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10.   BEGINSELEN VAN SAMENLEVING. M 

„lien uit hen, een wetgeleerde heeft gevraagd, hem verzoekende en 

zeggende: Meester, welk is het groote gebod  in  de  Wet ? 

Hn Jezus zeide tot hem: gij zult liefhebben den Heere 'Uwen God, 

met geheel Uw hart en met geheel Uwen ziel en met geheel Uw 

verstand. Dit is het eerste en  groote  gebod. 

En het tweede, daaraan gelijk, is: gij zult Uwen naaste   liefhebben   

als   U   zelven. 

Aan deze twee geboden hangt de gansche wet en de Profeten".   

Mattheus  XXII : 35-40. 

I.   Individu 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 twijfel zóó 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, al verder terug naar fundamenteele dingen. Zij willen een enkel 
uitgangspunt, dat zij bij al het verder zoeken al t i jd  weer in het oog kunnen 
houden, waartoe alle draden die zij voortspinnen weer terug leiden, als zij 
omkeeren; dat onwankelbaar is, ook al blijkt wat er op is voortgebouwd 
onhoudbaar. Eén vastigheid boven allen twijfel, iets absoluuts in al 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. Ik denk — mijn zijn is onbetwistbaar. Die 
uitspraak 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 verplicht — 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 waaróm moeten wij 
gehoorzamen? 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 ziet zich 

1)   Voordrachten gehouden op uitnoodiging van het  I.eidsch Universiteitsfonds 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 theoretisch begrijpelijk maakt waarom 
al die factoren, waaraan hij in het recht gezag toe schrijft, wet en gewoonte en 
overeenkomst hem binden, een verklaring die tegelijk het hem in zijn levens-
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 afgeleid, 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. Dat 
die weg nu niet de directe is, integendeel kronkels toont, die twijfel wekken of hij 
wel juist is gekozen, doet daarbij niet af. En zoo zou meer te noemen zijn — 
zullen wij in de loop dezer voordrachten nog wel meer noemen. Eerst vraag ik de 
aandacht voor den vorm, waarin het denkbeeld, dat alle 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. Ik weet wel, er is niemand tegenwoordig, die 
deze voorstelling als de zijne voordraagt, zij is geheel en al verouderd, maar dit 
neemt niet weg, dat zij min of meer bedekt nog heden ten dage schuilt achter 
menige rechtstheorie en menig rechtsvoorschrift, dat zij het zuiverste beeld geeft 
der gedachte, dat de individueele mensch de grond is niet alleen 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 alle 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 leven om dit 
te voorkomen; dit besluit, deze overeenkomst was grondslag van alle 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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een logisch in elkaar voegen en uit elkaar afleiden van rechtsregels. Zeker geldt 
dat voor den man, dien ik wel in de eerste plaats als vertegenwoordiger van 
dezen kring van voorstellingen wil noemen, van Jean Jacques Rousseau. Let 
eens op het begin van het Contrat Social en gij zult zien wàt zijn probleem was 
en hoezeer ik terecht hem als type van de individualistische staatsleer aan u mag 
voorhouden. 

„L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Comment ce changement 
s'est-il fait? Je l'ignore. Qu-est ce qui peut le rendre légitime? Je crois pouvoir 
résoudre cette question."1) 

L'homme est né libre. Kan klaarder als uitgangspunt de indivi-dueele mensch 
gesteld worden, die mensch vrij geboren, aan niemand of niets gebonden, alleen 
voor zich zelf bestaand. Gehoorzaamheid past hem slechts voorzoover hij 
hulpbehoevend is ■— zie slechts naar de familie: zoodra het kind het oordeel 
des onderscheidt 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 volonté. 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 suprême direction de la volonté générale, 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 alleen 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 alleen mesten, maar ook van zelf zullen richten. Het is het 
wonderlijk optimisme van Rousseau, dat de volonté générale 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 revolutie 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. Ket is aiieen 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. 

!)   Contrat social I,   1. 
2)   Contrat social  I,  6. 
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Doch als de tijd van sterke spanning voorbij is, wordt er wat toegegeven, we 
transigeeren een weinig, meenen toch het ideaal te kunnen blijven handhaven. 
Zoo ging het met de vrijheid van het individu als ideaal èn als grondslag van 
rechts- en staatsleer in de XlXe eeuw. Was zij niet het fundament van de 
grondrechten, die in alle constituties werden opgesomd en door de liberale 
politiek uitgewerkt en gehandhaafd? Stond zij niet achter de geheele straf-
rechtsontwikkeling der XlXe eeuw? Voor het privaatrecht scheen zij als van zelf 
gegeven. Zoowel Kant's omschrijving van het recht: der Inbegriff von 
Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des anderen 
nach einem allgemeinen Gesetz der Freiheit zusammen vereinigt werden kann1): 
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 wel bij de heerschende opvatting en toepassing van dat recht in de XlXe 
eeuw. 

De individueele, zich zelf bepalende mensch — steun en uit-ganspunt van 
iedere rechtsleer, van geheel het staatsieven. Tegenover 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 staatsieven tot voor kort 
den meesten invloed oefende, die van Karl Marx. Spann noemt haar een schijn-
universalistische "), ik zou haar liever karak-teriseeren door haar in de 
verhouding individu — menigte als de leer van de massa, de velen, aan te 
duiden. 

Bij beschouwing van Marx' leer treft dadelijk het verschil dat typisch de 
tegenstelling XVIIIe en XlXe eeuw doet zien: Marx zoekt niet naar een rationeel 
begrijpelijk maken van de onderworpenheid 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 né libre, partout il est dans les fers. Comment ce 
changement s'est-il fait? Het interesseert Rousseau niet. En je l'ignore in het 
voorbijgaan volstaat. Zijn vraag is: hoe rechtvaardig ik het? Marx daarentegen 
wil juist wèl weten hoe die toestand van onderworpenheid ontstaan is èn — hij 
wil hem verbreken. Doch ook zijn uitgangspunt is: L'homme est né libre. De 
vrijheid is de natuurlijke staat van den  mensch. 

!)   Metaphysik  der Sitten   (ed.  Vorlander),  blz.  34. -)   
Gesellschaftslehre   (1923),  blz.   141. 
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Ik weet wel, dat ik met deze bewering inga tegen de gebruikelijke 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. Daartegenover zou ik willen stellen, dat het de utopie — het geloof 
aan een nieuwe door den mensch in vrijheid te stichten samenleving 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 für 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-bârdesten, 
übermütig genialsten Lebendigkeit."'"') En zouden daartoe zich niet de 
Proletariers aller Landen, die zelf niets dan hun kettingen — denk aan les fers van 
Rousseau — te verliezen hebben, 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 èn ideaal. Mocht 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 reëele 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 XlXe eeuw. Ik wil de bezwaren niet 
opsommen, die zich in mij ophoopen als ik deze dingen vermeld. Het past thans 
niet in mijn bestek. Ik stel slechts, zonder het toe te lichten, dat 
de ,.productieverhoudingen" zelf  resultaat  van  den  arbeid  van  den   
menschelijken  geest,   niet 

!)   Blz. 45, 8e  uitgave   (1917). 2)   
Wilbrandt,  Marx   (1918). 
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bestaan en zelfs niet gedacht 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 verschijnsel er één 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 toegekend en die haar niet past. Voor het oogenblik moet ik dit alles laten 
rusten, omdat het er mij thans alleen om te doen is om aan te wijzen, hoe ook hier 
de massa den enkeling overheerscht. 

