrouwen, de verplichting tot trouw aan het gegeven. woord, wat 
zijn het anders dan uitdrukkingen van het gemeenschapsbeginsel? 
Het pacta servanda spreekt daarom zoo sterk, omdat het --' voor 
een oogenblik --- beide vereenigt. Geen wonder dat het tot funda
ment van groote .stukken van het recht werd. 

Het paar persoonlijkheid-gemeenschap is het beginselen paar, 
waarin het zedelijk karakter, het eind-doel van het recht naar 
voren komt. Hier 's menschen persoon in zijn vrijheid --- daar 
zijn verbonden zijn met den ander --' de band der naastenliefde. 
In het andere paar, dat ik opstelde, worden andere zijden van het 
recht aan het Iicht gebracht. Het beginsel van de gelijkheid doet 
het logische element uitkomen. Ieder recht is regel. 

Wie een wet uitvaardigt, verklaart wat hij wil , dat zal geschieden 
in bepaalde gevallen, hij gaat van de onderstelling uit dat die 
gevallen gelijkenis vertoonen, dat de menschelijke gedragingen en 
toestanden, waarvan hij het rechtsgevolg bepaalt, onderling gelijk 
zijn; hij wil , dat de rechtsgevolgen van die gevallen eveneens de
zelfde zullen zijn. En in gewoonterecht zit dezelfde gedachte: in 
gelijke gevallen behoort te geschieden wat vroeger ook geschiedde. 
Wie koopt moet betalen, of ~ het de handslag op de veemarkt is, 
waardoor de koop tot stand kwam of de onderteekening van het 
concept in het bankierskantoor. Wie steelt wordt gestraft, of het 
belastingplaatje van de fiets wordt gerukt of de brandkast ge~ 
ledigd. Similia similibus. Niets wordt zoozeer als onrecht gevoeld 
als de ongelijke behandeling van gelijke gevallen - of het den 
schooljongen treft, die door zijn leeraar wordt achtergesteld of 
den revolutionnair, die de ongelijkheid in recht niet verdraagt die
met de door hem onderstelde gelijkheid in wezen niet overeenstemt. 
Gerechtigheid is dan het ideaal, verwerkelijking van den regel, van 

1) De Cive VI. 16. 
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de gelijkheid. In de gelijkheid der menschen voor de wet wordt zij 
met het persoonlijkheidsbeginsel verbonden tot grondrecht. · 

De gelijkheid gaat verder, zij wenscht uitwissching waar onge~ 
1ijkheid ontstaat. Aristoteles maakte reeds de opmerking, dat in 
ieder recht iets evenredigs zit 1

). Overtreding van den regel vraagt 
om herstel, waardoor de toestand wordt als hij was voor de in~ 
breuk, of althans daaraan zoo veel mogelijk gelijk. Het gelijkheias~ 
beginsel is grondslag der vergelding en daarmee van het strafrecht, 
ook van de regelen der schadevergoeding, ook van het streven in 
de verhouding der menschen in wat zij wederkeerig van elkaar 
ontvangen een evenredigheid te postuleeren 2 ). 

Dank zij het gelijkheidsbeginsel in het recht is de rechtsweten~ 
schap mogelijk. lk denk nu niet aan rechtsgeschiedenis, of wijs~ 
begeerte of sociologie, doch aan de eigenlijke rechtswetenschap, 
die de regels tot een systeem maakt en uit de regels tot de beslis~ 
sing concludeert. Zij zou zonder het gelijkheidsbeginsel geen woord 
kunnen spreken. Er bleef niets dan een chaos van uitspraken en 
concrete, niet te hanteeren verhoudingen. 

Het beginsel der gelijkheid, onmisbaar als beginsel en aan ieder 
recht eigen, drijft niettemin het recht altijd buiten zich zelf. Ook 
hier de dialectiek. Summum jus summa injuria. Wat gelijk schijnt 
is niet altijd gelijk, gelijkheid wordt ondersteld, waar in waarheid 
ongelijkheid is en dit niet aileen door de zwakheid van 's menschen 
onderscheidingsvermogen, maar door den aard van het recht zelf. 
De regel, die gelijkheid schept, maakt omdat hij abstraheert en 
afsnijdt ongelijkheid. Hij mag passen voor 99 gevallen, in het 1 OOe 
wordt hij - ook al valt het volkomen onder den regel, is het in 
zooverre gelijk - als onrecht gevoeld, omdat de verhouding een 
bijzonderheid vertoont, waarmee de regel niet rekent. Het is de 
altijd door zich herhalende reactie der billijkheid tegen den regel , 
de correctie van den regel in de billijkheid. Aristoteles, die ook aan 
haar haar plaats tegenover den regel gaf, wist wei dat het ten 
slotte gerechtigheid is, die evenzoo in de billijkheid als in het recht 
wordt gezocht 3 ). Is het niet teekenend, dat in den term voor billijk~ 
heid veelal weer de gelijkheid terugkeert, denk aan epieikeia en 
aequitas. 

En dan het beginsel van gezag. Het komt mij voor, dat de rechts~ 
leer veelal op dwaalsporen is geraakt door het gezag buiten het 
recht te plaatsen, in het gezag iets aan het recht vijandigs te zien. 
Macht wordt dan tegenover recht gesteld, men vergeet, dat er geen 
recht is zonder gezag. Ieder recht vraagt om concretiseering en 
handhaving. Slechts door gezag is dit mogelijk. 

1) Nic. Ethik V, 7. 
2) Hier ligt de waarde van Kranenburg's bijdragen aan de rechtspholosophie, 

Hij verabsoluteert echter zijn postulaat tot het rechtsbeginsel. 
3) Nic. Ethik V , H. Vgl. vol: V, 6. 
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Gezag is er, zoodra het als zoodanig is aanvaard. In dit beginsel 
ligt het positieve, aan menschelijken wil gebondene van het recht. 
ldeaal is hier de orde, de vrede. Recht zonder gezag is geen recht. 
Hier ligt de zwakheid van vele systemen van natuurrecht. Zij 
ondersteilen, dat men door deductie uit door de rede opgestelde 
regels komt en komen moet tot een dwingende conclusie voor ieder 
voor te leggen geval. Het is overschatting van het inteilectueele 
element in het recht. Met logisch betoog aileen is geen enkele uit~ 
spraak gerechtvaardigd, er is een menschelijke gedraging noodig, 
die na afweging van al het van weerszijden aangevoerde beslist: 
ZOQ· is het, niet anders. Ieder recht behoeft het gezag van den 
rechter. Zander rechter geen recht, zonder gezag geen rechter. 
Zijn uitspraak moet naar den aard van het recht binden, de ge~ 
bondenheid kan nooit tot haar logische juistheid worden herleid. 
lmmers dan zou de onjuistheid moeten kunnen worden aangetoond, 
was er geen eind. Het recht vraagt de daad, ten slotte is dit kern 
van het zoogenaamd positieve element in het recht. En naast het 
gezag van den rechter is noodzakelijkheid het gezag van den wet~ 
gever, die eenheid brengt, tot recht stempelt voor het geheel wat 
v66rdien slechts rechtsverlangen van groepen was, dat van den 
uitvoerder, die het recht handhaaft tegen de weerstrevingen der 
menschen, ten slotte dat hetwelk Ieiding geeft op die punten, waar 
het recht vrijheid laat. De rechtsregel kan niet het voile menschen~ 
Ieven omvatten, er moet altijd een plaats blijven voor wat niet~ 
rechtens bepaald is. 

Zien wij ook het gezag als beginsel van het recht, dan begrijpen 
wij, dat het zelf aan het recht gebonden is . Zoodra het recht gezag 
mist, roept de mensch om de macht ten koste van het recht. Men 
twist er nog altijd over of het Volkenrecht wei recht mag heeten. 
Is dit niet gevolg van het feit, dat de gemeenschap, waarin dit 
geldt ~ de gemeenschap der volken, of van de beschaafde naties 
~ geen gezag erkent. Doet zij dit op eenig punt wei ( denk a an 
de uitspraken van het lnternationale Hof of van scheidslieden, 
gezaghebbers ad hoc) dan valt aan het rechtskarakter der aldus 
gehandhaafde normen niet te twijfelen. Doet zij dit niet, dan grijpt 
hij , die zich verongelijkt waant, naar de wapens, naar de brute 
macht, zoo aanvuilend wat aan het recht ontbrak. Dat dit de bron 
van grof onrecht zijn kan en haast zijn moet, behoef ik wei niet 
te betoogen. 

Gelijk het beginsel der gemeenschap haar tegenwicht heeft in 
dat der persoonlijkheid, zoo staat het beginsel van het gezag tegen~ 
over dat der gelijkheid. Gezag onderstelt ongelijkheid, het irratio~ 
neele botst tegen de rationeele tendenzen van het gelijkheidsbe~ 
ginsel. Het meerderheidsbeginsel poogt beide te verzoenen, ~ het 
teilen der stemmen gaat uit van de gelijkheid, het grootste getal 
krijgt gezag. De betrekkelijke beteekenis daarvan valt niet te be:-
twisten, als verzoening is het een voorbarigheid en een miskenning 
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van het gezagsbeginsel. De mensch aanvaardt autoriteit op andere 
dan rationeele gronden ~ bovendien de gelijkheid, die het teilen 
mogelijk maakt, is slechts relatief; zoodra het meerderheidsbeginsel · 
fundamenteele waarde zou krijgen wordt het verabsoluteerd, wordt 
daarom als steeds ter wille der gelijkheid de ongelijkheid bevorderd. 
Wij kunnen zoo niet anders dan gezag en gelijkheid tegenover 
elkaar steilen en in de concrete verhouding dialectisch 'naar recht 
zoeken. 

Het geestelijk Ieven der menschheid is z66, dat aile vier de aan~ 
gewezen beginselen de neiging hebben zich tot alleenheerscher op 
te werpen, nu eens dringt het een, dan het ander naar voren, be~ 
paalde menschen, bepaalde groepen en tijden ook hebben voor~ 
keur voor het een, andere voor het ander, over de verhouding 
onderling kan niets in het algemeen worden gezegd, kan aileen in 
concreto worden gesproken. Doch dit is zeker: geen recht zonder 
d·eze alle. 