Als mijn rechtsovertuiging, mijn ethisch oordeel, mijn geloof zelfs niet anders 
zijn dan de reflex van mijn maatschappelijke positie in een bepaalden tijd in een 
bepaalde groep, dan zijn het de medeleden 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 probleem is 
geweest. Gumplowicz, een wel niet bepaald Marxistisch maar toch daaraan 
verwant socioloog, heeft de stelling gewaagd: ,Der grösste Irrtum der 
individualen Psychologie ist die Annahme: der Mensch denkt. ') Was im 
Menschen denkt ist gar nicht er, sondern seine sociale Gemeinschaft." Indien 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 alleen causaal door elkaar bepaald. 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 proletariërs. 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- 

M   Grundriss der Soziologie,  blz.   172. 
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loof 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 XlXe eeuw de geschiedenis der klassetegenstellingen 
is, is in haar algemeenheid stellig onhoudbaar; dat die klassetegenstellingen in 
de industrieele landen in de XlXe eeuw hebben geleid tot één tegenstelling: 
bourgeoisie en proletariaat is een visie, die een nieuw schril licht wierp op de 
verhoudingen, zóó sterk dat het tientallen van jaren daarna, nu nog, moeilijk 
blijft ze anders te zien. Het was niettemin stellig een eenzijdigheid. Een 
eenzijdigheid die echter de prediking ten goede kwam. Het is nog 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 wel eens. strijd kan gemeenschap 
maken, doch zij was het in het algemeen niet, omdat niets anders dan haat en 
verzet haar samenbond. Het was niet liefde voor het ideaal, dat schemerig was 
en in den loop der jaren schemeriger werd, het was haat tegen het bestaande, 
tegen de heerschers, die vereenigde. Het communisme leefde en leeft van 
ressentiment, afgunst, wrok. In dien haat blijft ieder op zich zelf staan. Dat er 
onder de Marxisten zijn. bewogen met de ellende der velen, mcnschen voor wie 
we niet dan eerbied kunnen hebben, in wie dus wel iets anders leefde, doet aan 
deze karakteriseering niet af. Ik oordeel niet over de communisten, wel over het 
communisme. De mensch is vaak anders dan zijn leer. Het historisch 
materialisme vermoordt trouwens ieder gemeenschapsgevoel van hooger orde 
— het besef, dat hier niet anders 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. Gemeenschap is 
hier niet, er is massa. 

Ik zeide het reeds: ook al wordt hier het individu geheel onder den voet 
geloopen, toch is ook deze leer in 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. Dat blijkt wel uit de veel bestreden, doch telkens weer opduikende leer 
van het Marxisme over het toekomstig afsterven van den staat. Engels had het 
reeds gezegd: ,,An die Stelle der Regierung über Personen tritt die Verwaltung 
von Sachen und die Leitung von Productions-prozessen." 1) Nergens wordt die 
vrijheid zóó beperkt, is de staats- 

!)    Herrn Eugcn Dührings Umwalzung der Wissenschaft (1878), blz. 301:   (vgl. J.  
Valkhof.  De  marxisticse opvattingen  over  recht en  staat blz.  212  vlg.). 
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druk zoo groot, als in Rusland — niettemin gelooft het Communisme aan dit 
afsterven, het houdt den vrijen mensch als ideaal vast. 

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

Zùlk 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 wel los van zijn omgeving denken, maar hij bestaat 
niet buiten die omgeving. De maatschappij, aldus Spann, J) is een geheel, de 
individuen zijn de leden van dat geheel, hun geestelijke wederkeerige 
gebondenheid, hun gemeenschap is het primaire gegeven. Isoleeren 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 leven. Deze leer kan niet als die der individueele vrijheid of het 
Marxisme een enkel boek of geschrift aanwijzen, dat haar klassiek uitbeeldt, het 
is nog slechts een begin van wetenschappelijke!! opbouw, al heeft zij, voor zij 
rijp genoemd kon worden, in het staatsieven vormen en realiseering gevonden, 
die op hun beurt haar kunnen voeden. Wel wijst zij op groote voorgangers: Plato 
en Hegel hebben verwante gedachten uitgesproken. Was Plato's paedagogie niet 
gericht op opvoeding 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 vrijheid „das an und für sich 
Vernünftige, der Gang Gottes in der Welt"? Doch meer dan verwantschap is hier 
niet. Noch Plato, noch Hegel kunnen de geestelijke leiders heeten van de 
stroomingen in staatsleer of staatsieven in onzen tijd. 

Waarop steunt nu de voorstelling die ons, op het eerste gezicht vreemd 
aandoet, gewoon als wij zijn individualistisch te denken? Theodor Litt heeft in 
zijn opmerkelijk boek over Individuum und Gemeinschaft als fundamenteele 
fout van dat individualistische denken aangewezen, dat de mensch eerst in de 
gemeenschap zich van zijn individueele bestaan bewust 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 onderling 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 Gesellschaftslebre   (noot 4)   Der wahre Staat 3e druk   1931, 
Gesellschaftspbüosophic in het  Handbuch  van  Baumler en  Schröter. 
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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, voorzoover we ons de individuen als op zich 
zelf staand denken, zij werkt verwarrend, omdat zij doet voorbijzien, dat in de 
werkelijkheid 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 zóó één 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 hoorders, 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 leermeester voordraagt. 
De vrouw wordt moeder door het kind. In de vriendschap, in de erotische 
verhouding is iets objectiefs, waaraan het individu deel heeft (denk aan Plato's 
deelhebben aan ideeën), 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 gezegd en gedaan. 

In de verhouding van den mensch tot den alles-omvattende groep waartoe hij 
behoort, culmineert dit alles. De staat is een geestelijke 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 Platos 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, gerechtigheid, 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 daarbij 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 én bij het nuchter na-
denken èn 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. Vragen 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 meer gaat met 
oude waarheden, wel telkens wordt herhaald, maar niet meer wordt begrepen, die 
als zóó van zelfsprekend wordt beschouwd en overgeleverd, dat zij afslijt, haar 
eigenlijken inhoud verliest. Het is deze, dat de mensch is een zooön politikon, een 
sociaal wezen. 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 veel vast aan de naïeve voor-
stelling, dat de menschen zijn als rondwandelende lantaarnpalen, lichamen waarin 
een licht brandt dat bij den dood wordt uitgedoofd. Het geestelijke in mij is niet 
zonder dat in den ander, mijn licht 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 
boek of zijn kunstwerk contact heb. 

Ik onderschrijf dat uitgangspunt der universalistische leer geheel. Het is goed 
dat wij ons deze waarheid weer bewust worden, het kan voor staatsleer en 
stantsleven van verdragende consequentie zijn. En toch heb ik tegen deze 
nieuwere Duitsche en Oostenrijksche opvattingen, waarvan ik u een enkele 
samenvatting gaf, ernstige bezwaren. Deze zi jn  onder drie hoofden samen te 
vatten. Ten eerste is de beteekenis van den enkeling niet aangewezen, 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 individu 
dwingt zijn „Einzigartigkeit" te erkennen. Het mag gewenscht zijn; als de mensch 
tot het geheel staat als deel, is voor dien enkeling geen plaats. Hoogstens kan de 
erkenning van den mensch als dat deel beteekenis hebben tegenover andere deelen, 
andere enkelingen, 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 tegenover den eenling principieel ontkent. 
Er zijn geen grondrechten, die ook door den staat moeten worden geëerbiedigd. 
Ieder zich op zich zelf terugtrekken in eigen huis of eigen innerlijk is uitgesloten, 
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, al ti jd  een sprong 
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doen als zij van hun gemeenschapsbeschouwingen overgaan op den staat. Dat 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 wel 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 laten, verdwijnt die in de praktijk. Denk bijv. aan het 
woord corporatieve staat en de ,.corporatieve" staat zooals het Italiaansche 
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 leven vooropgesteld. 

En ten derde en dit is het voornaamste: wat is de gemeenschap? Men zou mij 
kunnen tegenwerpen: Inderdaad de enkeling wordt teruggedrongen, de staat 
oppermachtig — doch dit is de waarheid, die we in onze gemeenschapsleer aan 
het licht 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 alleen, hij is afhankelijk van de medemenschen met wie hij in aanraking 
komt, die afhankelijkheid wordt niet beschreven door haar als een causale 
bepaling van wisselwerking aan te duiden; het is alles waar, maar hoe moeten we 
haar wèl zien? Is het woord gemeenschap wel 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 ,,Das Wort und die geistige 
Realitàten" van Ferdinand Ebner, in 1921 verschenen. De schrijver vertelt 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 vrijwel onopgemerkt, won het beteekenis, toen 
de Joodsche literator Martin Buber in zijn „Ich und Du" verwante denkbeelden 
verdedigde, toen theologen als Go-garten, 1) Heim'2) en Brunner:i) op zijn 
beteekenis wezen. Het zijn fragmenten in soms eentonige herhaling altijd weer de 
ééne waarheid verkondigend: de grond van 's menschen wezen ligt niet 

l)   Glaube und  Wirklichkeit   (1928). 

-)    Glaube und Denken   (1931). 

3)    Das   Gebot   und   die   Ordnungen   (1932) 
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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 ik als uitgangspunt van het denken. Ik kom daarop de volgende maal 
terug. Ebner begint zijn beschouwingen 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, haïssable 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 beschouwingen werd verondersteld, in betrekking 
tot een groep, een maatschappij, dat zijn ook weer abstracties, maar tot een zeer 
bepaalde persoon. ,,Das Du ist immer eher als das Ich. Oder richtiger gesagt: Ich 
bin durch dich." ') Ieder die nadenkt over het wezen van de taal zal, dunkt mij, 
inzien dat hier even een licht wordt geworpen op het  fundamenteele. 

Hier is waarlijk gemeenschap — het samen één zijn. immers de een niet 
zonder den ander, waarbij toch de personen, die de gemeenschap vormen, daarin 
niet opgaan. De ,,ik" die een ,,gij" behoeft, is zelf weder een ,,gij" voor den 
anderen ,,ik". Hier wordt als grondslag van weten én handelen de verlossing uit 
de eenzaamheid gesteld, die velen zoo benauwt in onzen tijd. Het is de verlossing, 
waarnaar dichters als Gorter en Henriette Roland Holst hebben gehunkerd. Het 
was hun tragiek dat zij die verlossing zochten in een leer en een strijd, die haar 
niet kan geven. Ik herinner aan Gorters: 

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

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

l)   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 z i jn  naaste. Dat 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 
weldadigheid, 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 fundament 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 zoekende, 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 a l t i jd  gebrekkig; zoodra zij zich realiseert, 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 ch'itas — 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 
samenzijn van een menigte, vereenigd in de gemeenschap der harten van de 
dingen die zij lief heeft. Er is slechts civitas als er is een gezamenlijke  liefde. 

Houden wij 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 universalisme gemakkelijk: de menschen 
hooren samen, al wat dit samenleven bevordert, al wat het voortbrengt, wat men 
gemeenlijk cultuur noemt, krijgt beteekenis voor hen, waarde op zich zelf. Deze 
vraagt erkenning en handhaving. Maar doordat dat samenleven veruiterlijkt in 
bepaalde vormen is er altijd weer het gevaar, of liever de zekerheid dat de vorm, 
de organisatie, wordt verabsoluteerd, dat de gemeenschap tot schijn wordt. De 
enkeling die niet 

M    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 alleen in het geheel leeft, van het geheel afhankelijk 
is, maar omdat dat geheel niet is ware gemeenschap, 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 gemeenschapsvorm, die van 
het volk, de natie is. Het ligt in ons uitgangspunt. Het is de taal die bindt. Er is 
geen middel waardoor 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 noodzakelijke aanvulling 
van het onmisbare. De gemeenschappelijke taal, die de mijne is èn de uwe, bindt 
ons. Daarnaast de historie. Het samen beleefd hebben derzelfde dingen, 
gemeenschap in het verleden, leidt tot gemeenschap in de toekomst. Ten slotte de 
afstamming — wederom: laten de dwaze extravaganties van den dag ons niet 
verhinderen haar betekenis te erkennen. Wie met mij voorouders, 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, laat ik dan geheel in den geest 
van mijn betoog direct op den man af 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 éénige 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 één 
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 bepaald, dat het onvoorwaarde- 
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lijke Primat des politischen, waarvoor de staatsrechtleeraar Cari Schmitt strijdt, 
niet bestaat. Wij kunnen op meerdere wijzen in gemeenschap leven. 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 alleen 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 tegenover dezen strijd niet als toeschouwers, maar als 
deelnemers. Déze gemeenschap is ook de onze. 

Het is een der fundamenteele overtuigingen van het Christendom dat ieder 
mensch op een bepaald oogenblik mijn naaste kan zijn. Hiermee is de 
noodzakelijkheid van de gemeenschap ook met den niet-volksgenoot gegeven. 
Iedere 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 volkenrec/if. 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 
algemeenheden. Ik 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 bestemming, 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 dit 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, 
alsof zij blijvend was, altijd te kort schiet. Een rechtsgemeenschap is niet de 
ware gemeenschap van ik en gij. Integendeel, het ik en gij wordt ondersteld, 
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 tegenover den eenling. 
In die gemeenschap, die om berekenbare zekerheid 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 kàn 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 leven 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, alsof hij op zich zelf stond, hem isoleert en maakt in plaats 
van persoonlijkheid tot één 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 anderen, die in hem niet hun naaste zagen maar een 
voorwerp van uitbuiting, hem klonken; om een vorm te vinden, waarin iets van 
een ware gemeenschap 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 menschelijk  geslacht. 

In deze voorstelling kunnen èn de strijd om het persoonlijk recht én 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 alleen 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 alleen niet te 
reali-seeren, zij zijn zelfs niet denkbaar. 

En toch is er de hunkering. Een hunkering naar een ware gemeenschap. 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) Augustinus zegt dit niet als een uitspraak bij wijze van 
onderstelling, wat de samenleving zou kunnen zijn als de gerechtigheid ontbrak; 
de gerechtigheid, die immers volmaaktheid is bij hem, ontbreekt in werkelijkheid 
steeds. We leven in een samenleving die met een rooversbende vergeleken kan 
worden. Er is geen justitia, niet meer dan een honger ernaar. Die honger 
rechtvaardigt recht en staat — doch maakt tegelijk hun hopeloos te kort schieten 
bewust. 

Er is niets dan de hunkering naar een ware gemeenschap, waarin de verhouding 
ik—gij werkelijkheid zou zijn. Die kan niet worden bereikt, slechts worden 
geloofd. De gedachte van de gebondenheid van ,,ik" en ,,gij" krijgt haar dieperen 
en eigenlijken zin slechts — Ebner merkt het op — indien de gij, die aanspreekt 
en aangesproken 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 boven allen." 

II.   ZIJN EN BEHOOREN. 

Zoodra 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 wetenschap, 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 leven 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. Waarneming 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 ontdekt. 
De natuur werd verklaard door herleiding tot die enkele, zoo weinig mogelijke 
wetten. Was het wonder, dat men ook het zedelijk leven, het leven 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 bewezen, dat de vraag geen zin had. 
Immers indien is aangetoond dat het zedelijk leven 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 

M   De civitate IV cap. 4. 
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tegenstelling tusschen ,.mussen" 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 wel bepaalde voorstellingen zi jn  omtrent het 
behooren, voorstellingen, die weder verklaard kunnen worden als andere 
verschijnselen, doch die voorstellingen hebben dan geen werkelijken inhoud, zij 
hebben alleen 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 leven 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 
gesproken, het antwoord schuldig zouden blijven of althans zouden antwoorden, 
dat zij krachtens hun leer geen antwoord hebben. Ik kan u wel zeggen, aldus denk 
ik mij dat antwoord, wat gij waarschijnlijk zult, niet wat gij behoort te doen. Mijn 
wetenschap geeft mij de mogelijkheid tot zekere hoogte uw gedrag te voorspellen, 
gelijk 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, wèl 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 al t ijd 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 moderne sociologen, zeer duidelijk bijv. 
bij de aanhangers van het historisch  materialisme. 

Bij Hobbes. Hem stond een stelsel als dat der natuurwetenschap van zijn tijd 
voor oogen. geheel mechanisch gedacht. Hij ziet de natuur als een mechanisme, 
den mensch als een mechanisme, een soort uurwerk met het hart als de veer en de 
gewrichten 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 hiervan 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 gronde 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 ook aan een ander niet. 