In zijn vorming van recht heeft de mensch ze intui:tie£ erkend, 
bij de verdere ontwikkeling grijpt hij er telkens naar terug. Hoe 
men zich de rechtsvorming ook denkt, waardoor zij ook historisch 
en maatschappelijk bepaald is , van de .beginselen raakt zij niet los, 
zij begeleiden haar op haar weg. Daarmee is over den concreten 
inhoud van het recht niets gezegd en toch kunnen wij niet zeggen, 
dat zij aileen van formeele beteekenis zijn. Men heeft dat van het 
suum cuique tribuere ~ Romeinsch rechtsbeginsel ~ en ook van 
andere beweerd. Het lijkt zoo aannemelijk, immers wat is het 
, suum"? En toch is het niet juist. Er is een ,suum" ~ het is de 
erkenning van het persoonlijkheidsbeginsel. Het is zeker, dat wie 
zich er in denkt, imders tegenover den mensch en zijn eisch zal 
staan, dan wie meent er aan te kunnen voorbij gaan. 

De fundamenteele beginselen liggen ten grondslag aan de uit~ 
werkingen, die de meer concrete, zij het nog steeds algemeene be~ 
ginselen geven, zooals wij er verscheidene in den loop van deze 
voordracht noemden. Denk daarbij niet aan een bewust logisch 
uitwerken van een bepaald beginsel op een gegeven stof. Dit 
logisch verband wordt achteraf gelegd ~ het beginsel zelf wordt 
spontaan geboren. W at niet zeggen wil, dat dit verband er niet 
was, doch bewust waren zij het zich toch niet, die het beginsel 
erkenden, formuleerden . Ook deze beginselen zijn slechts formu~ 
Ieeringen ~ meest in spreukvorm ~ van in het recht levende 
gedachten, met en in dit recht opgekomen. Zij zijn de achtergrond 
van de massa der voorschriften, zij geven het kader, waarbinnen 
deze zich plaatsen. 

De beginselen zijn dus dee! van het geestelijk Ieven van den 
mensch, dat zich in het recht uit. Daarmee is tevens gezegd, dat 
zij ook onderworpen zijn aan het vijfde en laatste: het beginsel 
der scheiding van goed en kwaad. Het rechtsbeginsel is deel van 
het zedelijk Ieven. Voor de beginselen van persoonlijkheid en ge~ 
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meenschap is dit evident. Zij kunnen aileen als zedelijke beginselen 
worden gedacht. Doch het geldt evenzeer voor de beginselen van 
gelijkheid en gezag. Gezag is juist daarin onderscheiden van macht. 
dat het voor hem, die het aanvaardt, zedelijke noodzakelijkheid 
is zich te buigen en de gelijkheid is wei logische verondersteiling, 
doch als rechtsbeginsel tevens zedelijk behooren. De gedachte, dat 
ongelijkheid van behandeling van wat gelijkenis vertoont, onrecht 
is, is evenzeer een eisch van behooren als de onderwerping aan 
het gezag. 

Aile beginselen worden gedragen door de gedachte, dat het 
mogelijk is goed en kwaad, wat behoort en niet behoort te scheiden. 
En wat meer zegt, het is die gedachte, die doorw:.erkt bij iedere 
rechtsvorming , in aile onders.cheiden van recht en onrecht, of het 
nu de wetgever is , de rechter of de regeerder, die het doet. Ik heb 
getracht de beteekenis der rechtsbeginselen te ontvouwen, doch met 
de rechtsbeginselen aileen is niet aileen geen recht, ook geen rechts~ 
politiek, ook geen richtsnoer voor rechtsvorming of rechtshand~ 
having gegeven. Steeds zal in den strijd van belangen en van voor
steilingen de een zich op dit, de ander zich op dat kunnen beroepen. 
De heslissing, die dan moet komen, hangt, na erkenning van aile 
factoren, die er invloed op hebben, ten slotte af van de scheiding 
van goed en kwaad, zooals hij, in wiens handen zij ligt, deze meent 
te moeten voltrekken. 

Indien dit juist is , dan is ook duidelijk hoezeer de opvatting daar~ 
over rechtsvorming en rechtsoordeel beheerscht. Dat zij geheel 
anders zal geschieden, de erkende rechtsbeginselen, zoowel die, 
welke aan aile recht gemeen zijn als de verbijzonderingen in het 
recht van een gegeven tijd en volk, anders zuilen worden gehan~ 
teerd, naarmate men die scheiding ziet in den afval van den mensch 
van God, zooals Genesis III dien beschrijft, dan wei meent, dat 
de autonome mensch zelf haar voltrekken kan, of men aanneemt, 
dat de mensch zondig is en geneigd tot aile kwaad, dan wei in 
wezen goed en zich bewust van den rechten weg. Om nu maar 
niet te spreken van hen, die die scheiding maken, maar meenen, 
dat iedere maatstaf ontbreekt. 

Hier ~ gelijk elders ~ kunnen wij het gemeenschappelijke aan~ 
wijzen, doch zoodra wij het gemeenschappelijk willen hanteeren, 
ontsnapt het ons. De beginselen zelf worden in verschillend Iicht 
gezien; reeds als wij er over spreken wordt de grondslag zichtbaar, 
waarop wij staan; vragen wij waartoe zij leiden in een historisch 
bepaalde situatie, dan geeft altijd en voor ieder het antwoord zijn 
lHi>.uding tegenover de meest fundamenteele vraag, waarvoor de 
mensch kan worden gesteld: die van het geloof. 
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I 

De tijd stelt ons voor fundamenteele vragen. 
De vraag van Kerk en Staat, die nog niet zoo lang gelegen een 

academische scheen, historisch bijzonder belangrijk, maar actueel 
niet brandend, tot rust gekomen ~ al waren er, die begrepen, 
dat die rust niet dan tijdelijk was, dat het vuur wei was gedoofd. 
niet gebluscht ~ staat voor den Christen weer midden in het 
leven. In sommige landen voelt hij dit aan den lijve. Weer maakt 
de Staat zich op om de Kerk te onderdrukken, weer weet daar 
de Christenheid wat het zeggen wil te lijden voor het geloo£. En 
wij die in ons land toch niet geheel beseffen kunnen, wat dat 
eigenlijk inhoudt, wij zien met huivering en met eerbied naar deze 
martelaars der Kerk, niet maar beelden uit een ver verleden, maar 
menschen van een levenswijze en een gedachtensfeer als wij zel£. 
En wij voelen ons met hen een in een afweer van dezen Staat. 
Die afweer dwingt tot theoretische bezinning. Kunnen wij dien 
Staat voorhouden, dat hij zoo niet mag handelen? Wat hebben 
wij over den Staat te zeggen _..- wat hij is voor de Kerk. wat de 
Kerk voor hem? Deze vragen nopen weer tot een andere: wat is 
de weg, waarlangs, de methode waarnaar we daarop een antwoord 
vinden? 

Zien wij rond in het geestelijk Ieven der eeuwen, dan vinden 
wij , dat er twee methoden zijn, waarnaar het menschelijk vernuft 
vragen van soortgelijken aard beantwoordt. Daar is ten eerste de 
logische ontleding, die een verschijnsel als de Staat in zijn alge~ 
meenheid tracht te begrijpen, het zijn plaats toewijst in het geheel 
van begrippen, waarin de menschelijke geest de hem voorgelegde 
gegevens samenvat en ardent. Daar is ten tweede het historisch 
onderzoek, dat de staatsvormen der eeuwen nagaat , er ontwikke~ 
ling in hoopt aan te toonen, daardoor den juisten vorm en de 
juiste plaats van den Staat in het heden meent te kunnen aan~ 
geven. Beide methoden staan scherp tegenover elkaar ~ zij wor~ 
den toch veeleer door denzelfden geleerde naast elkaar gebruikt. 

Nu is het merkwaardig hoezeer ook de Christelijke leer over 
den Staat zich hierbij heeft aangesloten. De eerste methode zien 
wij gevolgd in aile natuurrechtsleer, ook in de Christelijke: men 
poogt in het denken over God en Wereld door logische onder~ 

1) Mede naar aanleiding van Karl Barth : Rechtfertigung und Recht. Evange~ 
lische oBuchhandlung Zollikon 1938. Aanhalingen ,.Barth" verwijzen naar dit 
boekje. Verschenen in .. Woord en Wereld", 1939. 
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schikking ook den Staat zijn plaats te wijzen. Naar de tweede 
methode wordt gearbeid, als men uit de geschiedenis v66r Christus 
....- vooral dan van Israel ....- en na Hem ....- vooral in den strijd 
der eeuwen tusschen Kerk en Staat ....- de positie van den Staat 
wil afleiden. Beide worden vereenigd, indien men, de schepping 
opvattend en als logischen grondslag van geheel het wereldge~ 
beuren en als historisch eerste gebeuren, van scheppingsordonnan~ 
ties spreekt en den Staat daartoe rekent. 

Ik denk er niet aan het goede recht van dit alles in zijn betrekke~ 
lijke waarde te betwisten. Mits men zich maar bewust is, dat de 
waarde betrekkelijk is, d.w.z. van uit een bepaald standpunt, van 
waar de dingen 66k kunnen worden gezien. Het is eerlijke, soms 
diepzinnige, menschelijke arbeid die hier voor ons ligt , die ons, 
als wij zelf weer aan het werk gaan, tot bescheidenheid en aan~ 
dachtig lezen verplicht. Mits wij maar. niet denken zoo de op~ 
Iossing te vinden, bevrijd te zijn van de verplichting op onze beurt 
ook in vragen als deze ten slotte naar God te luisteren. En dat 
kunnen wij aileen, indien wij Zijn openbaring in Jezus Christus 
ook in het onderzoek van dingen als dit probleem in het middel~ 
punt stellen. 