Gij ziet het: er is een richtsnoer, en zelfs een richtsnoer dat, in tegenstelling tot 
het uitgangspunt, niet egoïst, 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 denken om de samenleving, het onderworpen zijn aan staats- en 
rechtsgezag, te verklaren, dat echter tegelijk wordt gedacht als „verschijnsel", 
resultaat van „bewegingen", zelf weder oorzaak van volgende, hier van de 
moraalleer die noodzakelijk is om het verdrag niet te verbreken. Wordt 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 nog aantoonen. hoe ook het historisch materialisme verstrikt 
raakt in een analoge tegenspraak tusschen verklaring en wensch, hoe ook 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: alle „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 proletariaat heeft 
overwonnen en de socialisatie kan plaats hebben. Tegelijk met de verkondiging 
dezer leer roepen Marx en Engels tot den klassestrijd op ôm 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 worden versneld, dan is dat duidelijk een 
uitvlucht. Als de strijd om de productiemiddelen zoowel het maatschappelijk 
bestaan in haar ontwikkeling, als de ideologie volledig bepaalt, dan bepaalt zij dit 
ook op ieder oogenblik en is voor speling in tijdsruimte geen plaats. Waarom 
behoort de proletariër te strijden, waarom is de socialisatie begeerlijk en goed? 
En toch wordt zij als zoodanig voorgesteld, en is dit, niet de overtuiging dat het 
zoo komen moet, de prikkel tot den strijd. De overtuiging, dat de overwinning 
met de noodzakelijkheid 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 verschijnselen, 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 gemist. 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 verabsoluteering van 
een relatieve waarheid. Had men doorgedacht, dan had men gezien, dat niet 
alleen het optreden der leer in het midden der 19e eeuw, maar de geheele leer zelf 
met de maatschappelijke toestanden in verband stond. Historisch materialistisch 
is het historisch materialisme alleen waar voor den proletariër van de tweede helft 
der 19e eeuw1). Immers, als idologiën afhankelijk zijn van den stand van den 
strijd over productiemiddelen, dan is het niet alleen 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 wel te aanvaarden kern om in een gedachtengang, die 
zich uit de vangarmen van het stelsel heeft losgemaakt, dan blijkt er. dat er 
verband, samenhang is aan te wijzen tusschen het maatschappelijk leven en de 
heerschende overtuigingen, 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: óf 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 — óf, het erkent die, 
geeft een maatstaf ter onderscheiding, doch wordt dan weder zich zelf 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 gehouden moet worden, doch 
alleen het feit dat menschen die scheiding maken. Zij is er wel voor hun geweten, 
subjectief, maar dit wil niet zeggen dat zij objectief eenigen inhoud heeft. De 
tegenwerping baat niet. Immers, is hier niet een aan zich subjectief verplicht 
gevoelen, dan is dit een illusie die wijkt, zoodra vastgesteld is dat het gevoelde 
slechts subjectief is. Zoodra ik door den schijn zie,  verliest  de schijn  zijn  
waarde.  Toont  het  naturalisme waar- 

')    Vgl. Fritz Licb,  Zwischen den  Zciten  VII,  379. 
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lijk aan, dat de menschen zich wel 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, wel voor een groot deel, 
en zoo heeft de naturalistische leer ook in het leven verwoestend gewerkt. Doch 
al ti jd  komt een oogenblik, soms juist bij theoretisch naturalistisch 
georienteerden, waar op eigen gewetensovertuiging beroep gedaan wordt, waar 
met hartstocht, zij het dan meestal alleen 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 zedelijkheid 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 gestaan. Wij 
moeten overgaan tot die, welke het behooren een eigen plaats, en wel een zeer 
belangrijke toekennen tegenover het weten. Van zelf wenden we ons tot den 
wijsgeer, wiens denken in de 19e en 20ste eeuw een wel 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 wel lang 
aanhouden. 

Er zullen er wel 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 overtuigd 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. Door de natuurwetenschap schenen die in het gedrang te 
komen, de plaats, die de heerschende wijsbegeerte haar inruimde, scheen 
onhoudbaar. Hij moest een nieuw punt aanwijzen waarop zij naast en ondanks 
de natuurwetenschap onvoorwaardelijk zouden kunnen worden gehandhaafd. 
Het probleem der verhouding van natuurwetenschap en ethiek /noest worden 
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 bepaalde 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 één ding noodig: de mensche-lijke geest is in zijn 
kennen niet uitsluitend receptief, 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 ervaring 
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 gegeven, 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 vrijheid 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 voorstellen, doch die van dat intellect zelf de 
veronderstelling is. In die wereld heerscht de vrijheid, dit is dus geen causale 
gebondenheid, tot die wereld behoort de mensch evenzeer als tot de empirische, 
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, alsof het beginsel van zijn handeling tot een algemeene wet worden 
moest. In den mensch zelf wordt dit beginsel gevonden. 

Het kan mijn doel niet zijn u een uiteenzetting van de moeilijk begrijpbare 
ethiek van Kant te geven. Voor heden moet ik volstaan met één ding scherp naar 
voren te brengen: er is een behooren, dit behooren is in den mensch — dit 
behooren moet volstrekt gescheiden worden van iedere wetenschap over 
natuurverschijnselen. Dat kan als we ons den mensch zélf 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 



352 P. SCHOLTEN 

kennen moeten aannemen, omdat het ook 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 geplaatst als een niet 
te ontkomen werkelijkheid, die evenzeer, neen nog 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 sterrenhemel boven hem. ze vervullen 
hem met gelijken eerbied. „Plicht, ik zou haast zeggen, zingt hij, als dit woord 
niet volkomen ongepast 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 nog. 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: alleen de gezindheid goed, het past 
in het systeem. Maar wanneer is de wil nu goed? Hoe weet ik wat ik doen moet? 
Alle theorie over den plicht en den goeden wil baat mij niet, zij laat de formeele 
zijde zien, ik heb behoefte aan een concreten inhoud: wàt moet ik doen. Kant 
heeft het gevoeld, hij heeft het maxime, het beginsel ook aangegeven: datgene 
wat ik tot algemeen richtsnoer van handelen gemaakt zou willen hebben. Doch 
ook dat brengt weinig verder. Een van tweeën: óf het blijft zuiver formeel, is niet 
anders dan nog weer een aanwijzing van een formeele zijde van den plicht, 
de ,,algemeenheid" die in dit handelen moet liggen, óf 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 piëtistisch 
opgevoede zoon van den tijd der verlichting, die aan het woord is. niet de 
wijsgeer. Met het algemeene richtsnoer alleen komen wij er nooit. Geen enkel 
algemeen gehouden gebod is meer dan de aanwijzing van een richting, het is op 
zich zelf en alleen 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 
noodweer? zoo neen, bij welken oorlog niet, wanneer is er noodweer? Zonder de 
kennis der verhoudingen, zoo uitgebreid mogelijk, komen we niet tot een 
beslissing. Doch 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 leven laat zich niet in een 
dergelijk schema vangen. Voor het recht kàn het noodig zijn, ik zeg het met alle 
reserves die ook daar passen, maar in de moraal 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 wel, 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 ervaren wereld leidt. 
En die brug is er bij Kant niet. Wordt hij .— gelijk soms door zijn volgers — 
gelegd, 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 wel houdbaar is. En dan wordt ook 
het tegenover elkaar staan van intelligibel en empirisch ik betwistbaar, gaan wij 
twijfelen aan zijn waarde. Het komt uit de kenleer, dient daar 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 
wèl 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 wereld1). 
Ik — wil men, mijn empirisch ik — vraagt een richtsnoer voor deze wereld, ik 
b l i j f  hulpeloos, speelbal van krachten. Wij hebben deel aan twee werelden, ik 
zal het Kant niet tegenspreken, die van het zijn en van het behooren, de 
empirische waarin we ons bewegen, en de wereld >'an 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 wetenschap, in het leven 
zelf. 

In de wetenschap is de scheiding tusschen beschrijvende en normatieve 
wetenschap, of juister misschien gezegd in de poging ieder normatief element uit 
de zuivere wetenschap uit te bannen. Het geldt voor iedere geesteswetenschap, 
voor maatschappij-beschrijving, ethiek, recht. Men meent naast en tegenover 
elkaar te kunnen stellen de zoogenaamd wetenschappelijke, alleen met in-
tellectueele hulpmiddelen tot stand gebrachte, beschrijving en samenvatting 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- 

ij   T.a.p. blz. 34. 

>3 
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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 maatstaf 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 alleen 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, hetzij de wet, 
hetzij de gewoonte gezag toekent, geschiedt dit, omdat men overtuigd is, dat zulk 
een grootheid behoort te worden gehoorzaamd. 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 sommige sociologisch gerichte geesten, 
het verschijnsel van het 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 wèl en die niét tot 
het recht behooren, nooit kan geschieden zonder een overtuiging omtrent wat recht 
is, dus wat behoort. Maar bovendien, de herleiding van alle recht tot gewoonte, 
zooals wij dan die maatschappelijke verschijnselen, misschien niet geheel 
nauwkeurig noemen, is onmogelijk, omdat 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 duidelijk, 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 geleverd is? ook indien de munt, waarin de prijs is 
uitgedrukt, tegenover 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? Ik zou 
met deze vragen tijden lang door 
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kunnen gaan. En beweert men dat op al deze vragen een op gewoonte, op 
waarneming van verschijnselen steunend antwoord mogelijk is — wat niet juist 
zou zijn — hoe dan te oordeelen over dézen kooper, die door zijn contract in een 
eenigszins andere verhouding 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 
laten 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 wàt recht is. Zij kan 
sociologisch belangrijke verschijnselen 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 handleiding 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. positieve 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 alleen feitelijk gebeuren 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 levenshouding 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 objectief 
mogelijk zijn, geschiedbeschrijving, die partijdig is, is onwaardig dien naam te 
dragen, doch onpartijdigheid is allerminst kleurloosheid, ook de onpartijdige 
rechter oordeelt ten slotte. Zooveel mogelijk los maken van het subjectieve, 
waardeering ook van wat anders is dan de auteur zelf, het is noodig, doch het 
heeft al t ijd 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 opzicht naar welgevallen met zijn stof omspringen, 
doch hij moet er wel boven 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 gefêteerde ,,vie romanciée". 

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 cul-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 persoonlijke zaak werd, waarover niet een algemeen 
geldend oordeel zou kunnen worden uitgesproken. Algemeen geldende 
oordeelen geeft alleen de wetenschap. Het is kenmerkend voor het liberalisme 
der 19e eeuw en ook nog van onzen tijd, dat het de vraag van het behooren 
beschouwde als een zuiver individueele. Persoonlijk achtten de besten zich sterk 
gebonden, maar dit was alleen persoonlijk. Een oordeel over anderen kon niet 
worden uitgesproken. Iedere waardeering van wat behoort en niet behoort werd 
subjectief 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. Ik 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. 

Immers 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 het op een handelen aankomt. Dit wordt wel 
bewezen, door het feit dat zij altijd een grens heeft. Ook de meest liberale 
opvatting verklaart 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 
individualistisch standpunt keus. omdat reeds dit standpunt zelf keus is. Het 
liberale standpunt kan niet liberaal zijn en is niet liberaal tegenover alles wat 
anti-liberaal is. Het is er mee als het was met de schoolstrijd in ons politiek leven. 
Het scheen zoo vanzelfsprekend, dat het liberalisme den strijd voerde voor de 
neutrale school. Daar werd immers alleen 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 uitgaat 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 hetgeen zij beschrijf:, zij betreurt dit niet 
en juicht het niet toe, tracht het alleen maar te begrijpen. Het is het oude ideaal 
van Spinoza. Ook in het leven 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 betreft de 
geesteswetenschappen en het geestelijk leven, 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 alleen toeschouwers. En wij zijn dit evenmin ten aanzien 
van iets dat ons geestelijk leven raakt. Wel kunnen we pogen de houding aan te 
nemen, doch die poging is zelf een deelneming, een slap en onwillig deelnemen, 
maar we hebben niet te kiezen of we er in of er buiten willen staan. We zijn er 
altijd in, ook als we „begrijpend" alleen 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 herinner u aan het bewogen 
slot, waar de spreker de vraag stelt: als wij  overal spel  vinden,  is dan  niet  het  
heele leven  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. 
Vragen van gerechtigheid, dat is van behooren, zijn vragen van ernst. Wij 
kunnen niet toeschouwers blijven, doch wij kunnen wèl er naar streven, ons 
steeds meer afsluiten, 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: rr.àg dit, moét dat. 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 toeschouwershouding 
stellen zoo veel ge maar wilt — ten slotte wordt ge er uitgestooten, komt ge op 
een punt, waar de ernst u aangrijpt. Die ernst is er alleen, als ge tegenover God 
komt te staan. 

Doch als dit alles zoo is, als dus de definitieve scheiding tus-schen zijn en 
behooren, gelijk Kant haar maakt, niet is te handhaven, omdat 
geesteswetenschap en geestelijk leven haar onmogelijk maken, hoe dan? Waar 
steun te vinden? 

Wij moeten, als veelal wanneer wij zoeken, teruggaan. Ik 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. 

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, dais ik besta. Doch het is anders bedoeld, 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 één punt waar alle scepsis 
ophoudt en ophouden moet. Ik denk — ik ben. 

Het is merkwaardig dat twaalf eeuwen vóór Descartes Augustinus een zelfden 
twijfel 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 ' ). Augustinus formuleert aldus: Scis 
esse te? Scio. Unde scis — nescio. Si fallor? sum. Drie vragen: weet ge dat ge zijt? 
Ik weet het. Van waar weet ge dat? Ik weet het niet. Indien ik mij vergis? Ik ben. 
Ook in het vergissen ben ik. Let vooral op de tweede vraag: hoe weet ge het? 
daarop is geen antwoord. Het is dus niet een bewijsbare, in eenig stelsel van 
kennis passende, waarheid, het is een waarheid die aan ieder stelsel voorafgaat, 
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. Dat ik is niet nader, 
philosophisch noch 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 één verschil. 
Augustinus breidt de zekerheid die aan het begin staat uit. Ik 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 — tegenover 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 hic amo et amare me similiter certus sum2). 

Wij hebben een innerlijk gevoel waar ik zeker ben én dat ik ben èn dat ik dit 
weet en dit heb ik lief en tegelijk ben ik zeker van dat liefhebben. Voor amare 
gebruikt Augustinus elders het woord veile, 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 veile 
atque meminisse et volo me veile et meminisse et intelligere: 3) ik herinner mij 
memoria (wat ik door bewustzijn van zijn zou vertalen) 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 
herinner en dat ik begrijp. Deze drie zijn één, 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. 

-')   De civitate XI, 27. 

*)    De Trinitate  X,   11   n.   18. 
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una substantia. Deze drie, zijn en denken en willen, zijn één leven, één 
substantie. 

Voor drie dingen vraag ik aandacht: 1°. voor de driedeeling, niet denken en 
zijn, maar zijn én denken én willen, en deze drie als één is in het ik direct 
gegeven; 2°. door het willen als in het ,,ik" direct gegevene naast het denken op 
te nemen, maakt Augustinus niet het denkend, maar het denkend èn handelend ik 
tot het fundament, 3°. het derde deel van het ik wordt nu eens met veile, dan met 
amare aangeduid. De Kerkvader was niet een man van scherpe terminologie, hij 
bouwde zi jn  monumentale werken, gelijk hij zijn strijdschriften schreef, altijd 
slechts voor één doel: de verdediging 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 beschouwingen 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 
èn in het denken èn in het zijn èn 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. 

Ik voel wel dat dit alles strenger formuleering en verder doordenken 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 abstracties. Waar we een 
richtsnoer voor het handelen 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 leven meer dan om het denken te doen — hij vult de abstractie  met leven. 

Bij Kant en Descartes wordt het denken geïsoleerd. De gereformeerde 
theoloog Voetius had daartegen reeds bezwaar gemaakt \ Gij neemt, zegt deze 
tegen Descartes, het cogito ergo sum tot grondslag van uw stelsel, vanuit dat 
cogito komt gij tot uw voorstelling ,,heldere ideeën", van daar tot het bewijs van 
Gods bestaan. In geheel dien tusschentijd, in uw denken van het oogen-blik dat 
ge twijfelt tot uw conclusie, zijt ge zonder God, uw lezers die uw betoog volgen 
en aannemen verkeeren in het zelfde geval, dus zijt gij en zij verloren. Voetius is 
om dezen aanval dikwijls hard gevallen, nog een  zoo fijne figuur als de 
Tourtoullon, 

x)    Descartes Lettres II,  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 alleen aannemelijk 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 alleen 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 betrekking sta. Liefde tot zich 
zelven kunnen wij ons eerst voorstellen 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 gelijkstelling in 
liefde van zich zelf en den naaste, het groote gebod. 

Doch als we dit zoo zeggen, van gebod spreken, hebben we één 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 willen. 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 l i e f  heeft, heeft niet lief. De mensch 
wil wel, doch hij wil tegelijkertijd niet. Hij is verdeeld in zich zelf. Weinigen   
zijn   zich   deze   breuk   zóó   scherp  bewust   geweest   als 

i)   T. a. p. blz.   104. 
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Augustinus, na hem niemand vóór Luther. Bellum adversus me gero — ik voer 
een krijg tegen mij zelf. Imperat 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 onherleidbaar 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 menschew, 
die samen leven. Het behooren is er, doch wat wij behooren, zijn wij ons slechts 
ten volle 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 sprong moet worden gedaan. Die doet 
het geloof, 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 behooren en het kennen direct in ieder concreten mensch zijn 
grond vindend, dat leerde Augustinus. Doch wat dat behooren inhoudt, hoe het 
vervuld kan worden — alleen het geloof kan het fundament daarvoor leggen. 
Alleen het geloof in den Schepper, die tegelijk 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 als 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 noodzakelijkheid. 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 dagen 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 machthebber 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 waarde dan handhaving der orde. Er 
komt altijd een oogenblik, dat zij onhoudbaar wordt. 