Wij gaan dan met zoovelen v66r ons tot het Nieuwe Testament 
en wij ondervinden als zij, dat de woorden die daar direct over 
den Staat handelen, ons wei iets , maar toch niet zoo heel vee! 
zeggen en wij begrijpen, dat die woorden niet tot een gesloten 
denken, evenmin tot een eenstemmig handelen hebben geleid. Daar 
is Romeinen XIII en de verplichting tot gehoorzaamheid aan de 
gestelde machten; daar is de tekst uit Handelingen (V : 29): men 
moet God meer gehoorzamen dan de menschen; daar is het altijd 
weer aangehaalde woord van den Heer: Gee£ den Keizer wat des 
Keizers is en Go de wat Gods is ( Matth. XXII : 21 ) . Daar is nog 
meer, maar wat wij behoeven is een centraal punt, waaruit wij 
de vraag kunnen bezien. En daartoe reiken de aangehaalde plaat~ 
sen niet. Hebben wij dat eenmaal, dan kan wellicht blijken, hoe~ 
vee! deze en andere woorden uit het Nieuwe Testament ons te 
zeggen hebben. 

Karl Barth heeft gemeend in het eerder genoemde geschrift dat 
centrale punt te kunnen aanwijzen. Hij ziet dat in Jezus voor 
Pilatus ....- waar tegelijk de tegenstelling en het verband tusschen 
Kerk en Staat voor ons staan; eenerzijds: Johannes XVIII : 36: 
Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld, anderzijds Johannes 
XIX : 11 : de erkenning dat Pilatus de macht van hoven gegeven 
is. Reeds v66r Barth had Heinrich Schlier op de beteekenis van 
de episode Johannes XVIII : 28 tot XIX: 26 voor onze vraag ge~ 
wezen. (Zwischen den Zeiten 1932, 312) . Barth heeft daarbij aan~ 
geknoopt, maar aan het verhaal een breedere, ook een gedeeltelijk 
andere beteekenis toegekend, hij heeft van daaruit nieuwe ljjnen 
getrokken, die ons tot het wezen van den Staat in verband met 
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de vragen der politiek van thans brengen. Daarover straks. 
Hier eerst iets meer over Jezus voor Pilatus. Daar vinden we 

inderdaad het centrum van onze overwegingen. Het is een groote 
winst voor de Christelijke beschouwingen over Kerk en Staat, die 
wat uitgepraat waren, wat vastliepen op een omdraaien van al 
maar dezelfde teksten. Van hieruit kan opnieuw begonnen worden. 
Oat hier de afstand van Kerk en Staat duidelijk is, is meer ge~ 
zegd. Christus' Koninkrijk niet van deze wereld, wijst ieder ander 
Koninkrijk zijn ondergeschikte plaats aan. De verafgoding van den 
Staat is voor wie zich aan dit woord onderwerpt niet mogelijk: 
de Staat, die zich aan Jezus vergrijpt, laat zien, waartoe de Staats~ 
macht, ook de legitieme, erkende Staatsmacht kan komen. Er zijn 
niet veel woorden voor noodig om deze waarheid naar voren te 
brengen. Onze tijd leert weer, hoe werkelijk de gevaren zijn, die 
dreigen van veronachtzaming dezer woorden. 

Maar terwille van den afstand tusschen Christus' Koninkrijk en 
de rijken dezer wereld mag men den samenhang niet vergeten. 
Tenslotte gaan zij uiteen, zinkt het aardsche in het niet voor het 
Rijk, dat niet van deze wereld is, maar voorloopig is er verband: 
de macht van Pilatus is van hoven, van God gegeven. Die macht 
kan, Barth herinnert er aan, ten eigen wil gebruikt worden om 
het goede te dienen. Door Pilatus' handeling werd ook het heiden~ 
dom schuldig aan Jezus' dood. Wij zien niet, hoe zonder dat de 
prediking der verlossing van geheel de wereld, niet van Israel 
aileen, in kruisiging en opstanding mogelijk geweest zou zijn. Doch 
als wij ons daarin verdiepen, loopen wij gevaar God's wegen te 
gaan narekenen. V ruchtbaarder voor ons doel schijnt mij de op~ 
merking, dat hier door den Heer het Staatsgezag als een gave 
Gods werd erkend en dat Pilatus' toestemming tot de kruisiging 
niet een noodzakelijk gevolg van de uitoefening van die macht is, 
maar een falen in slapte. De Staat had anders gekund, had J ezus 
vrij kunnen Iaten en was toch Staat gebleven. De Staat behoefde 
niet tegen God's gebod te handelen. Er is de mogelijkheid, dat 
hij ten goede werkt, die mogelijkheid is erkend. De Staat stelt 
zich tegenover God's wil, de afstand tusschen de beide rijken 
werd hier een oneindige, maar gelijk Barth zegt: de van den demon 
bezeten Staat is juist hierin niet te veel, maar te weinig Staat. 
Hij is zichzelven ontrouw. (biz. 14). 

Dit alles kan men in het aangehaalde geschrift vinden. Ik zou 
deze gedachten naar een bepaalde zijde willen uitwerken, op een 
punt willen wijzen, van waar we verder kunnen gaan. Te veel 
wordt hier ~ zie ik goed ~ als meer in theologische beschouwin~ 
gen over dit onderwerp ~ over den Staat, te weinig over het recht 
gesproken. Het Staatsgezag, dat hier in Pilatus belichaamd is, is 
het gezag van den rechter. De rechter is Staatsorgaan in de moderne 
opvatting, overheid in den bijbelschen zin, doch hij is tegelijk de 
mensch, waardoor het recht tot ons spreekt. 
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Johannes 19: 13 ... Pilatus zat neder op den Rechterstoel". Calvijn 
wijst in zijn Commentaar op dit Evangelie op de beteekenis hier~ 
van; hij knoopt bij den naam Gabbatha aan en stelt Pilatus' vonnis 
tegenover het gericht van Jezus Christus bij de wederkomst. Het 
is de menschelijke rechtspraak die hier wordt veroordeeld, doch 
tegelijk toegelaten ...- de macht, die gegeven is, is die van het recht 
doen. Tenslotte geldt: oordeelt niet, opdat ge niet geoordeeld wordt 
(Matth. VII: I). Aan den eenen mensch komt, wanneer wij, als 
steeds in de Bergrede, worden gesteld voor de eischen van het 
Koninkrijk, dat niet van deze wereld is, het oordeel over den 
anderen mensch niet toe. Maar voorloopig, in deze bedeeling, mag 
dit oordeel worden uitgesproken, kan dit oordeel met gezag wor~ 
den geveld, kan het recht zijn. Dan geldt: oordeelt met een recht~ 
vaardig oordeel (J oh. VII : 24). Wij kunnen dat ook z66 zeggen: 
in de verhouding van liefde past het oordeel niet ...- in die van 
het recht is het noodzakelijk. 

In de rechtspraak doet het gezag zich gelden, dit gezag scheidt 
goed en kwaad, schuldig en onschuldig. Pilatus is het voorbeeld 
van den slechten rechter. Wanneer wij het verhaal van zijn op~ 
treden in de Evangelien lezen, treft het, hoe hij aarzelt, hoe hij 
niet wil veroordeelen en het toch doet. Hij mist den moed der 
beslissing. Oat gaat zoo ver, dat hij strikt genomen Jezus niet 
schuldig verklaart, maar toch veroordeelt de straf te ondergaan 
alsof hij schuldig ware. Hij weet, dat Jezus onschuldig is , tot drie~ 
maal toe houdt hij de Joden voor, dat hij geen schuld in hem vindt, 
hij zoekt een uitweg door Barabbas tegenover J ezus te stellen, hij 
pooge door de vrijlating als gratie ontheven te worden van het 
oordeel, hij laat Jezus geeselen om hem niet te moeten dooden. 
Tenslotte geeft hij hem toch ter kruisiging over. Pilatus durft de 
vrijspraak niet aan, het is de vrees voor ·het volk, de angst voor 
den Keizer ( 19 : 12) , die hem tot zijn oordeel brengt. Hij ziet 
uit naar rechts en naar links, niet naar datgene wat hij alleen zien 
moet. Hij weet, dat hij zich tot werktuig maakt van het onrecht. Hij 
wascht zijn handen, het baat niet, hij weet, dat hem het oordeel 
was toevertrouwd, dat zijn handen niet schoon worden, dat er 
een bloedvlek op blijft, brandender dan die op de handen van een 
moordenaar. Men heeft den rechtsgang met een spel vergeleken. 
Hier wordt openbaar, dat het spel, dat Pilatus speelde, de diepste 
ernst was. 

Als ik dit zeg, bedoel ik niet: hij wist wie Jezus was. Oat wist 
hij niet. ,.Niemand van de oversten dezer wereld heeft de wijsheid 
Gods gekend, want indien zij ze gekend hadden, zoo zouden zij 
den Heer der heerlijkheid niet gekruist hebben" ( 1 Kor. II : 8). 
Pilatus begeerde niet haar te kennen. In zijn vraag: Wat is W aar~ . 
heid? als antwoord op Jezus' Woord: ,.Een iegelijk, die uit de 
waarheid is, hoort mijne stem", spreekt niet de begeerte tot weten, 
het is niet dan de scepsis, die aan de waarheid in dieperen zin 
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voorbijgaat, zich, zooals men het in de taal van onzen tijd kan 
zeggen, neutraal daartegenover stelt . . . Doch Pilatus wist wei, dat 
de beschuldiging der Joden onwaar was in den eenvoudig~feite~ 
lijken zin , dat van een paging tot revolutie naar de wetten der 
menschen geen sprake was. Hij had geen vermoeden, dat inder~ 
daad in Jezus' persoon aile waarden, aile macht, dus ook die van 
den Keizer twijfelachtig werden, dat hier een omwenteling den 
mensch wordt voorgehouden, waarbij Ieclere andere kinderspel is. 
maar hij wist, dat van een revolutie, zooals deze in zijn gedachten~ 
kring lag, van een opstand tegen het Romeinsche gezag niets was 
gebleken. 