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

De nieuwe geschiedenis begint in recht en staat met het uiteenvallen 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, óf omdat hij de macht 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 geboden? 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 staatsieven 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 verhouding van regeerders en geregeerden, van overheid en volk, 
maar in hen is toch geen twijfel aan het gezag en zijn grond. Bij Thomas is de 
vraag er eigenlijk een van de verhouding van tweeërlei gezag, dat van den vorst en 
dat van de Kerk. De tyrannie is altijd de uitzondering — het verzet moet wel tot 
het uiterste beperkt. In het werkelijke leven merkt men weinig van den invloed 
van de reflectie over haar wezen.  Die komt eerst in de XVIe eeuw. 

Dan wordt de eenheid van gezag en macht, die de Middeleeuwen kenden, 
verbroken, dan slaat de brand uit, wordt het recht verkondigd — zij het altijd op 
grond van het hoogste, het goddelijk gezag — den machthebber ter zijde te stellen, 
verkondigd niet alleen, 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 merkwaardige 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 ook de macht op zij te 
stellen. 

Geen wonder dat men tracht gezag en macht als één, opnieuw te grondvesten. 
Jean Bodin deed het niet veel later door het gezag van den vorst direct op Gods 
gezag te doen steunen, het daarmee èn in zijn grond èn 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 zelfverzekerdheid vermengd, niet de 
herleiding van ieder gezag tot God of de aanwijzing van een bijzondere roeping, 
maar de uitkiezing waardoor de Koning in wezen verschilt van anderen .— voor 
hem heeft de vorst gezag, maar gezag niet alleen, 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. Immers de vorst 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 équité naturelle bindt hen, zij 
zijn verplicht de door hen zelf, ook de door hun voorgangers aangegane 
overeenkomsten te houden"). Wèl is de vorst boven de wet, die immers zijn wil 
is, boven het recht is hij niet, recht en wet worden gescheiden. 

Doch als dit zoo is, dan rijst altijd weer de vraag: als de vorst 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 wel, hij poogt hem af te 
snijden. Recht tegen den vorst bestaat niet. ,,Y-a-t-il chose plus dangereuse ni 
plus pernicieuse que la désobéissance et la méprise du subject envers le 
souverain? Il vaut beaucoup mieux ployer sous la majesté souveraine en toute 
obéissance qu'en refusant les mandemants du souverain donner exemple de 
rébellion."''') Maar van harte gaat het niet. Een magistraat, die bevolen wordt 
iets te doen tegen zijn godsdienstige overtuiging, moet liever 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 niet ontbreekt. Met een aanmaning aan den 
Magistraat besluit Bodin dit stuk van zijn werk. Hij moet wel heel zeker zijn, als 
hij weigert. ,,il fait sinistre jugement de la conscience de son prince." Bodin ziet 
de grens wel, hij wil haar niet. Zijn vorst is immers Gods evenbeeld. 

Als men het maar geloofde; doch het wordt op den duur niet geloofd. Is de 
vorst Gods evenbeeld, dan is er volstrekt gezag. De onderdaan staat dan tot den 
vorst, 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 la  république Ed.   1579.  blz. 92. -')   T. 
a. p.  blz.   107. 3)   T. a. p. blz. 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. Toch 
bleef het gezag tot de revolutie — blijkt het niet in de zooveel verspreide 
overtuiging van dien tijd, dat de vorst, als hij maar beter ingelicht was, wel 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 óók deze 
tusschenpersonen, óók 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 staatsieven. De tusschen-persoon schuift tusschen 
autoriteit en onderdaan in, op hem straalt de glans van het gezag af, 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 beantwoordt aan de eischen, die de volger hem stelt. 

Toch 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 proporties 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 verklaring die Rousseau gaf. Ik sprak er over in mijn 
eerste voordracht. 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 Fransche 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 
souverainité réside essentiellement 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'autorité qui n'en 
émane expressément." Het volk dus souverein, doch een volk, een menigte heeft 
nooit gezag. We kunnen deelhebben aan een gemeenschap en ons voegen naar een 
meerderheid in die gemeenschap, doch deze erkenning is niet een aanvaarding van 
gezag. De verschillen zijn vele. Het is wel niet noodzakelijk dat het gezag bij één 
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 één 
optreden. Een volk kan niet als één optreden, het is te groot, te veel in zich zelf 
verdeeld. Men zoekt een uitweg door de gedachten van vertegenwoordiging en 
meerderheidsbesluit. Ongetwijfeld zijn dit noodzakelijke 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 reëele in het 
gezag uit. Zeg niet dat bij den vorst ook de paperassen der burocratie liggen 
tusschen overheid en volk. Dit is wel zoo — en het is ernstig genoeg voor het 
gezag, het verzwakt het van den aanvang af — 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. Tegenover 
het gezag verstomt de kritiek. Wie een meerderheidsbesluit erkent, behoudt zich 
zijn oordeel daarover volledig voor. 

Maar. vraagt men wellicht, hecht ge niet teveel aan het persoonlijke, 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. W^ij spreken er 
niet alleen over, wij handelen er ook naar. En ik wil met nadruk verklaren, dat ook 
ik dat gezag erken. Maar ik moet er dadelijk aan toevoegen, dat dit gezag toch een 
principieel, niet alleen maar een gradueel verschil toont met de persoonlijke 
autoriteit. Het is een gezag, dat we intellectueel verwerken, daardoor krijgt het een 
andere plaats in ons geestelijk leven. Een leer moet niet alleen aanvaard, ook 
begrepen worden, in de intellectueele verwerking ligt alti jd iets anders dan 
onderwerping. De leer wordt voorwerp van analyse en wedersamenvatting in 
nieuwe schema's; zij verandert onder de bewerking. Intellectueele erkenning is 
nooit zonder kritiek, de bewerking stelt haar eigen eischen, die in botsing kunnen 
komen met het woord der leer. Staat achter de leer niet het persoonlijk 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 formules 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 wetgever, 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 alleen 
de traditie kreeg beteekenis. ook de toepassing der wet in de werkelijkheid 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 langer hoe meer factoren van gewicht. Men zag in, dat de 
uitlegging der wet naar de woorden alleen 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 diezelfde 
wet in de praktijk het minst eerbiedig, springt er op de meest willekeurige wijze 
mee om. Wie zich onderwerpt aan een doode leer, gaat onvermijdelijk heerschen. 
W^ij 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 leven, 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 woorden afhankelijk bleek. En toch 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 betrekkelijk is. De uitspraak van den wetgever, 
de wet, wordt op zich zelf gezien, los van haar auteur, dit móét bij de wetgeving, 
het ligt in haar aard. Een der weinige dingen, die vrijwel algemeen aangenomen 
werden in de zoo bestreden vragen van wetsinterpretatie is wel 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 
hechten. 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 rechtsvragen ten slotte op 
de gewetensbeslissing beroepen, is het dit gezag, dat wij bewust of onbewust 
volgen. Het gezag van de wet en van iedere /eer is onmisbaar; maar het is relatief 
èn het vermindert, verdwijnt ten slotte, als het niet wijst op een persoonlijk, dus 
innerlijk, 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 zedelijke vrijheid-in den mensch tot fundament, die vrijheid is het los 
zijn van de natuur-causaliteit, het gebonden zijn alleen 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. Zonder 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 oogenblik 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 ursprünglich und ohne 
unser Zutun durch die Vernunft geschieden und sind völlig entgegengesetzt." 1) 
De ethiek houdt zich alleen met den individueelen mensch bezig, beoordeeling 
van maatschappelijk leven schijnt buiten haar gezichtsveld, eerst in de laatste jaren 
komt weer een sociale ethiek op. Wat 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 losgemaakt 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 zedelijkheid. 