Wanneer wij aan de verhouding van de wetenschap tot het Evan
gelie, aan de eigenlijke vraag der wijsbegeerte denken, schijnt het 
mij voor ailes noodig, dat zij een antwoord zoekt op het probleem, 
hoe Jezus' Woord: ,. Ik ben de Waarheid" tot ons waarheidsbegrip, 
ons kennen van waarheid staat. Alle kennisleer heeft daar haar 
begin- en eindpunt tevens. Het is ook voor de rechtsleer van bij~ 
zonder belang . lmmers het oordeel onderstelt de scheiding van 
waar en onwaar, hetgeen beboort, bangt a£ van hetgeen in waar
beid is gescbied; een oordeel , waarbij .in strijd met wat wij als 
waar erkennen, wordt beslist, is onrecbt. Daarmee is tevens de 
scheiding van goed en kwaad verondersteld. De waarbeid erkennen 
is plicbt. En nu scbijnt mij dat weder van bijzonder gewicht in 
het verhaal van Pilatus, dat bier det grondslag van dat oordeel 
wordt blootgelegd. Het is het geweten. Pilatus weet - zeide ik 
- dat Jezus onscbuldig is , bij weet 66k, dat hij hem niet mag 
veroordeelen, hij doet bet tocb. In zijn pogen om aan die veroor
deeling te ontkomen, zien wij den drang van het geweten, dat 
aan bet kwade poogt te ontsnappen. Pilatus bezwijkt. Hij beeft 
voortaan een slecht geweten. Zijn vrouw heeft dat intui:tie£ be
grepen ( Matth. XXVII : I 0) , zij waarschuwde hem van te voren . 
Dit is teekenend; ook, dat bij - bet zij dan legende of historie 
- in zelfmoord eindigde. 

Alzoo: Pilatus is de macht van hoven gegeven. Het gezag steunt, 
naar J ezus' W oord, op God. Oat gezag is het gezag van den rech
ter, rechtspraak, het scheiden van goed en kwaad in de gemeen~ 
schap, de handhaving van dat goede als recbt, de veroordeeling 
van het kwaad, is noodzakelijk (Vgl. Rom. XII : 4) . Er mag en 
er moet recbt gedaan worden. Tenslotte wordt hij , wien deze taak 
is opgelegd, in zijn geweten gebonden. 

Bij dit laatste moeten wij Ianger stil staan. 

II 

Wie bijbelsch over het geweten wiJ. spreken, moet uitgaan van 
Rom. II : 14-15: .. Wanneer heidenen, die de wet niet hebben, 
van nature de dingen doen die der wet zijn. dan zijn dezen, de 

27 
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wet niet hebbende, zichzelven tot wet. lmmers zij toonen, dat het 
werk der wet in hunne harten geschreven is, terwijl hun geweten 
mede getuigt en hunne gedachten aanklagen of verontschuldigen" 
( gedeeltelijk naar een nieuwe vertaling). Men heeft in dezen tekst 
veelal de grondslag van het natuurrecht meenen te vinden: van 
nature kent de mensch de fundamenteele rechtsregels, waaraan 
hij zich heeft te houden. Het woord ,natuur" is hier als zoo dik~ 
wijls dubbelzinnig, het ,kennen" is in ieder geval niet een rationeel 

. weten en afleiden. Deze ,natuurwet" kennen wij aileen door het 
geweten. Zoo zegt het ook Calvijn. In de Latijnsche editie van 
1536 van de lnstitutio spreekt hij over de wet, die God in onze 
harten heeft geschreven, er als het ware in gedrukt. Zegt dan: 
,Deze ( dus die wet) is niet anders dan het geweten ( conscientia), 
dat ons innerlijk een getuige is van de dingen die wij God schuldig 
zijn en ons voorhoudt wat goed en slecht is (I, 29)." Calvijn ligt 
hier de gedachte ver van een natuurrecht in Stoi:schen zin. Hem 
was dat denkbeeld in het algemeen niet geheel vreemd, er zijn 
plaatsen aan te halen , waarin het opduikt, daarvoor was de huma~ 
nistische invloed van zijn rechtsgeleerde opvoeding te sterk ~ in 
zijn algemeenen en principieelen gedachtengang past het niet. In 
zooverre moet men naar mijne meening Peter Barth en laatstelijk 
M. E. Cheneviere in een verdienstelijk hoek over La pensee politique 
de Calvin, tegenover Brunner en Bohatec gelijk geven. Het blijkt 
ook uit hetgeen Calvijn verder over het geweten zegt. In het negen~ 
tiende hoofdstuk van het derde hoek der lnstituten (n. 15) wordt 
weten omschreven als , ce que !'esprit des hommes a compris. Dan 
volgt: , quand ils ont un sentiment du jugement de Oieu, qui leur 
est comme un second temoin, lequel ne souffre point d'ensevelir 
leurs fautes, mais les adjourne devant le siege du grand juge et 
les tient comme enferrez: un tel sentiment est appele conscience. 
C' est com me une chose moyenne entre Oieu et les hommes". Hier~ 
op doelt de aangehaalde plaats uit den Romeinen brief. Het ge
weten als getuige, dat is voor Calvijn het voornaamste. Hij her~ 
innert aan het spreekwoord: La conscience est comme mille temoins. 
Het staat sterker en duurzamer als aanklager tegenover ons dan 
de getuigenissen van menschen. Doch de Hervormer geeft het in 
hetzelfde hoofdstuk alleen een plaats in het innerlijk Ieven. Hij 
scheidt jurisdiction spirituelle et temporelle, royaume spirituel et 
civil ou politique. Het geweten is de zetel van het jugement spirituel 
~ over de gehoorzaamheid ·aan de overheid beslist het niet. 

Dit laatste laat ik nog even rusten. Duidelijk genoeg is , dat 
Calvijn door ons naar het geweten te verwijzen, als wij vragen wat 
dit van nature kennen is , een wetenschap omtrent een rationeel 
af te leiden en te hanteeren natuurrecht uitsluit. Duidelijk is ook 
de beperking .tot het innerlijk Ieven. 

Doch blijkens Calvijn's opmerkingen op een andere plaats weet 
hij toch ook wei, dat die scheiding innerlijkjuiterlijk ~ spiritueljtem-
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porel niet scherp kan worden volgehouden. In het twintigste hoofd~ 
stuk van het vierde hoek der Instituten spreekt hij over de schei~ 
ding van loi morale, loi ceremoniale, en loi judiciaire. Het is een 
beschouwing voor de vrijheid van den Christen tegenover cultus~ 
en staatswetten van Israel van groot belang. Daar staat de ver~ 
klaring, dat grondslag en doel van iedere wet is de equite. (l'equite 
sur laquelle est fonde 1' ordonnance; il convient que cette equite 
seule soit le but, la regie et la fin de toutes loix.) Daar wordt a an~ 
getoond, hoe van hieruit en de eenheid en de verscheidenheid der 
wetten kan worden begrepen. Die billijkheid is voor Calvijn niet 
anders dan een uitdrukking van het getuigenis van loi naturelle 
et conscience (men lette op de combinatie) die de Heer heeft ge ~ 
drukt in de harten van aile menschen. 

Dit verband wordt nog duidelijker als wij zien, hoe Calvijn de 
wet een stomme overheid, de Overheid een levende wet noemt 
(IV, 20, 14). In den magistraat spreekt de wet door den mensch 
~ doch zij kan dit aileen, indien de magistraat in zijn geweten 
overtuigd is te moeten spreken als hij doet. 

Veel klaarder dan in een logisch sluitend betoog staat dit alles 
echter voor onze oogen als wij aan Pilatus denken. Hier blijkt dat 
het niet maar menschelijke reflecties zijn, als wij zeggen, dat de 
rechtspraak gewetenszaa_k is , dat de rechter voor God staat als 
hij zijn taak vervult. Hier wordt door Jezus Christus zel£ verklaard, 
dat den magistraat de macht van hoven gegeven is. Hier onder~ 
werpt hij zich aan deze rechtspraak. Hier zien wij, hoe die rechter 
in zijn geweten wordt gekweld, die den onschuldige voor schuldig 
houdt. Hier blijkt dat hem een maatstaf is gegeven ter bepaling 
van waar en onwaar, recht en onrecht. Het geweten is te allen 
tijde vergeleken met een gerecht, dat binnen den mensch zetelt, 
in 's rechters geweten gaat het gerecht over het gerecht , daar ligt 
het verband van God's stem met het Ieven der gemeenschap. Daar 
wordt uit de doode wet het levende recht. 

Het Oude Testament zegt het ons. In Deuteronomium I : 16, 17, 
is het de wetgever bij uitnemendheid· Mozes, die den rechter voor~ 
houdt zonder aanzien des persoons te oordeelen en daaraan toe~ 
voegt ,want het gerecht, dat is Gods". Zie ook 2 Kronieken XXX 
: 6, waar de Koning Josaphat tot de rechters zegt: , Ziet toe , wat 
gij doet. Want niet voor menschen maar voor den Heer spreekt 
gij recht en Hij \R met U , als gij recht spreekt". 

De strekking aezer woorden wordt eerst goed begrepen, als wij 
aan Pilatus denken en aan Jezus' Woord over de den procurator 
gegeven macht. 

Tot het Oude Testament zullen wij, als wij yerder willen komen 
in de Christelijke staats~ en rechtsleer, ons meer hebben te wenden. 
Barth bepaalt zijn studie uitdrukkelijk tot een exegetisch onder~ 
zoek van het Nieuwe Testament. Dat is zijn goed recht, doch als 
we van daar uit verdere stappen willen doen, moeten we ons om~ 
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wenden naar het Oude om het in het Iicht van het Nieuwe te ver~ 
staan. V eel te veel heeft men in zaken als deze betoogen uit het 
Oude Testament op zich zelf opgezet, zich dan wei afgevraagd, 
of in hetgeen het leerde ook eenige wijziging is gebracht door Jezus' 
komst, maar niet al wat het Oude verkondigt aan het Nieuwe 
onderworpen, het gezien in het Iicht van het Nieuwe. Toch is dat, 
wat wij moeten doen. Anders blijven we steken, in wat Barth in 
de Dogmatik (II, blz . 98) de abstracte beschouwing van het Oude 
Testament genoemd heeft. Het Oude Testament geeft niet een 
Openbaring op zich zelf. die dan later zou zijn aangevuld en ver~ 
volmaakt , maar het is een stuk van de Openbaring in J ezus Christus. 
Aileen als zoodanig, niet als het religieuze hoek van het volk van 
Israel heeft het voor ons als Christenen bindende beteekenis. Doch 
die kunnen we dan oak niet missen. Wat hier over het Ieven van 
het volk Israel , over zijn geschiedenis, over zijn staats~ en rechts~ 
instellingen wordt gezegd, de getuigenis van profeten en psalm~ 
dichters , het brengt ons een rijkdom van voorlichting, waaraan wij 
niet mogen voorbijgaan. 

Daar is voor alles de wet. Ik moet mij hier wei zeer beperken, 
wil aileen dit zeggen. Wij kennen Jezus' Woord over de hoofd~ 

· som der Wet : God lief te hebben hoven alles en den naaste als 
zich zelven. Voor het geloof. als wij staan met ons gezicht naar 
het Koninkrijk Gods, is daarmee de wet overwonnen. Wij hebben 
naar de afzonderlijke geboden niet meer te vragen, er zijn er slechts 
twee en die twee zij n eigenlijk een. Maar voor het Ieven in de 
wereld houdt de wet zijn voile beteekenis. De wet, die God 's ge~ 
bod is en die de afzonderlijke voorschriften ondergeschikt maakt 
aan dat eene: Ik ben de Heer uw God. Cheneviere heeft in het 
aangehaalde hoek aangetoond, hoe C alvijn tegen het streven naar 
een uit de rede a f te leiden natuurrecht den Dekaloog als den 
hoeksteen van iedere rechtsordening heeft gesteld. Voor het Chris~ 
telijke gemeenschapsleven blijft het gebod van de Tweede Tafel: 
gij zult niet doodslaan , gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen 
~ het zijn de fundamenten van iedere regeling. Wij hebben daar 
mee geenszins wetten in den hedendaagschen zin, waaraan ge~ 
toetst ieder handelen in de maatschappij gemakkelijk wordt ge~ 
oordeeld. Wij hebben niets anders dan fundamenteele vingerwijzin., 
gen. De uitwerking kan in den loop der tijden verschillend zijn, 
het gebod zelf wordt ons altijd weer voorgehouden ~ tenslotte 
bepaalt het den inhoud onzer regeling. Ik zou niet graag met den 
jongen Zwitserschen schrijver, dien ik aanhaalde, zeggen, dat de 
Christen voor het sociale leven een volledigen regel in den Deka~ 
loog be zit ( t. a. p . biz. 85), a! erken ik, dat hij daarmee in de lijn 
van Calvijn blijft. Een .,regeling" kan de Oud~Testamentische wet 
niet genoemd worden en volledigheid is haar vreemd. Maar zij 
legt een grondslag , die onwrikbaar is en waarop wij gehoorzaam 
aan God's Woord in het Nieuwe Testament willen bouwen. 
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Daar is in de tweede plaats in het Oude Testament de ge~ 
schiedenis. Wij kunnen niet uit hetgeen ons over Samuel en Saul, 
David en Salomo verteld wordt en nog minder uit de Kronieken 
van de Koningen na dezen directe leering putten voor ons staats~ 
Ieven - gelijk dit ons ook voor ons personolijk geestelijk Ieven 
op zich zelf genomen niets zegt, - maar wij kunnen ook dit alles 
weer zien in het Iicht van het Nieuwe Testament, hoe het er op 
aim loopt, hoe het vandaaruit erkend wordt en geoordeeld. Als 
Christenen weten wij, dat wij wat wij geschiedenis noemen, aileen 
kunnen begrijpen van uit het centrale punt der Kruisiging. Dan 
zien wij dat de geschiedenis van Israel God's boodschap tot de 
volkeren is. En wij begrijpen, dat wij ook na Christus het mensche~ 
lijk Ieven historisch hebben te beschouwen, we ervaren de ge~ 
bondenheid aan het oogenblik en aan de plaats van ons Ieven, 
wij verstaan iets van de gedachte dat God ons, niet aileen ons 
persoonlijk, maar ons volk, onze geheele groep van volken, tijd 
geeft, dat in dien tijd zijn gedachten kunnen worden vervuld 
en tegengesproken. Denk aan de reeks van Koningen, die wei en 
die niet deden, wat Gode behaagde. 

Daar is in de derde plaa~s het getuigenis voor recht en gerechtig~ 
heid , dat door geheel het Oude Testament heen gaat , die Pro~ 
feten en -Psalmisten steeds meer het volk voor oogen stellen, de 
maning, dat zij - en wij - altijd weer afvallen. Het is merk~ 
waardig, hoe veelvuldig die eisch wordt gesteld, hoe sterk die roep 
om recht en gerechtigheid wordt aangeheven - hoe hij samen~ 
valt met de gehoorzaamheid aan God. De oproep tot bekeering 
sluit den eisch tot recht doen in. 

Over recht en gerechtigheid hier een enkel woord. Ik hoop er 
elders breedvoeriger op terug te komen, maar hier moet toch ook 
reeds de opmerking worden geplaatst, dat de beteekenis der beide 
termen in het Oude Testament een andere is dan in de heden~ 
daagsche rechtsleer. Wij verstaan onder recht de geldende rege~ 
ling - onder gerechtigheid de norm waaraan die regeling behoort 
te voldoen. Ik zelf heb meermalen gepoogd het begrippen~paar in 
nauw verband te brengen. De gerechtigheid moet in het recht wor~ 
den gezocht , niet daarbuiten in gefantaseerde, uit natuur of rede 
afgel~ide begrippenstelsels. Daarnaast staat, dat het recht geen 
recht is, indien het niet de strekking in zich heeft rechtvaardig 
te zijn. Doch wat daarvan zij, er is een tegenstelling tusschen beide: 
het historisch gegeven en de norm. Bijbelsch daarentegen - ik 
dank deze opmerking aan Dr. K. H. Miskotte - is recht God's 
gebod, gerechtigheid de daaraan beantwoordende . toestand. Als de 
profeten niet kunnen afhouden van het altijd weer hameren op 
dat eene, dat het volk naar recht moet trachten, dan is dat niet 
anders dan een roep tot gehoorza~mheid aan God's gebod. Een 
gebod dat geen mensch vervult . Het recht - het woord nu ge~ 
nomen in onzen zin - ook het I)iet stelen, niet echtbreken, niet 
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doodslaan, raakt daar nooit aan, het is hoogstens niet-ongehoor
zaamheid. Van uit het Nieuwe Testament begrijpen wij, dat wij 
niet behoeven te pogen het gebod op zichzelf te vervullen. Voor 
het geloof gaat het naar den achtergrond, doch op dien achter
grond van het gemeenschapsleven houdt het zijn beteekenis. 

Uit het Nieuwe Testament gezien stelt juist die roep ons telkens 
weer voor een taak in het maatschappelijk Ieven. Ik weet weinig, 
dat ons daarbij zoo dringend aanspreekt als het hoek Jesaja in 
zijn beide deelen. De bijbel leert ons, dat wij niet mogen oordeelen 
met aanzien c\es persoons, niet ons zelf mogen zoeken in de samen
leving , dat wij open moeten staan voor hen, die maatschappelijk 
aan de zwakke zij staan, dat vooral zij recht moeten vinden. Hier 
raakt de verwerping van den hoogmoed, de prediking der barm-
hartigheid den rechtseisch. · 

lk heb mij even Iaten gaan in aanwijzing van wat het Oude 
Testament ons in vragen van recht te leeren heeft. Er zou vee! 
meer over kunnen worden gezegd, doch het is noodig, dat ik den 
draad van het betoog weer opneem. Wij wezen het geweten aan 
als den grondslag van het oordeel over goed en kwaad, het ge
weten van den rechter als het punt, waar de eisch ons persoonlijk 
gesteld en de maatschappelijke rechts-eisch elkaar ontmoeten. Het 
Oude Testament leert ons, dat de taak van den rechter een plicht 
tegenover God is. 

Wij hebben zoo wel den nadruk gelegd op het verband tusschen 
het recht en God's Woord. Het is goed, dat wij, om misverstand 
te voorkomen, nu nog eens op den afstand wijzen. lmmers als 
beide er zijn , afstand en samenhang, dan is de afstand voor den 
Christen toch van grootere beteekenis dan de samenhang, dan 
mogen wij van beide niet een dialectisch spel maken, waardoor zij 
elkaar opheffen. De afstand is belangtijker dan de samenhang. 
De samenhang is voorloopig, de afstand definitief. Hier is alleen 
het geloof, dat redt. Houden wij dat niet in het oog, dan dreigt 
het gevaar , dat wij in den samenhang onzen eigen arbeid als God's 
werk gaan beschouwen , dat wij toch ons zelven op den troon 
plaatsen. 

Daarom dus nog eens de afstand. Pilatus is de onrechtvaardige 
rechter, zeide ik, Iaten wij niet meenen, dat wij, den man uit de 
hoogte oordeelend, rechtvaardige rechters zouden zijn. 

Daar is vooreerst onze beperktheid en gebondenheid. Wij hebben 
opzettelijk den rechter, niet de wet in het middelpunt gesteld. Ik 
spreek nu van wet in den juridischen zin. V eelal vergeet men, dat 
niet alleen historisch, maar , ook in beginsel de rechter aan de wet 
voorafgaat . Calvijn wist het ~ althans hij spreekt eerst over den 
magistraat, dan over de wet. Doch dit neemt niet weg, dat de . 
rechter aan de wet gebonden is. De zekerheid van het recht tegen
over den rechter, als ieder gezagsdrager tot misbruik zijner bevoegd-



r-
•ij 
)r 

r-

lS 

j. 
n 
n 
1-

k 
:r 
L-

.e 
:I 
n 
n 

k 
:t 
It 

n 
d 
s 
n 
n 
ij 
f. 
n 
t 
s 
tl 

1 

< 
t 
t 
1 

EV ANGELlE EN RECHT 423 

heid geneigd , de noodzakeiijkheid van vastheid van regeis, van 
orde en vrede onder de menschen dwingt tot het formuieeren van 
zuike regeis, die bij de rechtspraak zuilen worden gevolgd. Dit 
is onvermijdelijk, het geidt voor aile tijden en voiken, hoe ook de 
regeis worden opgesteid. Een rechtspraak zonder dat zou een 
grenzeniooze overschatting van den rechter zijn, inteilectueei en 
zedeiijk. Doch het siuit in, dat in een concreet gevai onrecht kan 
geschieden; de regei in zijn aigemeenheid voorziet nooit aile ge
vailen, het oordeei overeenkomstig den regei kan onrecht zijn. Het 
is een oude menscheiijke wijsheid. 