Het isoleeren van het recht scheen mogelijk door nóch aan een 

*)    Grundlage des Naturrechts ed.  Medicus, blz. 59. 
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enkeling, den vorst, nóch 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 
het rechtsregels die bepalen, wie in den staat de bevoegdheid toekomt wetten te 
maken, vonnissen te geven, het 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 èn recht tot 
staat èn 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 gebondenheid 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. Recht is bij Kelsen behooren, alleen 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 het behooren zelf 
opgeheven. Achter dat behooren zit niet een overtuiging. Zonder inhoud, zuiver 
formeel, spreekt het behooren ons niet aan, is het in werkelijkheid geen behooren. 

Ik 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 leven 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 verschijnsel trachtte te reduceeren, aan de andere zijde 
weer het verband met  het geestelijk leven poogde te herstellen? 

Het laatste deed een man, wiens naam ik in het bijzonder hier niet zonder 
warme waardeering wil noemen, Krabbe. Zijn rechtsleer 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 worden gescheiden. 
Het recht wordt zoo autonoom, evenzeer als de zedeleer.  ,,De rechtsqualiteit" ] ),  
zegt hij,  ,,de norm en dus haar 

x)   Het rechtsgezag, blz.  12. 
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verbindbaarheid in den volstrektsten zin hangt af van haar verband met in ons 
rechtsgevoel en rechtsbewustzijn blijkend innerlijk leven." 

Krabbe staat daarbij voor vele moeilijkheden. Vooreerst is hij zich zelf 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 gehandhaafd 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 rechtsbewustzijn wortelende 
normen zi jn  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 antwoordt — gelijk hij doet 
— dat der meerderheid, dan is daarmee de heteronomie weer volledig ingevoerd 
en het verband met het innerlijk leven verbroken voor ieder, die niet tot de 
meerderheid behoort. Had hij dit antwoord niet gegeven, dan was hij of in 
volledige anarchie vervallen óf had hij toch weer moeten aanwijzen, wiens 
rechtsbewustzijn beslist, komt hij toch weer bij een heteronomie terecht, staat hij 
weer voor het gezag. Het rechtsgezag kan nooit eindpunt der staatsleer zijn, omdat 
het recht toch al ti jd  weer afhangt van personen, omdat het toch al ti jd  weer de 
vraag b l i j f t ,  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 moest 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 leven nog heerschte, het binden 
aan het beste wat hij kende, het innerlijk leven, doch het ging niet dan met 
gewrongen redeneering, met een in sofismen verloopend betoog. Het rechts-
bewustzijn beslist, doch als het verdeeld is, dan dat der meerderheid, omdat het 
van grooter waarde is, dât er recht is, dan wàt recht is '). Zoo wordt al wat met 
moeite in doorwrochte beschouwingen is opgebouwd, weer omvergeworpen, recht 
wordt synoniem met meerderheidsmacht, van zijn pas gelegden grondslag, het 
rechtsbewustzijn, losgerukt. Ontkenning van ieder persoonlijk gezag is 
uitgangspunt — men eindigt met aanvaarding van de macht van het toevallige 
getal. Het kàn niet anders. Als autonomie het laatste 

*)    De moderne staatsidee, blz.  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 
noodzakelijke consequenties daarvan zien, doch dan ontbreekt er het normatieve 
aan, dat immers alleen het innerlijk leven 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 als Krabbe, doch zijn uitgangspunt verhinderde hem 
den grondslag van dit behooren te vinden. Heteronomie kan niet in autonomie 
worden gefundeerd. Recht is al t ijd  heteronoom, anderen dan ik zelf bepalen voor 
mij wat recht is, er is gezag in het stellen van den regel, gezag in het 
verwerkelijken van den regel in het concrete geval, gezag in de handhaving 
tegenover een weerbarstige wereld. 

Het recht staat op tegen de gedachte der zedelijke vrijheid. Is die gedachte wel 
houdbaar? Is het niet reeds een tegenspraak in zich zelf, dat wij ons zelf de wet 
stellen? Is het wel een wet, een behooren — als de inhoud van ons zelf afhangt? 
De vragen hoopen zich op; als er zoo iets bestaat als ,,das radical Böse", 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 één ding, waardoor het beroep op eigen souvereiniteit, afwijzing 
van ieder gezag, al t i jd  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. Luthers woord, 
dat het niet veilig en zuiver is tegen het geweten te handelen, 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 wel 
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 èn verzekerdheid, 
zij zijn ons eigen bezit, doch zijn wij ons niet in dat bezit van den ander, van God 
of den naaste, bewust? Het 

!)    Vgl.  Brunner  t. a. p.  blz.  32. 
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geweten kan ons een bepaald gezag doen afwijzen, doch het sluit geenszins gezag 
uit. Integendeel, zijn stem wordt voor ons eerst duidelijk, indien zij naar een 
hooger gezag wijst. Gehoorzamen kunnen wij niet aan ons zelf, maar aari een 
ander, en gehoorzamen is het, wat het geweten van ons verlangt, indien wij een 
neiging willen volgen, die het afkeurt. 

„Hebt God lief boven allen." Gij hebt in de beide vorige voordrachten 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 alleen 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, waarop hij in hoogmoed zich heft, het 
houdt hem niet, als de storm van het leven 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 
engendrée d'obéissance" zegt Calvijn '). 

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 ontzag. Voor Hem buigen wij, in onze 
verhouding met Hem ondervinden 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 
tweeërlei mee gegeven. Vooreerst: dit gezag is boven elk gezag. Het wijst elk 
gezag zijn grens, een onvoorwaardelijk gezag van den vorst of van wien ook 
bestaat niet. Men moet God meer gehoorzamen dan de menschen, is een woord dat 
wij juist in dezen tijd niet mogen vergeten. Wanneer 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 

x)    Institution  de la religion chrétienne  I,  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 daarvan, en daarvan ook alleen, is een 
beroep op het geweten tegenover 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 vanzelf sprekend. En toch is het mijn overtuiging, dat juist de 
verwerping van die houding grond is voor ons haken naar zedelijke vrijheid. Het is 
den mensch heel moeilijk waarlijk te buigen. We doen het wel conventioneel, maar 
dan is het meest onrecht 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 bekwamer, intelligenter, krachtiger, vastberadener is dan wij zelf, doch dan is 
het altijd een bepaalde eigenschap, waarmee we de vergelijking 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 wetenschap 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. Dat is erkenning,  aanvaarding  —  
het is geen eerbied. 

Wie van Gods gezag weet, kent ook eerbied voor menschen. Eigenlijk eerbied 
voor iederen mensch, het 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, behoeft 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 
zoekt hij het veelal er buiten. Getuigt zelf onze revolutionaire dichteres niet, dat zij 

geknield gelukkigst leeft? Eerbied niet alleen voor bepaalde menschen, eerbied 
ook in bepaalde verhoudingen, geheel los van persoonlijke 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 ouderlijke macht als 
rechtsinstelling door dwang te handhaven eindigt met het 21ste 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 volle leven staat, doch zoolang de 
ouder niet zelf tot kindschheid vervalt, is het en behoort het te zijn. Als alle gezag 
verflauwt het, als men het zich niet bewust is. Het is gegeven, toch geheel in onze 
handen. Er zijn ouders, die het verspelen, doch b l i j f t  ook niet dan: het is tóch 
mijn vader? Zoo ergens dan zit in ons familieleven nog vrij wat eerbied en ontzag. 
Niettemin, het verslapt.  Houden wij  het vast. 

Ik gaf dit voorbeeld van een gezagsverhouding buiten den staat, ik kan hierbij 
niet langer stilstaan. Ter vermijding van misverstand nog slechts één opmerking: 
gezagsverhoudingen in de maatschappij komen op en gaan onder, het is met deze 
als met iedere verhouding in de samenleving, het is a l t i jd  een vraag van zijn en 
behooren tegel i jk  of wij ze moeten erkennen. Niet iedere verhouding, die een 
grond van gezag was, is dit nu nog, is van alle tijden. Het gezag van den man over 
de vrouw is wel zeer afgenomen, ik betwijfel of het niet voor goed verloren is — 
toch zal wellicht het terugvinden van den eerbied, maar den wederkeerigen 
eerbied, leniging kunnen brengen in den nood van veel huwelijksleven van dezen 
tijd. Doch dit slechts terloops. Niet over de gezagsverhoudingen en hare 
uitwerking in onze maatschappij spreek ik, over het beginsel van gezag. De 
toepassing wisselt, het beginsel bl i j ft .  Het komt er nu op aan te erkennen, dat de 
gezagsverhouding beginsel der samenleving is, dat ontzag en eerbied weer als 
gelijkwaardige worden gesteld naast vrijheid en zelfverzekerdheid. 