Doch er is meer. Hiermee aileen zouden we niet verder komen 
dan een te kort schieten, een gebrekkigheid, die we wei niet kunnen 
overwinnen, maar waaraan wij toch tegemoet kunnen komen. Mis
schien zou er een groei mogelijk zijn, een ontwikkeling. Het men
scheiijk recht is echter van God uit geoordeeid in beginsei ver
oordeeid - hoe hard het ons moge klinken. Het is immers niet 
zoo, dat wij weten wat goed en kwaad is, het aileen niet aitijd 
doen. Het is juist, dat wij ook het kwade, dat wij weten kwaad 
te zijn , doen - maar het eigenlijke, vaste weten ontgaat ons. Het 
is veeieer zoo: dat wij weten, dat er goed en kwaad is, dat ons 
ook wei, geieid door de wet en ons geweten ais getuige een voor
voeien, een vaag ais in een schemering zi~n van wat wei en wat 
niet behoort, eigen is - maar dat wij het tensiotte niet weten. 
Wij kunnen dat ook zoo zeggen: het geweten overtuigt ons wei 
van goed en kwaad, maar niet van zonde. Van zonde weten we 
aileen in de zondenvergeving (Barth). En daarin ervaren wij , dat 
ook ons beste handeien, waar het geweten ons vrijsprak, voor 
God zonde kan zijn. In het recht moeten wij op ons eigen oordeel 
teren, het kan niet anders en het behoort ook zoo - in het geloof 
geven wij ons aan God's oordeei over. 

Recht beoogt naast gerechtigheid vrede tusschen de menschen, 
het nalaten van geweld, het zich onderwerpen aan het oordeel van 
de overheid, het eerbiedigen van den ander. Die vrede is een waar
de. Tegenover den vrede, waarvan Jezus spreekt, is hij niets. De 
Pax Romana verbleekt, als Jezus zegt: ,Mijnen vrede laat ik U" . 
Ware vrede steunt op naastenliefde - tot liefde reikt het recht 
niet. De liefde staat achter het recht, maar in zijn op-zich-zelf
gesteld zijn, heeft het zich van haar losgemaakt. De rechtsvrede 
is nooit dan een flauwe afschaduwing van den vrede op aard, 
waarvan in den Kerstnacht wordt gezongen. Zeker, menschelijk 
is hij van belang - als wij naar het Koninkrijk God's zien is hij 
niets, dan een zorgen, dat het wezenlijke niet raakt . 

Ter handhaving van dien vrede spreekt de rechter zijn oordeel. 
Het is in de samenleving het laatste oordeel. Het is niet te herzien 
en niet te herroepen, tot verantwoording is de rechter niet ver
plicht. Dit is zijn gezag, dat niet ten onrechte wei eens een vreese
lijk gezag werd genoemd. Voor God is het een v66r-laatst oordeel. 
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Hij spreekt het laatste oordeel; In Hem is geen onrecht (psalm 
92 : 16). In den rechter is altijd onrecht. Ook zijn handen zijn 
niet schoon. De afstand is wei groot. 

III 

Het is noodig, dat wij dit in het oog houden, als wij ons thans 
tot den Staat wenden. Op een punt zal dan de aandacht vallen, 
welke tot nog toe achterwege hleef: op het gezag. Pilatus oordeelde 
met gezag, in zoverre is het onrecht, ook naar de wereld, dat hij 
uitsprak, toch weer recht. Rechtspraak is heslissing, is scheiding 
van goed en kwaad, het is veroordeeling of vrijspraak, het is dat 
alles krachtens het den rechter toekomend gezag. In onzen tijd 
spreekt men dan van het staatsgezag. Achter de heslissing ligt de 
macht, welke die heslissing doorzet, desnoods met geweld. Diezelfde 
macht zien we in geheel de ordening van het Ieven, in het handhaven 
van recht en veiligheid, in een zich steeds wijder uitstrekkende 
hemoeienis op haast ieder levensterrein, in de verdediging naar 
huiten. Die macht kenmerkt den Staat. 

Als Barth dit thema gaat hehandelen, stelt hij de beteekenis van 
het woord exousia in het centrum. Exousia staat in den oorspron
kelijken tekst van Rom. XIII, waar de Staten-vertaling ,machten" 
heeft. Luther spreekt van Ohrigkeit. Ditzel£ de woord ( dat ook in 
den hoven hesproken tekst, Joh. XIX: 11 wordt gehruikt) heeft 
doorloopend in de hrieven de heteekenis van ,Engel". Schlier heeft 
in het hoven aangehaald stuk daarop het eerst gewezen, voor 
Gustav Dehn is dat de aanleiding geweest tot een uitgehreid, diep
gaand onderzoek, dat den nauwen samenhang van engel en over~ 
heid in Paulus' gedachtengang aan het Iicht hracht. (Barth-hundel 
van 1936) . Barth gaat in dezelfde richting door. Doch er hestaat 
ook hier een verschil tusschen den meester en zijn leerlingen. 
Schlier en Dehn zien vooral den afstand tusschen Staat en Kerk. 
Voor hen is de overheid in de eerste plaats de gevallerz engel, voor 
Barth is zij engel, ~ zij kan vallen, maar hehoeft dat niet te doen. 

Een niet-theoloog, die over recht en staatsleer handelt, staat 
tegenover dit alles wat vreemd, wat aarzelend, hij weet niet recht, 
wat er mee aan te vangen. Aan Engelen kan hij gelooven - in 
een hetoog vinden zij niet gemakkelijk hun plaats. Wij kunnen 
er slechts deze gedachten aan verhinden. In het gezag van den 
eenen mensch over den ander ligt iets raadselachtigs, iets onher
leidhaars. In onze neiging tot rationaliseeren kunnen wij het moei
lijk plaatsen, verklaren laat het zich niet, elke pQging, het uit meer
dere geschiktheid of iets dergelijks af te leiden, miskent het eigen
lijke. De Christen ziet hier God's lei ding. Maar tegelijk weet hij, 
dat dit gezag altijd den mensch verleidt tot hoogmoed en ijdelheid, 
tot een zich zelf zoeken. Zoo iets dan is dat van de zonde aan
~evreten. Wie gezag heeft vergeet allicht, dat hij ook in die ver.:. 
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houding moet dienen; de verleiding is hier wei heel sterk. En dan, 
in de menschenwereld is het gezag aileen met behulp van de uiter~ 
lijke machtsmiddelen, van geweld te handhaven. Wie machtsmid~ 
delen bezigt om het kwaad van anderen te onderdrukken, houdt 
zich zelf niet van zonde vrij; het middel keert zich tegen hem, die 
het gebruikt. Het zwaard is tweesnijdend. Het schijn.t mij gevaar~ 
lijk om als Barth, waar de Bijbel over het hemelsche J eruzalem 
van polis en politeuma spreekt, die woorden door Staat te ver
talen. Staat onderstelt geweld. Wij kunnen ons het Koningschap 
zonder geweld denken, den Staat niet. Staat is nooit enkel ge~ 
meenschap (wat ,civitas", ook ,polis" zijn kan), het woord drukt 
ook de in zich gesloten, tot afweer en uitsluiting van anderen 
gereedstaande macht uit. Er zijn Staten ~ het meervoud is ken~ 
merkend. Het woord is uit den tijd der Renaissance, de eigenlijke 
staatsmacht begint ook toen. Overheid en volk was de oude formu~ 
leering. In overheid zit niet het mechanisme van de staatsmachine. 
Toch was er ook toen een tegenstelling. 

Tegenover Romeinen XIII staat Openbaring XIII. Daar is Rome 
het van den duivel bezeten beest. Met Barth acht ik de meening 
onjuist, dat daarin nu het wezen van den .Staat zou zijn geschilderd. 
Ware het juist, dan zou de gehoorzaamheid van Rom . XIII niet 
dan een passief dulden zijn, niet de onderwerping aan de van 
God gestelde macht in aanvaarding, die overgave in zich sluit. 
En zoo moeten wij haar toch opvatten. Het gezag is van boven 
gegeven, het is een gave God's , als het recht . Wij hebben het met 
dankbaarheid in ontvangst te nemen. 

Maar gelijk door alles in de wereld loopt ook hierdoor de scheur 
der zonde. En door die scheur wordt deze gave in haar tegendeel 
verkeerd. Oat mag den Christen niet brengen tot de houding van 
afzijdigheid, van een zich zooveel mogelijk onttrekken. Wie dat 
doet, heeft goede kans in hoogmoed te vergeten, dat hij in de 
wereld geplaatst is, dee! aan haar heeft. Wij kunnen ons zelf niet 
onbesmet .houden, we moeten hopen, dat God ons reinigt, als wij 
in de madder stappen. We moeten in de wereld staan, · naar het 
klooster hebben we geen heimwee . Het pacifisme ligt in de schaduw 
van het klooster, het Ieven zonder vlek of rimpel ook. Wij hebben 
dee! aan de wereld van den Staat. Niettemin bebben we ons altijd 
weer voor oogen te houden, dat wij , hoe ook gebonden aan bet 
staatsleven, ten slotte vreemdelingen en bijwoners zijn. Ook hier 
is samenhang en afstand tusschen Kerk en Staat, samenhang in 
bet voorloopige ~ afstand aan het eind. Maar het is hoogmoedige 

_ voorbarigheid naar het einde te grijpen, terwijl wij midden in het 
voorloopige der wereld staan. 

In de discussie over deze dingen is dikwijls Augustinus' woord 
aangehaald over den Staat als een rooversbende. Remota justitia 
is bij dat, zegt de Kerkvader. Ik hoor tot degenen, die aan dit 
woord volstrekte beteekenis toekennen. Anderen betwisten het, 
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vatten het zoo op, dat de Staat dan een rooversbende zijn zou, 
· als er geen justitia was. De strijd gaat om het woord justitia. 

Augustinus gebruikt het m.i. hier in den bijbelschen zin van een 
gerechtigheid, die volmaaktheid in zich sluit. Elders bij hem is 
het wei rechtvaardigheid in onzen zin; daarop beroept men zich 
om het ook hier deze beteekenis te geven. Zou de oplossing van 
dit geschil niet hier liggen, dat ten slotte, naar het geloof geoor~ 
deeld, de Staat niet anders is dan een rooversbende, maar dat 
wij in deze wereld levend hem hebben te aanvaarden, en weer 
niet als een noodzakelijk kwaad, maar als een goed, waarvan wij 
weten, dat het onder onze handen onvermijdelijk bederft en dat 
wij toch moeten pogen voor bederf te bewaren. Daarin ligt vol~ 
strekt geen wanhoop en ook geen fatalisme. Wij aanvaarden het 
werk met blijdschap - we weten toch, dat het veroordeeld is. Er 
is immers een andere, een meerdere hoop. 

Nog even knoop ik aan Augustinus aan. Bij den kerkvader vindt 
men veelvuldig de vergelijking van den Staat met Kain; een be~ 
wijs te meer, dat hij zijn woord in radicalen zin meende, doch 
tegelijk kunnen we ons herinneren, dat Kain door God werd be~ 
schermd. , Wie Kai'n doodslaat, zal het zevenvoudig boeten. En 
de Heer stelde voor Kain een teeken, dat wie hem vond hem niet 
zou doodslaan." (Gen . IV : 14-15). 

Naar het geloof geoordeeld is de Staat een rooversbende. Er 
is geen gerechtigheid - naar den mensch, voor deze wereld is hij 
hij het noodzakelijk middel om recht te zoeken en te handhaven, 
heeft hij zijn waarde. 

Daaruit volgt, dat inderdaad, als wij het over Staten hebben, er, 
om met Barth te spreken, niet een nacht is , waarin aile , Katzen 
grau sind" (blz. 19). Er is verschil tusschen den rechtsstaat en den 
totalen staat . D en Christen is de eerste nader, omdat deze princi
pH~el het recht ook tegen den Staat erkent, omdat hij uitgaat van 
de gedachte, dat recht iets anders is dan staatswil ( doet hij dat 
niet, dan is de rechtsstaat niet anders dan formeel van andere 
onderscheiden), van het denkbeeld dus, dat de staatsmacht in be
ginsel gebonden is. Gebonden in erkenning van de vrijheid van 
het individu. Wij kunnen van den Bijbel uit niet komen tot de 
vrijheidsrechten, die de Grondwetten der liberale Staten kennen, 
a l zijn zij niet revolutionnair, maar in een oude traditie gegrond
vest en theoretisch sinds de Middel-Eeuwen gevormd en al hebben 
zij voor het heden zeker beteekenis, maar wei kan uit den Bijbel 
worden betoogd, dater ergens voor den Christen een vrijheid moet 
zijn, waar de Staat niet puist. Oat ligt ten eerste in de noodzake
lijkheid, het Evangelie te prediken in onderwerping aan geen 
anderen Heer dan aan den Heer der Kerk ..-- het ligt ook in den 
plicht in zichzelven verzekerd te zijn, in de gedachte, dat de mensch 
ten slotte aileen staat tegenover God. Daar mag geen menschen
macht tusschen schuiven. Jezus Christus is de eenige ,Middelaar. 
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Er moet voor den Christen een plaats zijn, waar hij zich in vrij~ 
heid terugtrekt, een terrein, waarvan de Staat, waarvan iedere ge~ 
stelde macht de handen aftrekt. Grenzen en vormen daarvan ver~ 
anderen met de tijden, een stel klaarliggende door de wisselende 
gebeurtenissen been altijd te handhaven rechten is niet aan te 
wijzen. Iedere periode vormt deze weer opnieuw, stelt haar eigen 
theorie op. Het is hoognoodig , dat de Protestantsche rechtsleer 
dit voor onzen tijd opnieuw doet, zij zal daarbij aan Calvijn niet 
mogen voorbijgaan - Bohatec's boeken brengen een schat van 
materiaal - maar toch eigen wegen moeten vinden. Doch bet 
suum cuique, waarmee Barth zijn boekje besluit, blijft, mits wij 
dat suum niet opvatten als een concreet gegeven, die den privaat~ 
eigendom evenzeer als bet kiesrecht of de persvrijheid zou insluiten 
en evenmin als iets zuiver formeels, dat door de positieve rechts~ 
orde tot niets w.erkelijks zou kunnen worden verkleind, mits wij 
er slechts de erkenning in zien van bet persoonlijke, dat ergens 
in de rechtsorde een houvast moet kunnen vinden. Het is de om~ 
zetting van de oude Stoi:sche beteekenis van den grond van bet 
suum in de Christelijke vrijheid, die wij bier mogen verlangen. 
, Wat baat bet U, zoo Gij de wereld gewint en lijdt schade aan 
Uw ziel", luidt J ezus' Woord ( Matth. XVI : 26). Oat is het woord 
voor bet individueele zieleleven in het Evangelie. Op grond van 
dat woord kan dit in bet recht om erkenning vragen. Niet de 
wereld gewinnen, kan ons doel zijn, maar wie weet niet buiten 
de wereld te kunnen en te mogen Ieven, moet ergens een plek in 
die wereld kunnen aanwijzen, waar niet zij heerscht , een vrijheid. 
Is dit ook niet de zin van bet , geruste en stille Ieven" van I Tim. 
II : 2? Een stil Ieven, dat dan - als het een recht is - niet speciaal 
voor den Christen, voor aile creaturen wordt opgevorderd. ( V gl. 
Barth biz. 28) 

In dezelfde richting ·wijst het gebod het Evangelie te verkondigen, 
de noodzakelijke vrijheid der Kerk tegenover den Staat. Het is 
niet mijn doel over de nadere bepaling van deze verhouding bier 
te spreken, een ding staat daarbij echter vast voor ieder, die als 
Christen, van uit de Kerk dus deze verhouding beschouwt. De 
Kerk moet de vrijheid hebben tot Evangelie~verkondiging, zij moet 
dat kunnen doen zooals zij en niet zooals de Staat meent, dat zij 
het behoort te doen. Hier is een beslist gebod van den Heer, bier 
kan de Kerk niet toegeven of transigeeren. Doch als dit zoo is, 
staat daarmee tevens vast, dat de macht van den Staat niet onbe~ 
perkt is, dat hij niet ,totaal" kan zijn , dat de verhouding tot de 
Kerk een rechtsverhouding is, die in het wereldsche Ieven tot een 
afbakening en omschrijving van bevoegdheden en plichten dwingt. 
De ,prediking der rechtvaardigmaking" is grondslag van het ware 
recht ( zie Barth blz. 25). In de rechtsorde van den Staat uitge~ 
drukt kunnen wij ditzelfde zoo zeggen: er is een vrijheid. Oat ook 
die vrijheid misbruikt kan worden, spreekt vanzelf, maar deze 
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mogelijkheid heft het rechtsgebruik niet op. Men bedenke het wel. 
Indien die vrijheid aan de Kerk moet worden gewaarborgd. zal. 
nu er niet een Kerk is, maar er Kerken bestaan en nu de Staat 
de bevoegdheid mist tusschen die· Kerken te oordeelen, te beslissen, 
welke de ware is, aan iedere Christelijke Kerk de vrijheid van 
prediking moeten worden gelaten. Zoodra we van recht spreken, 
denken we aan een· algemeenheid van regeling, waarbij wat de 
een geoorloofd is ook de ander vrijstaat; de Kerk, die voor zich 
zelf opkomt, komt tegelijk voor anderen op. De Kerk, die de indivi~ 
dueele vrijheid van haar ]eden verdedigt, strijdt voor de vrijheid 
van allen. Het ligt in den aard van de Christelijke boodschap, dat 
zij tot en ten bate van allen is. Daarover staan goede dingen in 
het hier besproken boekje. Ik weet, dat ik hier aan een probleem 
raak, waarvan de uitwerking bijzonder moeilijk is. Er is niet een 
goede oplossing van de verhouding Staat en Kerk, in wezen is 
het probleem onoplosbaar. Er zal echter steeds een voor het oogen~ 
blik bevredigende oplossing binnen de bestaande rechtsorde moeten 
worden gevonden. Ik laat dit alles verder opzettelijk ter zijde, hier 
komt het slechts op het beginsel aan. Dit beginsel is dat der Christe~ 
lijke vrijheid. Daarover heeft Noordmans in een weinig gekende 
studie in Internationaal Christendom opmerkelijke dingen gezegd. 
Hier haal ik slechts aan: ,De Christelijke vrijheid vindt in de 
wereld geen wet, die haar regelt en geen goed, dat haar waard 
is." Zij vindt geen wet, die haar regelt ....- maar de wet der wereld 
wereld geen wet, die haar regelt en geen goed, dat haar waard 
is ....- maar in de goederen der wereld (ik meen dit niet in mate~ 
rieelen, maar in idieelen zin) moet ook haar goed kunnen worden 
aangewezen. Die plaats vraagt de Kerk van den Staat. 