Keeren wij terug tot de gemeenschap van den staat. Immers daarover moeten 
wij in de eerste plaats spreken als we over gezag handelen. Het aanvaarden van 
een ouderlijk gezag mag gemakkelijk zijn, werpt men wellicht tegen, doch in het 
staatsieven liggen de verhoudingen minder eenvoudig. Ik geef het toe, toch wint 
men misschien beter inzicht in die verhoudingen, als het bestaan van gezag buiten 
het staatsieven is erkend, van zijn wezen iets is begrepen. 

Een gemeenschap is niet denkbaar zonder bestuur. Er moet gehandeld, beslist 
worden. Die beslissing kan aan regels onderworpen zijn, van toestemming 
afhankelijk, onderwerping en afhankelijkheid zijn alt ijd  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 Vrijheid" terecht voorop gesteld1).  Doch we moeten dit nu niet zóó begrijpen, 
dat die bevoegdheid tot beslissing wordt opgedragen krachtens verstandelijke 
overwegingen op grond van de bijzondere geschiktheid van den gekozene. Dit is 
de gewone rationaliseering 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 overwegingen, 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 
leiding blijft. Het is die behoefte, 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 Italië en Duitschland van onze dagen, en ik hoop zoo 
straks dit nog eens uitdrukkelijk te onderstrepen, doch dat de gemeenschap niet 
leeft zonder leiding 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 leiding en gezag te aanschouwen, 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 
geëerd als wetgever en rechter dan om de grootsche zelfverzaking van zijn 
alomvattend leiderschap-)". 

Van diè leiding kan gezegd worden, dat zij van God gegeven was. Doch als wij 
dit uitspreken, laten 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 
geroepen 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 leiding waren uitverkoren. Elke hoerastemming, elk juichen en jubelen met 
opgestoken handen is uitgesloten. Vindt men daarvan ook maar een spoor bij 
Willem van Oranje? 

Het gevaar is groot, als eenmaal de roep om gezag wordt gehoord, 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, 

M   Blz. 9 vlg. 

-)    Het onbaatzuchtige in  recht en staat. Rectorale rede, blz.   11. 
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is het zeer zeker niet. En het gevaar is ook groot, dat men vergeet, dat dit gezag 
zich oplegt, geen keus laat. Iedere vraag naar een machthebber, een sterken man, 
onverschillig wie, is dwaasheid. Dwaasheid — Barth heeft het met groote 
onverschrokkenheid erin gehamerd1) — het schermen met het Führerprinzip, als 
er niet een aangewezen leider is. Gezag is persoonlijk, men kan niet eerst een 
staatsinrichting maken, waarin een bijzondere plaats aan een leider 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 het ten onzent bedacht. Gezag ontstaat 
nooit door ontevredenheid met het bestaande alleen. Die ontevredenheid kan de 
bodem zijn, waaruit het groeit, doch zoolang dit niet is geschied, is zij niet dan een 
kale vlakte, volkomen onvruchtbaar. 

Het gezag is een noodzakelijkheid in een gemeenschap. In zich zelf is het niet 
een noodzakelijk kwaad, doch het kan tot kwaad worden. Immers het gezag is niet 
onverdeeld, het heeft in de gemeenschap behoefte aan macht. Wij spraken een 
vorige maal over zijn en behooren. In den staat verwerkelijkt het behooren zich, 
die verwerkelijking is taak van het gezag, maar het slaagt altijd slechts ten deele. 
Het stuit op weerstand; om dien te breken behoeft het macht. Staatsrechtelijk 
ideaal zou zijn. dat de macht nooit verder ging dan het gezag, niet anders was dan 
de uiterlijke zijde van het gezag, doch gezag is niet voor meting, niet voor 
omschrijving vatbaar. Wordt het vastgelegd, door bepaalde regelen omschreven, 
bij tegenstreven gehandhaafd, dan boet het iets van het wezenlijke in en is 
onvermijdelijk de mogelijkheid van botsing tusschen gezag en macht geboren, het 
evenwicht tusschen beide verbroken. Wij kunnen ons niet genoeg doordringen van 
het besef, dat wij leven in een gebrekkige wereld, dat ook het gezag de kiem van 
het bederf in zich draagt. De noodzakelijkheid van de verbinding van gezag en 
macht maakt het duidelijk. 

Dit bederf komt licht 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 het tekort aan liefde gezag tot macht alleen, den drager van 
gezag tot den machthebber. De taal teekent: gezag draagt men als een last, macht 
heeft men als een bezit. Zoodra het gezag zijn doel in zich zelf zoekt, houdt het 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 licht tyrannen. Tegenover hen eerst kan 
blijken of de 

1)    Theologische   Existenz   heute,   blz.   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 
evenbeeld Gods op aarde. Zelfs het gezag van den van God gegeven leider heeft 
zijn grens. Ook deze kan en moet zelfs falen, ook deze is niet alleen beperkt, ook 
zondig. En nog eens, laten 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 wèl gezag, en er moét 
gezag zijn, doch het is een veelvuldige verhouding van elkander 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 leider. En het gezag in den staat zelf splitst zich, het is 
allerminst eenvormig. Het kàn zijn — en als niet alle teekenen bedriegen beleven 
wij thans zulk een tijd — dat dit evenwicht tot machteloosheid werd en hóóg op 
weer de leiding 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 kàn een oogenblik staan tegenover het 
historisch geworden recht, den neerslag van de ontwikkeling van eeuwen, doch 
wie gezag laat gelden tegen recht, moet wel heel zeker zijn. Iedere revolutie, 
iedere staatsgreep, die niet op de ver-zekerdheid steunt, niet anders te kunnen op 
grond van gehoorzaamheid aan hooger gezag, is overmoed. Grenzeloos is deze 
overmoed in de mannen, die om revolutie roepen, alleen op grond der overtuiging, 
dat zij het nu eens beter zullen doen dan hun voorgangers. 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 leiding 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. Iedere 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 Koningschap had, om 
van vroeger en elders niet te spreken, andere beteekenis in ons land kort na 1815 
dan in 1840, andere in 1848 dan in 1890, weer andere nu. Het gezag van het 
Koningschap was verminderd over geheel  Europa in de  19e eeuw  —  het werd  
uit 
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zijn vroegere functie haast overal teruggedrongen. Ook ten onzent; toch 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 geschiedenis 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 worden 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 betrekkelijk 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 gelegenheid oorzaken en 
wezen van die antipathie en van de partijpolitiek in het 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 overtuigingen 
tegenover het gezag niet verloren mogen laten gaan. Democratie is een woord dat 
een slechten klank heeft gekregen voor velen. Ik geef het woord gaarne cadeau. 
Dient het om de souve-reiniteit der massa aan te duiden, dan verwerp ik de 
daarmee aangeduide denkbeelden ten eenenmale. Doch het woord heeft his-
torisch oók 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 begrepen houdt het waarde. Van de 
rechtsgemeenschap mag geen lid als minderwaardig uitgesloten zijn, het is 
onverschillig of slavernij dan wel 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 ') zonder motief behoort uitgesloten te blijven. Dit 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 gewetensvrijheid. Als dat alles 
mede democratie is, dan  mogen wij 

')    Juvenalis  Satiren  VI. 23. 
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haar niet opgeven. Nog eens, wil men een ander woord, het is mij wel. 

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 laten. 
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 
moeilijkheden 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 gezag, 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 we aan de niet zelf gestelde, 
maar ons gegeven beginselen van gerechtigheid en aan den neerslag daarvan 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. Zonder gezag geen recht. 

Hoe gezag en vrijheid tegenover elkaar staan is nooit in het algemeen te 
zeggen, het is alleen 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. Toch wanhopen wij niet. Ziet, als we voor ons plaatsen het woord: Heb 
uw naaste lief als u zelven en God boven allen, als dàt ons waarlijk vervult, dan 
buigen wij in ootmoed voor het hoogste Gezag en mogen wij hopen op leiding in 
ons zoeken van het ware behooren in de gemeenschap, dat is van de 
gerechtigheid. 



 