Doch ook hierbij mag niet worden vergeten, dat tenslotte, zoodra 
wij over recht en staat en wereld heen zien in geloof. er tusschen 
Staat en Kerk geen blijvende vrede mogelijk is. Er is geen Staat, 
die niet op een of andere wijze, min of meer ,Weltanschauungs~ 
Staat" is. Er is geen Staat, die niet treedt op wat der Kerk is, die 
niet op eenige wijze ook op het innerlijk beslag legt. Het duide~ 
lijkst wordt dat, indien men er op let, hoe juist ook de Staat, die 
zich van iedere principieele keuze onthoudt, die zoogenaamd ,neu~ 
traal" is, die neutraliteit als de eenig mogelijke, de verplichte hou~ 
ding opdringt, die neutraliteit gaat prediken en zijn neutraliteit 
verliest. Het liberalisme in ons land heeft dit afdoende getoond. 
Daarom geen blijvende vrede - wei een mogelijkheid tot voor~ 
lopige afbakening van beider terrein. En hier zien wij nu het ver~ 
schil tusschen den ,total en" Staat van heden en. aile andere. In 
die andere is wei een neiging tot heerschen - tot overschrijden 
van het eigen gebied, tot eigenmachtigen dwang, tot weigering van 
gehoorzaamheid aan God ....- de Staat van allen tijde is immers 
in handen van gebrekkige en zondige menschen, altijd ook een 
werktuig ten kwade. Maar die neiging ontstaat min of meer in 
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weerwil van het gezag, zij wordt niet als deugd geprezen. De 
totale Staat is bewust en opzettelijk datgene wat de Staat naar 
Christelijke overtuiging niet zijn mag: de al beheerschende, de alles 
bepalende. Het belang van den Staat is de laatste maatstaf van 
goed en kwaad - recht wat voor het in den Staat levend volk 
nuttig is - de geheele mensch innerlijk en uiterlijk wordt door den 
Staat opgeeischt, deze vraagt liefde, meer dan dat, hij vraagt ver~ 
eering; voor de vrijheid van den Christen, van de Kerk is geen 
plaats. De Staat wordt tot God. Hier is de demonie verwerkelijkt, 
die iederen Staat dreigt. Daarom kan bet eenige woord van de 
Kerk tegenover den totalen Staat slechts een onvoorwaardelijke 
afwijzing zijn. Een Engelsch publicist, M. Voigt, heeft dezelfde ge~ 
dachte aldus uitgedrukt: There cannot be peace between Christia~ 
nity and any State - but between Christianity and the Marxist 
or National~Socialist State there cannot even be that armistice 
which is the only relationship between Church and State, that is 
not a corruption of either (Unto Caesar, blz. 71) . 

lk wil mij bier van iedere hartstochtelijke ontboezeming onthou~ 
den, dus ook van iedere illustratie van deze uitspraken door beroep 
op wat in Rusland en Duitschland is geschied. Een ding is , hoop 
ik, duidelijk: de afwijzing is absoluut , onvoorwaardelijk. Op welke 
wijze die afwijzing moet worden doorgezet, bespreek ik thans niet. 
Zoo mogen wij dus inderdaad niet van uit Christelijk oogpunt 
zeggen, dat Staat Staat is en voor onderscheid en oordeel geen 
plaats zou zijn. Mogen wij verder gaan en ons niet persoonlijk, 
maar als Christen, op grond onzer Christelijke overtuiging, v66r 
den democratischen Staat verklaren? Harth doet bet aan bet eind 
van zijn boekje (blz. 42 vlg.). De vraag rijst of de draad, waar~ 
mee deze democratie aan Romeinen XIII wordt gebonden, in bet 
verlengde daarvan zou komen te liggen , ·niet wat dun en zwak is. 
Den samerihang met de daar geeischte gehoorzaamheld zie ik niet 
recht. We komen te dien aanzien niet veel verder dan de uit~ 
spraak, dat deelnemen aan de rechtsvorming en haar handhaving , 
aan gezagsuitoefening Paulus en zijn lezers in bet Romeinsche 
Rijk z66 ver lag , dat de vraag, wat Christenplicht dienaangaand 
is , zelfs niet is opgekomen. Oat bidden voor den Staat ook werken 
aan den Staat insluit, kan worden toegegeven - doch ligt daarin , 
dat die medewerking in de democratie moet worden gevonden? In 
Barth's boekje zijn bier de conclusies wat te snel getrokken. De 
moeilijkheid ligt hier al dadelijk in bet woord. Democratie is een 
dubbelzinnig , weinig zeggende term. Verdeelt men de Statenwereld 
van 1939 in tweeen, stelt daarbij kortweg dictatuur tegenover 
democratie en vraagt dan een keuze, dan sluit de afwijzing van 
de dictatuur reeds een partij~keuze voor de democratie in. Zoo 
gezien hoort ook naar mijn meening de Kerk aan de zijde van de 
democratie. Voor haar handelen in de practijk kan dit van belang 
zijn. Haar keuze 'voor democratie is dan echter niet anders dan 
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een positie innemen tegen de dictatuur. En zij zal dat op haar 
wijze, op haar gronden, niet met een beroep op de democratie 
moeten doen. 

Doch zoo wordt de vraag toch wei wat te simplistisch gesteld . 
Democratie is, ik zeide het a! , een dubbelzinnig woord. Ik laat 
de historie rusten , ook de principieele ontkenning van de zelfstan~ 
dige beteekenis van het gezag. Als men dat er mee aanduidt, is 
democratie stellig niet bijbelsch, in strijd met Romeinen XIII, in 
strijd ook met wat de Bijbel ons over het Koningschap leert. Ik 
neem het woord echter in den zin , die het thans in het dagelijksch 
Ieven heeft, ~ wat sluit het dan in? Vrijheid van drukpers en 
vergadering, parlementarisme? Ik denk er niet aan mij tegen deze 
dingen te verklaren, integendeel , ik behoor tot hen, die meenen, 
dat wij onze tegenwoordige staatsinstellingen met aile macht moeten 
verdedigen, op moeten passen zelfs voor denigreerende woorden, 
waartoe haar zwakheden ons zoo Iicht brengen, maar ik ben heel 
huiverig om naar een bijbelschen grondslag voor deze historisch 
geworden zaken te zoeken. Zoo Iicht leidt dit tot overschatting 
niet aileen, ook tot een houding tegenover hetgeen van. de wereld 

, is, die den Christen niet past. Aan den eenen kant de koele reserve 
van Calvijn, als hij de verschillende staatsvormen met elkaar ver
gelijkt, anderzijds de zeer bedenkelijke wijze waarop met name in 
ons land allerlei meeningen en voorstellingen tot bij uitstek , Christe
lijk" zijn verklaard, mogen ons tot waarschuwing zijn. We moeten 
oppassen met de , democratie" geen religieus spel te beginnen. Zij 
is niet een godsdienstgemeenschap, zij kan onze liefde in den strik~ 
ten zin niet hebben, zij is niets dan een staatsvorm, zij het dan 
de voor het oogenblik beste staatsvorm. Er zijn slechts twee vrageri , 
die hier gesteld mogen worden. De eerste is deze: of de deelneming 
op eenige wijze aan rechtsvorming en uitoefening van staatsgezag 
door den Christen op grond van zijn geloof kan worden geeischt 
~ zooals hij inderdaad, naar ik betoogde, vrijheid van overtuiging 
en prediking mag verlangen. Ik zou het naar den Bijbel niet anders 
kunnen aannemen dan op de zen zelfden grondslag. Als er recht 
is ook tegen de Overheid, tegen de Staatsmacht .....- dan moet de 
vaststelling en formuleering van dat recht niet aileen van den wil 
van het Overheidsgezag afhangen. In welken vorm dat echter zal 
behooren te geschieden is een vraag, die naar iedere concrete 
historisch gegeven situatie zal moeten worden beantwoord. 

En de tweede vraag is, of de gemeenschap met den ander, waar
in wij krachtens onzen plicht tot naastenliefde hebben te Ieven, 
niet in zich sluit , dat wij ook zijn woord moeten aanhooren als 
het over de door de gemeenschap te volgen wegen gaat. Naasten
liefde leidt op geen enkele wijze tot meerderheidsmacht, doch haar 
afschaduwing in het rechtsleven (meer dan afschaduwing is het 
nooit) sluit de erkenning van den ander in het nemen. van be
sluiten in. Hier liggen bijbelsche grondslagen van de rechts~ en 

\ . 
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staatsgemeenschap. Over .,democratie" spreek ik dan echter liever 
niet. 

lk kan dat thans niet verder uitwerken. Mijn doe! was niet 
anders dan het aanviijzen van enkele hoofdlijnen. Nog een kort 
woord ter resumptie. Als wij als Christenen nadenken over de 
verhouding van ons geloof tot ons staatsburgerschap, hebben wij 
ons altijd en den samenhang en den afstand voor oogen te stellen. 
Het is niet juist den afstand aileen te zien en het rechts-en staats
leven voor een uit geloofsoogpunt onverschillig ding te verklaren, 
waaraan men deelneemt of niet deelneemt, dat zus of zoo kan zijn. 
Recht en overheidsgezag hebben krachtens God's W oord een plaats 
in ons Ieven in deze wereld. Wij moeten in ons denken pogen 
deze plaats te bepalen, in ons handelen er ons aan onderwerpen. 
Krachtens God's wil Ieven wij in deze wereld in een gemeenschap . 
Aan de vorming van die gemeenschap hebben wij te arbeiden. En 
waarlijk, wij mogen daarbij geen trage arbeiders zijn. 

Doch naast den samenhang de afstand. AI wat hier gedaan 
wordt, blijft gebrekkig, de zonde breekt en scheurt het telkens 
weer. Het blijvende ligt hier nooit. Juist omdat wij zelf hier ar 
beidden, zijn w~ zoo Iicht geneigd den afstand te vergeten, te ver
geten, dat dit a lies voorloopig is . Ten slotte, voor God, valt het weg. 

lk eindig met een herinnering a an het W oord: Gee£ den Keizer 
wat des Keizers is, Gode wat Gods is. In het Oxford-rapport van 
1937 staat daarover: maar God bepaalt wat Gods is. Misschien 
is deze formuleering niet zeer gelukkig. Men wilde Iaten uitkomen, 
dat niet de Keizer, niet de Staatsmacht dit bepaalt. Doch dit spreekt 
vanzelf. En als we de formule z66 zouden opvatten , dat het de 
Kerk is , die bepaalt , wat Gods is en wat des Keizers is , staan we 
voor den twijfel, hoe hier .,Kerk" te begrijpen. Ondanks dit alles 
haal ik het woord aan, omdat het zoo duidelijk doet zien, dat de 
neven-schikking van beide bevelen, toch een onderschikking is. 
Ook wat des Keizers is , is ten slotte Gods. Er is hier een zelf
standigheid, die Jezus erkent , maar die zelfstandigheid wordt toch 
weer opgeheven. Er is immers niets , dan niet Gods is. 

· Als wij ons zoo in dit Woord indenken, zuilen wij de juiste 
houding tegenover recht en staat vinden. 




